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Eva Lohn
kontaktperson Nygruvbua
tlf. 410 45 931

En gjest i fjellet
Nokså motvillig tok Arne Lohn på seg vervet med å være leder i Folldal turlag, etter et
for ham overraskende forslag på årsmøtet i
laget. Nå har han vært en markant leder i sin
15. sesong og har begynt å tenke på retretten. Men ikke før om et år eller to.
Folldøler flest vet godt hvem Arne er. Også
mange blant hyttefolket i den vakre fjellbygda
mot Rondane synes vi kjenner ham. Enten
gjennom omtale, hyggelige samtaler ved tilfeldige møter i fjellet, eller i en av de to buene turlaget har satt opp.Vi kjenner ham også
som en habil naturfotograf som legger ut de
vakreste bilder på turlagets Facebookvegg
og nettsider, gjerne sammen med finurlige og
naturlyriske tekster.

Navn: Arne Lohn
Alder: 66 år
Yrke: Snekker, trener på å bli pensjonist
Familie: Kona Aud Torhild. Tre voksne
barn: Line, Rønnaug og Øystein. Fire
barnebarn
Aktuell: Leder i Folldal Turlag siden 2008.
Turlaget ble stiftet 24. januar 1995.

Selv møtte jeg Arne da jeg som fersk hytteeier i Folldal for noen år siden holdt på å kjøre
ham ned på ski i løypa ned mot gruvene. Han
stod og stelte med skiltet som viser alle stiene og løypene i fjellet innover fra gruvene.Vi
kom i prat og jeg skjønte etter hvert at dette
var en mann med stor omtanke for naturen,
løypene og for hjembygda. Senere skulle jeg
lære at i manges bevissthet er Arne Lohn og
Folldal turlag nært forbundet.
Frivillighetsåret
2022 er utropt til Frivillighetens år i Norge.
Arne er en av flere hundre tusen personer
som til sammen legger ned en gratis innsats
som tilsvarer 142.000 årsverk i landet vårt.
Det er beregnet at innsatsen tilsvarer en
verdiskaping på 78 milliarder kroner i året.
Ikke småtterier, med andre ord. Likevel er
Arne bekymret for avtagende interesse for
å gjøre en innsats til glede og nytte for andre
mennesker.
-Det er en stor glede å kunne bidra med frivillig innsats for å gi andre et godt tilbud, sier

han, der vi sitter i hans koselige tømmerstue
litt utenfor tunet på hjemgården, der han selv
var odelsgutt. På et tidspunkt i livet valgte han
bort driften av småbruket til fordel for snekkervirksomheten. Det fine med å være selvstendig næringsdrivende er friheten det gir
ham til selv å bestemme over dagene sine. Til
å dra til fjells når han ønsker.
Og det gjør han ofte. Interessen for natur og
friluftsliv kom som et nokså uvanlig ungdomsopprør da han gikk i niende klasse på ungdomsskolen. De var noen gutter i klassen som
gjorde det bra på langrennsski, Arne var en
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av dem. Faren til den ene hadde store ambisjoner for guttene. Sønnen oppdaget at faren
hadde laget et hardt treningsopplegg for dem
i vinterferien, med trening hver dag. Dette
ville ikke guttene være med på, så de dro til
fjells i stedet.
-Der og da startet min friluftsinteresse,
smiler Arne.
På en av turene innover i Lohnadalen oppdaget han en dag ei bu som så ut til å stå
til nedfalls, full av snø. Dette syntes han var
for dårlig og fortalte om den skakke bua til
bestefaren. Etter at Arne hadde forklart hvor
den lå, måtte bestefaren innrømme at bua var
deres.
-Etter mye masing fikk jeg ham med meg
og sammen restaurerte vi bua, som ligger fem
kilometer fra gården.
Nå har den overnattingsstandard og Arne tar
ofte turen dit opp. Til sammen er det blitt
nærmere 1600 turer, kan notatene i hytteboka i bua fortelle.
Arne går helst sine egne veier når han skal ut
på tur og han tråkker gjerne løypa selv.
-Jeg leder arbeidet med å lage fine skiløyper for andre, men bruker dem så å si aldri
selv, humrer han.

at han nå kunne gjøre noe for å gi noe til
andre og til bygda.
-I mange år hadde jeg vært egoistisk og
bare snekret og gått i fjellet, forteller han.
Han angrer ikke over å ha valgt frivilligheten.
Det har vært mye arbeid og mye glede. Den
første tiden prøvde de å arrangere fellesturer
i fjellet, men av en eller annen grunn ble ikke
det noen stor suksess. Stadig færre meldte
seg på, det er visst ikke in å gå på tur sammen
med andre. Den eneste organiserte fellesturen i fjellet turlaget nå arrangerer, er toppturen i Rondane hver sommer, en ganske tøff
tur med egen turleder.
Turlaget har de siste årene satset mest på å
lage merkede turstier og fine skiløyper, som
både bygdafolk og hyttefolk kan nye godt av.
Før turlaget begynte å kjøre løyper med snøscooter og etter hvert med populære Snøfrid, løypemaskinen til 2,5 millioner kroner,
ble skiløypene gått opp av et par eldre menn
fra bygda. Nå kan vi glede oss over milevis
med trikkeskinner i flere retninger, så sant
det er snø nok.

Når er man mest lykkelig?
I 2019 skulle han gjøre et eksperiment. Han
ville finne ut om man ble mest lykkelig av å
alltid sette seg i bilen og dra et nytt sted for
å gå på tur. Eller om det kunne være like fint
å gå den samme turen flere ganger. Svaret var
det siste. Han gikk på ski til toppen av Storhøa femti ganger det året, og la ut mange flotte bilder fra høa under alle slags værforhold.
Denne sesongen har han valgt seg Sletthøa,
en topp han kan nå ved å følge Lohnadalen
hjemmefra.

Buene
Men «hjertebarna» til Arne er nok de to
buene som turlaget har satt opp i hans tid
som leder, der han også selv har gjort en stor
innsats. Det gikk veldig greit å få tillatelse til
å sette opp bua ved Nygruvhytta, mens det
gikk litt tyngre å få Grønhøbua på plass. De
er begge yndete utfartssteder og benyttes
flittig av turgåere året rundt. Filosofien bak
er at hyttene skal være åpne og tilgjengelige
for alle som ønsker å ta en hvil der. Det er et
spørsmål om å ha tillit til folk.
-Standarden må være god, sier han. Ligger
det igjen brødsmuler på bordet når noen går
derfra, kan det lett føre til at heller ikke andre
rydder opp etter seg.

Da han som nevnt nokså motvillig tok på seg
ansvaret med å lede Folldal turlag, tenkte han

Hver bu har en egen vaktmester, og han kan
ikke få rost dem nok: - De vasker og pynter
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til påske og jul, passer på at alt er ryddig, rent
og trivelig. De er gull verdt.
Turlaget har også driften av Nygruvhytta,
der kafeen endelig kunne gjenåpnes til årets
vinterferie etter å ha vært stengt under hele
pandemien. Det var en populær gjenåpning.
Dessverre er det blitt vanskeligere til å få
frivillige til å påta seg vaffelsteking og kaffekoking de dagene kafeen er åpen. Kanskje
kan årets sterke fokus på frivillighet inspirere
flere til å gjøre en innsats.
Folldal turlag er blitt en bedrift med eget
organisasjonsnummer, arbeidsgiveransvar, ansvar for drift og vedlikehold av løypeutstyr og
buer. Det er et veldig sårbart prosjekt, og det
krever folk som brenner for saken å skaffe de
nødvendige midlene til å opprettholde driften. Mye av arbeidet til leder og styre består
i å skaffe tilskudd fra det lokale næringslivet
og kommunen. Men turlaget møter betydelig
velvilje og årlig får de inn noen hundre tusen
kroner i sponsorstøtte fra bygdas bedrifter,
samt 60.000 kroner fra kommunen.
Gambling?
-Jeg forstår at kommunen ikke skal bekoste skiløyper, det er så mange andre viktige
oppgaver som skal fylles. Men når man tenker på hvor mye løypenettet betyr for trivselen i en hyttekommune som Folldal, er det
nesten gambling at en liten gruppe frivillige
skal ta på seg alt ansvaret det innebærer å
holde tilbudet oppe. Heldigvis har jeg dyktige
folk sammen med meg, vi har kontroll på det
meste fra økonomi til drift av hjemmesiden
og arbeidet med løypene. Vi er et fint team
om arbeider godt sammen. Det betyr mye for
at jeg har kunnet være leder i så mange år.
- Hva gir det deg å være så mye ute i naturen?
- Det er to ting. For det første har jeg
som snekker vært rå og brutal mot ryggen
min i mange år. Da er det å bevege seg fritt i
naturen godt for helsa. Så er det alle de fine

naturopplevelsene. Å gå innover mot Sletthøa
og se hvor varierende fjellene kan være avhengig av varierende lys, det gir en slags rus.
For to år siden tok jeg med meg underlag
og sovepose og la meg under en stor stein
i Storhøa. Jeg våknet tidlig om morgenen til
knallvær, mens tåka lå som et teppe nede i
dalen. Da følte jeg at jeg svevde.
Han ble ingen jeger, slik som så mange andre i bygda. Han kan forstå spenningen med å
jakte rein, men slakting er ikke noe for ham.
For en del år siden solgte han rifla og kjøpte
seg et godt kamera. Nå jakter han på gode
fotomotiver i naturen, veldig ofte går turen
til Dørålen. Når han forstørrer opp bildene,
legger han merke til mange fine detaljer. Det
at andre også setter pris på bildene hans, er
hyggelig.
-Å oppleve naturglede, handler om å SE
det du ser, sier han, med ettertrykk.
Arne kan filosofere over så mangt når han
er gjest I fjellet, som han sier. Han er aldri På
fjellet, og han er absolutt ikke av dem som
TAR fjellet, slik mange som går toppturer, liker å uttrykke seg. Han husker at han i ungdommen tenkte at det kunne vært fint å ta
med seg et garnnøste og slippe ut tråd for
hver meter han gikk, for så å nøste det opp
igjen på hjemveien og finne ut hvor langt han
hadde gått. Akkurat som kystfolket navigerer
etter med’er på sjøen, ser han seg bakover
med jevne mellomrom for å være sikker på
at han finner veien tilbake i fjellet.
Det er godt for oss å ha et mål når vi skal ut
på tur, det kan være så mangt som er målet
vårt, når vi legger av gårde.
-Slik som det også er godt å ha et mål i livet.
Ingen tvil om at Arne Lohn har funnet sitt.
Siri Wahl-Olsen
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VI HAR FLYTTET!
Vi holder til i Industrivegen 60
- kontorfløyen på den første blåhallen.

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

AKUTTVAKT HELE DØGNET
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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 e-post med navn, adresse og
telefonnummer til Folldal Turlag
v/Arne Lohn slik at vi får registrert
deg i vår medlemsbase.
E-post: arnelohn@gmail.com

• Medlemsfordeler
25 %
15 %
			
50 %
50 %

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

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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Motivasjon i et lite pling - trimpoeng!

Lena Bydal Hauge

Trimpoeng får meg enten til å komme meg
ut i ei bestemt retning, eller gå litt lenger enn
det eg hadde gjort om trimpoenga ikkje eksisterte.
Dette var ein dag eg ikkje hadde lyst ut i det
heile, men sola som skein gjennom vindauget
mitt fekk meg ut og over dørstokken med ski
på beina. Med feller under skia, set eg den eine
skien foran den andre og det går jevnt, men
sakte oppover bakkane mot gruvene. Det
er tungt, eg er sur og hoftene knirker som
om dei er klare til å skiftast ut. Beina kjennes
tunge som bly, men eg går. Tenker at eg skal
vere fornøgd om eg klarer å få eitt, to eller
tre trimpoeng denne dagen. I siste sving før
toppen ser eg ein svær hjertestein som kjem
fram frå snøen. Naturen hjerter meg, tenker
eg og blir lettare i kroppen. Det er ofte dei
turane med det tyngste utgangspunktet som
gir dei sterkaste sanseinntrykka i møte med
naturen. «Når eg ser ein liten fuggel», tenker
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Vamp-tilhøyraren
i
meg når eg går forbi
ein kvist der ei lita
fjær har hengt seg fast.
Gylne muligheter skal
gripast, seier eg til meg
sjølv og går bort og tar
bilde av den fjæra.
Med eitt legg eg merke
til det fine kveldslyset
som fargar snøen som
akvarell, i duse rosa og
blå tonar. Eg kjenner at
det er silkeføre under
skia mine og eg glir
lettare bortover for
kvart tak. Eg tenker
kor heldig eg er, som
har dette vintereventyret like utanfor døra
mi. Og eg gledar meg
til første plinget. Eg
stoppar i krysset ved
Storhøsæter, åpnar appen på mobilen og søker opp turmål. «Sjekk
inn», lyser det oransj
imot meg og eg trykker fornøgd. «Pling»,

seier det, og eg glir tilfreds vidare mot Grønhøbua. Det mørknar og eg har vore mørkredd tidlegare. Etter å ha utfordra meg nokre gongar aleine i skogen i mørkret, er eg
nesten ikkje redd lenger. Berre dei gongane
eg høyrer det knekk i ei grein like ved. Då
hender det eg må ringe ein venn. Når eg
kjem fram til bua denne kvelden, er det heilt
mørkt. Eg håpar at det er litt lunk der inne,
for elles tek det så lang tid å varme den opp.
Inne i bua er det endå mørkare og eg har kun
lyset frå mobilen. Eg byrjar å tenne mange
telys og fyrer opp i den vesle omnen. Eg har
niste med og ei pakke med nøtte-blanding.
På termoflaska har eg varm deilig saft. Eg set
på radioen på mobilen og høyrer reprise frå
nitimen. Nydelege tonar fra Adam Douglas,
strøymer ut frå mobilen idet varmen stig i
bua og det blir skikkelig triveleg der inne.
Litt mental trening må til for å forsikre meg
sjølv om at det her er heilt trygt og at tilbaketuren kjem til å bli heilt udramatisk. Hadde
nesten gløymt det, men kjem på at eg må
sjekke inn. «Pling!», og eg sikra meg to poeng
her inne. Ute i bekmørkret, møter eg i tillegg
på tett snødrev. Når eg tenner hodelykta,
er det nesten berre snø eg ser foran meg i
løypa. Eg skvett når eg ser eit svært lys rett
imot meg. Det er vel ingen andre her ute no
på denne tida, i dette veret? Nei, heldigvis var
det berre ein av mange stolpar merkte med
stor refleks eg såg. Då eg omsider er oppe
på toppen og klar
for å renne ned
og heim, vurderer
eg ei lita runde
om Sjurgreinet og
Lykkjejordet på
heimvegen. Men
denne
gongen
finn eg ut at eg
er fornøgd med
at eg faktisk opp-

nådde tre trimpoeng når utgangspunktet var
blytynge bein og knirkande hofter. Eg overvann mørkeredsle og kroppen belønna meg
med å kjenne seg heilt fin i løpet av turen. Eg
tek rakaste vegen heim, ned skiløypa der eg
tidlegare hadde sloss med tankane mine på
veg opp.
Ein annan dag, hadde eg ei anna ytre motivasjonsfaktor til å komme meg ut og opp i fjellet. Eg hadde gjort ei avtale med ei venninne
dagen i forvegen, om å møtast ei bestemt tid
i skiløypa ovanfor gruvene. Ho møtte meg
med den fagre firbeinte turvenen sin til avtalt
tid. Eg hadde allereie brukt mykje krefter på
å trakke meg oppover bakkane utan at det
gjorde noke godt. For eg hadde jo erfart tidlegare at det ofte er den tyngste turen som kan
bli den finaste. Og at når eg først kjem meg
oppi fjellet omgitt av alt det vakre, ikkje lenger
tenker på det som var tungt i starten. Denne
dagen var det meldt kald vind og det var ganske kaldt. Men vermeldinga slo feil, så vi slapp
heldigvis unna vinden. Vi tok ei rask runde
oppom Kamferhaugen med eit lite «pling»
og vidare renne ned derfra og tok stigninga
opp forbi Benken med to poeng. Det var litt
klabbeføre, men det gjorde ingenting. Vi var i
god driv og fortsette med å plukke trimpoeng langs ruta. Oppe ved Appelsinhaugen var
det nok ein gang eit tilfredsstillande «pling!»
med to poeng. Her tok eg av meg fellene og
så svingte vi nedover skauen og fekk oss ein
herleg rennetur heilt ned til Orrkollen som
gav oss nye to poeng. Så var det endå meir
velfortjent renning på skia, med kun ein liten
stopp midt i unnarennet på Gruvsætervegen
der det siste trimpoenget for turen skulle registrerast.
Den finaste turen med trimpoeng eg har hatt
denne vinteren, var på tur med samme venninne og hennar firbeinte, ein dag det var
knallver med blå himmel og sol. Urørt pud9

renne nedover og heim.
Eg meinar at ein ikkje skal
vere flau over å sanke trimpoeng eller undervurdere verdien av ytre motivasjon som ligg i eit lite
«pling!». Er dette noko
som kan få ein opp om
morgonen, over dørstokken og kanskje også få ein
til å ville strekke seg litt
lenger ut på tur enn om
det ikkje hadde fantes
trimpoeng å sanke. Eg er
i alle fall veldig takknemleg for at turlaget starta
og tok dette initiativet
og eg er stolt over kvart
einaste trimpoeng eg har
dersnø låg for våre føter og grunnstemninga
var god.Vi gjekk i lag fra Gruvene til Grønhøbua. Etter ein triveleg pause med fyr i ovnen,
nista vår og hyggeleg prat med turistar som
stakk innom bua, bar det vidare oppover i
fjellet på returen. Der venta nemleg appelsinhaugen på oss i det fjerne og er sikker på
at vi gjekk med dei største glisa i ein slags
lykkerus over det magiske veret og føret.
Overalt glitra det i stivfrosne strå og små
buskar og tre. Vi måtte sjølvsagt stoppe og
forevige noke av alt det vakre på kamera. Eg
la meg heilt paddeflat for å prøve å komme
nære nok froststråa som sto og spegla seg i
glansen frå sola.
Alt var magisk denne dagen og sankinga av
trimpoeng gjekk lett som ein leik. Likevel var
det like tilfredsstillande, eller kanskje endå
litt meir, å høyre dette vesle mjuke plinget
frå appen kvar gong vi kunne sjekke inn på
eit nytt turmål. Etter Appelsinhaugen, gjekk
ruta vår ned forbi Benken, ein utstikkar
oppom Kamferhaugen og vidare ned til Stordammen, nett bortom Gruvsætra og til slutt
10

henta meg til no. Dette på tross av at eg ligg
og vakar langt nede på resultatlista. For meg
er det verdien av augneblinka som teller. Og
den kontoen har allereie vekse seg stor og
betydningsfull. Eg er ein glad mosjonist med
lite indre motivasjon som treng desse trimpoenga for å halde det gåande.
Med ønske om eit godt turår i 2022.
Helsing Lena Bydal Hauge

Rusle og tusle - et viktig bidrag til turglede og
sosialt fellesskap
Rusle og tusle startet opp i 2009, og er et
samarbeid med Folldal kommune. Tanken var
å skape et lavterskeltilbud for folk flest.Takket
være mange gode hjelpere som har stilt opp
som turledere og kjentfolk, så har dette blitt
et populært og viktig tilbud i bygda. Den som
er med på Rusle og tusle får en “pakke” med
varierte turmål rundt omkring i bygda, fakta
og historie rundt turene/turmålene, samt trivelig prat og nye bekjentskaper. På hver tur
settes det av god tid til en kvil - med god prat,
latter og mulighet til å nyte medbrakt matpakke og drikke.
Anny Inger Lien, som i mange år var fast
turleder, har fortalt oss litt fra 9. juni 2021:
Denne kvelden var det jubileumstur, tur nummer 200 for Rusle og tusle. Oppmøte var ved
Mjøen, og 37 personer hadde møtt opp. Det
var litt tungt å gå oppover, men praten gikk
livlig.Været var ganske bra.Vi passerte ei gammel “potetlykkje”, og ellers fin furuskog. Når
vi nærmet oss turmålet lyste det opp, og brått
var vi ved Lohnasetra, kveldens turmål. Arne
Lohn og Harald Bakken tok imot turfølget. På
Lohnasetra kunne turdeltakerne nyte flott utsikt - både oppover og nedover dalen. Harald

fortalte om historikken til Bakkesetra. Turlaget spanderte kringle og sprudlevann på alle.
Det ble mye trivelig prat på setervangen, og
mange hadde historikk å dele. Tiden går fort
i lystig lag, og turen ble til nok et fint minne.
Rusle og tusle arrangerer tur hver onsdag
fra slutten av mai til begynnelsen av september. Alle turene har oppmøte kl. 18.00 på beskrevet oppmøtested. I mange år har Folldal
Turlag mottatt midler fra DNT sitt prosjekt
AKTIV I 100. Med disse midlene har vi kjøpt
en liten oppmerksomhet til alle turlederne
som takk for innsatsen. Ellers har vi avsluttet
hver sesong med å spandere middag og dessert på alle turdeltakerne. I fjor hadde vi avslutning på Atnasjø kafè. Vi har ellers hatt
avslutning på Nedre Dørålseter, Kvistli gård,
gapahuken på Kakkelkletten (med gourmetmat fra Brehaug Matopplevelse) og Hageseter
Turisthytte.
Programmet for årets sesong - 2022 - er
ikke klart, men dette vil kunngjøres på Folldal
kommune sin hjemmeside www.folldal.kommune.no, turlagets hjemmeside
www.folldalturlag.no, samt turlagets facebookside så raskt det er ferdig.
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Din rørlegger

Tlf. 909 77 584
olepeterb@outlook.com
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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.

Fellestur 2022 - lørdag 13. august
Lange turer, krever tilpasset utstyr og god fysisk form

Rundtur om Austre Hammaren 1849 moh i Rondane

Oppmøtested:
Parkeringen ved Nedre Dørålseter
Tidspunkt:		
kl. 08.00
Årets fellestur går til Austre Hammaren, 1849 moh. Det er en topp med påfølgende rygg
som deler Smedbotn og Tjønnbotn og ender 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.

Thorslund
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Vi treng alle pauser fra dagens nyheter, plikter og annet
som kverner rundt. Det er noe
eget med middag ute. Kutt det
som kan kuttes av ingredienser
hjemme og pakk sekken. Måltidet
smaker best om det inntas
sittende på en furustubbe,
liggende på et reinskinn eller
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sittende i et tre og
dingle med beina.
Et deg mett, ha ei god
stund med de rundt
eller i eget selskap og
gled deg over øyeblikket.
Og husk for all del - en
skal aldri kimse av kopp
kaffe og ei god brødskive
med brunost!

Tekst/foto: Gunn Hilde Voll
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Folldal Innkjøpslag SA

maling - propan - jernvare - hunde- og kattemat - landbruksvarer

Meierivegen 13 - Tlf. 62 49 00 20
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Med gofoten på pedalen
Det silregner.Vekkerklokka river oss ut av den
urolige døsen. Vi overnatter i ei seterbu som
leies ut til turister i feriesesongen. Utenfor er
det allerede hektisk aktivitet. En morgenkåt
hane gjør sitt beste for å imponere damene
ute på tunet. Bua er kald, golvet er iskaldt.
Ingen tid å miste. Supertrøya lukter ikke akkurat godt. Men den er til gjengjeld helt tørr.
Brødskiver, kvitost i skiver, jordbær på squeezyflaske. Drikkeflaskene fylles med XL1. Værmelding på radioen. Det blir oppholdsvær og
muligens noe sol utpå dagen. Optimismen får
ny næring.

Etter hvert ble målet å trekke en sammenhengende tråd gjennom alle våre (gamle) fylker (minus Oslo). Finnmark venta i det fjerne.
I den mørkeste årstida studerte vi kart, fant
aktuelle overnattingsplasser, planla transport
og drømte oss tilbake til sykkelsetet. Kort
sagt: vi levde det gode liv.
Vi kommer aldri til Sørpolen eller til toppen
av Mont Everest. Men hva så? Vi definerte vår
egen pol, vårt eget prosjekt.

Underveis sørga vi for å skrive dagbok og å
ta bilder. Vi bestemte oss for å dele denne
Sykkelveskene gjøres klar for en ny dagsetap- opplevelsen med andre. Boka vår, «Sykkelferie
pe. Toalettsaker, rene klær, div. mat; alt pakkes i Norge - 8 sammenhengende etapper gjeni plastposer og legges på sin faste plass.
nom 18 fylker» ble utgitt i 2016.
Regnklær, hjelm og hansker. Dekkene kontrolleres. Fortsatt nok luft?
Etter at vi hadde nådd målet for turen, tenkte
Så endelig, de første forsiktige pedaltråkka. vi kanskje at vi kom til å bruke sommerferiKroppen protesterer, men til ingen nytte.
ene på andre måter. Men fortsatt er vi gira
Vi er i gang igjen.
på denne ferieformen. Hvert år planlegger vi
nye kortere eller lengre turer med sykkelen
som framkomstmiddel. Norge har utrolig mye
Fra HALDEN til ALTA
spennende å by på.
– et mangeårig sykkelprosjekt
Vårt store sykkeleventyr ble til ved en ren Hvorfor i all verden?
tilfeldighet. I mangel av andre ideer en typisk Det spørsmålet har vi stilt oss sjøl også –
regnvåt trøndersommer, tok vi med oss sy- mange ganger. Greit med en sykkelferie, men
klene på toget og kjøpte billetter til Halden. år etter år? Svaret er sammensatt. Sykkelen
Da vi etter noen dager tråkka inn på jernba- har klare fortrinn sammenligna med andre
nestasjonen i Kristiansand, var vi bitt av basil- framkomstmidler: vi beveger oss relativt
len. Vi ville tilbake neste sommer og fortsette sakte, samtidig som vi klarer å tilbakelegge
turen vestover. Og slik fortsatte det, etappe en betydelig distanse hver dag. Vi beveger oss
for etappe – sommer etter sommer. Alltid til- ikke fortere enn at vi opplever landskap og
bake dit vi avslutta året før.
terreng på en helt annen måte enn fra bilseHver sommer gjorde vi oss kjent med et nytt tet. Alle sansene er med; vi snuser inn lukta
område i vårt langstrakte land. Og hver gang av beitende dyr langs seterveiene og ramsalt
med den samme barnslige gleden over å være lukt av tang og tare i flomålet, vi hører bjelunderveis.
ler fra sau og krøtter, bruset fra fosser og lyden av fugler overalt. Og vi ser alle plantene i
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vegkantene og i kulturlandskapet. Dersom vi
oppsøker veier med liten trafikk, kan vi sykle
side ved side og filosofere over livets mange
gode sider - eller bare kommentere det vi ser
og opplever. Innimellom ser vi ting som vi undrer oss over, andre ganger oppdager vi små
«rariteter» som vi humrer og ler av. Dagene
er aldri like, vi kjeder oss aldri på sykkeltur.

tilrettelegging, nærmere veibeskrivelse og
spørsmål knyttet til transport og logistikk er
ikke tatt med her. Slike spørsmål vil det være
en fornøyelse å besvare dersom noen fatter interesse og kunne tenke seg å utforske
distanser som vi kjenner til. E-postadresser
finner du nederst i artikkelen, dessuten kan
kontakt formidles gjennom Arne Lohn.

Når vi går i fjellet, må vi ha all oppakning på
ryggen, og det er like tungt hele tiden – oppover som nedover. På sykkeltur får vi mye gratis. Faktum er at sykkelferie passer for de aller
fleste. Dersom målet er å sykle Lindesnes –
Nordkapp på kortest mulig tid, må naturligvis
treningsgrunnlaget være i orden. Men for de
fleste av oss, er det ikke en slik kraftanstrengelse som frister mest. Ved å legge opp turen
ut fra egne forutsetninger, er det ikke nødvendig med mange treningsmil i beina før vi
legger i vei. Dessuten er det mange måter å
tilpasse belastningen på. Det er viktig å tenke progresjon og starte med korte etapper
og lette gir, og det kan være lurt å hoppe av
sykkelen og trille opp de bratteste bakkene i
starten. Etter noen dager merker vi at vi blir
sterkere og mer utholdende.
Ferie på grønn resept! Og var det noen som
nevnte «klimavennlig ferieform»?

På tvers av allfarveg: Fra Hessdalen
til Kongsvoll
Vi fant ut at det kunne være spennende å bevege seg fra fjell til fjord mellom de to kommunene der vi hadde tråkka våre barnesko.
Vi starta med en sykkeletappe fra Hessdalen
i Holtålen kommune til Kongsvoll.

Men like viktig er det å ha et prosjekt der vi
kan dyrke felles interesser. Sevja stiger i en
vinterbleik kropp når vi kan ta fram sykkelen
om våren og starte planlegginga av sommerens etappe. Livet hadde ikke vært det samme
uten.
Fra vårt arkiv
Nedenfor har vi hentet fram noen smakebiter
fra våre sykkelturer. Den første er fra nærområdet til folldølene, en sykkeltur gjennom
frodige fjelldaler og rike seterdistrikt. De neste er hentet fra turer i forbindelse med vårt
prosjekt gjennom Norges 18 fylker. Praktisk
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To spente syklister med utstyr for fire sykkeldager sto klare ved bommen foran Hessjøvegen. Ved Heggsetvollan, innerst i Kjølidalen,
var det slutt på veg og vi måtte trille syklene
et par kilometer på sti. Denne hadde vi synfart på forhånd, så vi visste at dette ville gå
bra – med litt lemping og tålmodighet. Stien
sørover fra Heggsetvollan har vært brukt
som ferdselsveg i tidligere tider. Ikke mindre
enn fem godt bevarte dyregraver ligger tett
inntil stien.
Turen videre gikk gjennom Dalsbygda og til
Vingelen på god veg med liten trafikk. Vegkantene blomstra på sitt vakreste nettopp nå
i juli. Vi la merke til at gårdsbruka var skilta
med fine treskilt, noe å lære for andre bygder?
Strekningen fra Vingelen til Savalen var neste
dagsetappe. Denne ble både spennende og
variert. Vi sykla langs Lona over Lonsjølia
langs vakre setertrakter. Herfra kom vi etter
hvert ned på rv. 3 som vi måtte følge nordvestover til Fossbakken. Dette er en kort
strekning med stor trafikk, der det er viktig å
ta sine forholdsregler.

Jomfruland – sjarmerende øy med kor av
løvsangere
Jomfruland er en geologisk
og botanisk godbit som
ble forma av siste istid.
Øya er ikke mer enn sju
kilometer lang og ca. en
kilometer bred – på det
bredeste. Det var som om
vi hadde havna i en helt annen verden med det samme vi begynte å sykle. Det
Fra Fossbakken tok vi oss videre til Sparsjøvollen. Herfra fant vi en god sti som tok oss de
fire kilometerne fram til Savalen.
Veien sørover langs Savalen er kupert med
mange idyller som kan nytes fra sykkelsetet.
Etter hvert som vi nærma oss Einunndalen,
ble skogen mer glissen, og de mektige fjella
kom stadig nærmere. Ved Strålsjøen tok vi
av til Strålsjøåsen og Jordamosetra. For siste
gang måtte vi hoppe av syklene og dra dem
over til Tronlisetra, en strekning på ca. 2 km.
Herfra er det kun noen få kilometer sykling
sørover til Moskardtjønnan og vegen til Einunndalen, som blir kalt Norges vakreste seterdal. Her vider terrenget seg ut på begge
sider av Einunna, og setervollene ligger på
rekke og rad. Nok en gang slår det oss hvor
viktig det er at kulturlandskap holdes i hevd
ved at seterdrifta opprettholdes. Dalen oser
av godt liv for dyr og folk, her er det fint å
komme på besøk.

var stille og fredelig over alt og ingen sjenerende biltrafikk å ta hensyn til. Skjønt stillhet;
rundt oss var det et svare leven av små og
store fugler som prøvde å overgå hverandre
i stemmeprakt og volum. Den ene sangeren
mer iherdig enn den neste. Herlig! Ikke så
rart kanskje, etter som mer enn 300 arter
har blitt observert på øya.

Etter Fundin slynger vegen seg oppover til
«Kjerringa», veiens høyeste punkt. Herfra er
det bare å håpe at bremseklossene ikke er
helt nedslitte. Bakkene ned til Dalholen er
bratte. Siste del av turen ble en ren transportetappe på asfalt i høljeregn. Godt vi hadde
bestilt ei varm seng og en god dusj.

Jæren – blant kumøkk og steingjerder
I det vi runder en krapp høyresving på fv 44
ved Bekkjarvika skifter landskapet fullstendig karakter. Foran oss ligger et Danmark i
miniatyr. Havet og kulturlandskapet på Jæren
strekker seg helt inn i horisonten. Langt der
ute skimter vi store tankbåter som duver på
dønningene der hav og himmel møtes. Snakk

Også så frodig. Store varmekjære løvtrær
danna portaler langs veien sørover mot fergeleiet ved Åsvikbrygga. Folk trilla barnevogn,
gikk hånd i hånd eller sykla flere i bredden.
Øya har unektelig et nokså spesielt navn.
Hvem var nå alle disse jomfruene? Navnet
dukka opp på 1500-tallet, sies det, og en teori går ut på at navnet stammer fra den tida
Gimsøy kloster ved Skien pleide å ha nonner
boende på øya for å dyrke medisinske urter.
Uansett opphav; øya må være en av de vakreste vi har her til lands.
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om kontraster.
Landskapet bølger framover i stil med havet
utenfor. Det er ingen tvil om at vi har kommet til Norges spiskammers: så godt som
hver en kvadratmeter er dyrka opp, og eimen av kumøkk blander seg med duften av
frisk sjøluft. Ikke så rart, i og med at Jæren
har en større konsentrasjon av husdyr enn
noe annet område i Norge. Utallige steingjerder markerer grensene mellom gårdene, og
det er anselige dimensjoner over mange av
gårdsbrukene. Her har tydeligvis hver bonde
sin trafostasjon.

Kommer vindkastene inn
fra havet midt imot, er det
bare å krumme nakken og
sykle med lave gir. Nærheten til havet som glinser
sølvblått mot vest, er i det
hele tatt en fascinerende
opplevelse, og vi forstår
godt at det særegne lyset
på Jæren har inspirert malere til alle tider. På samme
måte som de uendelig
lange sandstrendene virker
som magneter på dagens
surfere. Orresanden og Solastranda er to av
de mest kjente. Førstnevnte er sågar landets
lengste sandstrand.

Lærdalen – sykkeltur for den kresne
Turen oppover Lærdalen fra vakre Lærdalsøyri
er en sykkeltur for de kresne. Den gamle kongeveien slynger seg mellom bratte bergskrenter og ei frådende elv som kaster seg nedover
dalen i trange gjel og frådende stryk. På grunn
av at de aller fleste bilistene foretrekker nye
E16, kunne vi nyte en nærmest bilfri sykkelopplevelse langs den smale gamlevegen og samtiOver Jæren slipper vi de sugende motbak- dig beundre tungdrevne husmannsplasser og
kene, men til gjengjeld får vinden godt tak.
diverse bruer og andre installasjoner beregna
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på fiskere med sluk og flue.
Sjelden har kameraet vært
så flittig brukt som på denne strekninga. Dramatisk
og spektakulært!
Smøla – ufattelig
lettsykla
Sykkelturen starter langs
elegante bruforbindelser
mellom holmer og øyer
fra Edøy inn til fast-Smøla.
Dette området, Sør-Smøla,
ble kåret til årets kulturminne i Norge i 1995.
Den friske havlufta, godværet og synsinntrykkene som møter oss, gir et eiendommelig inntrykk av frihet og høyde under taket.
Vegkantene er pyntet med sommerblomster:
knallgule tiriltunger, rosa strandnellik, rødkløver, kvitkløver og blå veronika. Vi visste
naturligvis at Smøla var flat. Men ikke så flat.
Sjelden har vi sykla i et landskap som er så
lite fysisk krevende. Norge er et utfordrende
land å bygge veier i – Smøla må imidlertid
være et unntak. Her finner vi ingen djupe daler, bratte skrenter eller strie elver. Veien går
stort sett rett fram gjennom blomstrende
lyngheier og vide myrområder, med spredte
gårdsbruk som avveksling hist og her. De sugende motbakkene er derfor helt fraværende. En og annen knust kråkebolle i vegbanen
forsterker det maritime inntrykket, sammen

med et yrende fugleliv langs strender og i
lufta. Ternene stuper elegant etter småfisk,
tjelden spankulerer langs åkerkantene og gåsefamilier svømmer i lune viker.
Kystriksvegen og Vega
Det er ingen enkel oppgave å beskrive sykkelturen vår gjennom Nordland. Ikke fordi
det er lite å skrive hjem om, eller på grunn av
elendig vær og dårlig utsikt. Nei, tvert imot.
Været var aldeles strålende og naturen og
alle inntrykkene så overveldende at det er
vanskelig å vite hvor man skal starte. Kanskje
er det like greit å ta konklusjonen først som
sist: Nordland er en gave til alle som er glad
i sakte fart på to hjul, en opplevelsespakke
fullstappet av inntrykk fra start til mål. Turen
vår kan best beskrives som intens, med en
nærhet til stupbratte fjellsider og krystallklare fjorder som er helt
spesiell.
«Finere utsikt enn dette
kan vi umulig få,” sa vi ofte
til hverandre mens vi tråkka nordover. Og hver gang
tok vi feil.
Vi hadde hørt mye fint
om Vega på forhånd og så
fram til å besøke øya som
har fått verdensarvstatus.
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I behagelig sommervær er det fint de fleste
steder, men neppe like vakkert som på Vega
- i alle fall ikke like mangfoldig. Her finner vi
store flate områder, men også fjelltopper av
anselig størrelse. På nordsiden innbyr mange
småveier til sykling, flere av dem går langs
sjøkanten der sandstrendene tiltrekker seg
et rikt fugleliv. I den gamle handelsbrygga på
Nes fikk vi anledning til å bli bedre kjent med
øyas kulturhistorie. Sanking av egg og dun fra
ærfugl har vært en viktig del av næringsgrunnlaget på Helgelandskysten helt siden middelalderen, og besøket i Ea-huset ga oss et godt
innblikk i en tradisjon som fortsatt holdes i
hevd.
«Vi skulle gjerne hatt en artikkel om tursykling i årets turguide. Dere sykla vel gjennom
Einunndalen en gang? Er det interessant for
dere å skrive en sak om egne erfaringer?»
Omtrent slik lød spørsmålet fra Arne Lohn i
telefonsamtalen i vinter.

Og som leseren sikkert skjønner, vi ønsker
mer enn gjerne å framheve sykling som turog ferieform. Vi har opplevd at ekspedisjonsfølelsen er vanedannende - utelukkende i
positiv forstand, vel å merke. Den kommer
snikende når vi legger i vei på en ny dagsetappe. Skal tro hva som dukker opp i dag,
rundt neste sving, på andre siden av denne
dalen? Vi blir plutselig oppdagelsesreisende i
eget land eller eget fylke, ja like gjerne i egen
kommune. Finn gjerne veier med liten trafikk
og tenk sikkerhet uansett hvor du ferdes. Og
det er ikke nødvendig å sykle de samme turene som alle andre.
Alle har «hvite flekker» på kartet som gjerne
kan utforskes nærmere.
Anne Østbø Brevik (annobrev@online.no)
og Morten Aspås (moras@online.no)

Kjære hvilepuls
var det her
du hadde gjemt deg
hele tiden
- Trygve Skaug -

Foto: Åse Engvoll
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Trimpoeng
Vi er nå godt i gang med tredje runde av Trimpoeng, “Folldalsfjell vinter 2022”. Denne startet 31. oktober 2021, varer til 30. april, har 48
ulike turmål og over 100 deltakere. Det er
både skiog fotturer, på ulike steder i bygda vår.
10 på topp ble erstattet av Trimpoeng i 2021, i
håp om å få med flere. Det har vi lykkes med.

Selv om konseptet gir poeng, er dette er ingen konkurranse i å samle mest poeng i forhold til alle de andre deltakerne. Ønsket og
målet vårt er at hver og en kan komme seg
ut på tur, og kjenne at poengene man får er
en motivasjonsfaktor for seg. Kanskje tar du
turen til steder du ellers ikke ville gått. Konkurrer gjerne mot noen venner eller familieDette er et uhøytidelig lavterskeltilbud, og vi i medlemmer, men ha hovedfokuset på helseFolldal Turlag håper det skal stimulere til god gevinsten – nyt turene!
folkehelse.Tur og mosjon er viktig, men det er
også viktig å se seg omkring, nyte flott natur Alle som deltar er med i trekningen av noen
og smile til de du møter på din vei.
fine premier. “Vinneren” av forrige runde fikk
3-retters middag for to personer på Nedre
Du står fritt til å velge hvilke turmål du vil Dørålseter Turisthytte.
besøke, og du kan besøke det samme flere
ganger (men det må gå minst 8 timer mellom Trenger du hjelp til å komme i gang eller møhver gang du registrerer deg på det samme ter på problemer underveis - ta kontakt med
turmålet).
oss, så vil vi selvsagt hjelpe deg.Trimpoeng har
konkurranser i hele landet, så kanskje finner
For å delta i Trimpoeng må du laste ned Tr- du noe du kan tenke deg å delta på - også når
impoeng-appen på din mobiltelefon. Har du du ikke er i Folldal.
deltatt i Trimpoeng før trenger du ikke å gjøre
dette. Registrer deg med navn, mobilnummer Når ”Folldalsfjell vinter” er over starter vi
og epost adresse. Du vil da motta et passord umiddelbart opp med sommer trimmen. Du
via sms. Nå kan du logge inn med mobilnum- kan når som helst melde deg på og bli med,
mer og velge konkurranse (velg da Folldalsfjell det er ikke slik at man må være med hele pevinter 2022). Meld deg på og betal deltaker- rioden det varer.
avgiften som er 100 kroner. Du vil nå kunne
se listen over tur postene.Velg turmål og sank Meld deg på og betal deltakeravgiften som er
poeng.
100 kr (for vinteropplegget).
God tur!

23

24

25

Veier Vann Avløp Tomter Dyrking Grøfting
Knusing Gruslevering Transport Brøyting

2580 Folldal tlf 909 77 581 post@folldalmaskin.no www.folldalmaskin.no
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Løypetilbudet i Folldal
Folldal Turlag sørger for et 120 km langt løypenett som “sirkler” seg gjennom kriker og
kroker i hele bygda. Nesten uansett hvor du
velger å gå har du utsikt til majestetiske fjell
og storslått natur. Du kan nyte en skitur i
strålende sol, magisk måneskinn eller ruskevær. Alt vær har sin sjarm, så lenge man er
kledd for været. Ta en ekstra titt på fjellvettreglene før du går i vei - og vis fjellvett!
Løypetilbudet er viktig, og er med på å gjøre
kommunen 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 kan du se
plakater med følgende tekst: “Sporene du går
i nå, de har noen spleiset på. Gi gjerne ditt
bidrag du også”. Folldal Turlag har per i dag et
stort sponsornettverk. Uten dette hadde vi
ikke kunnet ha det tilbudet vi har i dag. Små
og store bedrifter i lokalmiljøet og nabokommuner gir sine bidrag. Folldal kommune er
også en viktig sponsor. I tillegg er det mange
medlemmer og privatpersoner som støtter
løypearbeidet vårt. Når mange bidrar, får vi
til noe bra sammen! FOR - skiløyper koster!
Det er ingen selvfølge at løypene prepareres
jevnlig, at hele løypenettet prepareres til enhver tid eller at alt prepareres med Snøfrid.
Det er de økonomiske rammene vi rår over
som bestemmer hvilket løype tilbud vi kan ha
i bygda. Folldal Turlag har alltid som mål å ha
en sunn og robust økonomi, som skal kunne
tåle svingninger både i inntekter og utgifter.
Det lønner seg å ha penger “på bok”, det fikk
vi blant annet erfare da vi måtte holde Nygruvhytta stengt to sesonger pga. covid-19.
Dette førte med seg et betydelig inntektstap.
Løypekjøringen i 2021 kostet turlaget 374
515 kroner. Dette innbefatter lønn, scooter
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godtgjørelse, drivstoff, vedlikehold, forsikring
og avskrivning på løypemaskina. Det er
rimeligere å preparere med scooter og sporlegger enn med Snøfrid.Vi har fått mange
tilbakemeldinger det siste året om at disse
løypene også har høy standard.
En viktig faktor for løypekjøring er vær og
snømengde. Denne sesongen kom vi senere i
gang enn vi har gjort de siste årene. Snøen
lot vente på seg, og løypekjørerne kunne ikke
begynne å tråkke såle før først på januar. Flere
steder var det umulig å sporsette pga. for lite
snø. Vi kjørte mer enn vanlig enkelte dager
i februar, selv om det var meldt vind. Dette
ble gjort for å få til en god såle med den lille
snøen som var. Heldigvis kom det mer snø til
vinterferien, og vi fikk drømmeforhold. Som
tidligere sagt, vær og føre rår vi dessverre
ikke med! Vi vil presisere at det hverken står
på vilje eller økonomi til å kjøre. I vinterferieukene og påsken kjører vi det vi må for å ha
et bra tilbud, mens vi ellers i sesongen kjører
mot og i helg. Sol og varmegrader i kombinasjon med vind er forhold som noen ganger
kan gjøre konsekvensene av løypekjøring mye
verre. Vind i høyfjellet kan viske ut sporene
på kort tid, og man kan ikke regne med at
det alltid er topp skispor her. Vi har dyktige
folk som kontinuerlig gjør grundige vurderinger, og som ønsker å få til et så godt tilbud
som mulig, så lenge som mulig. Vi har mange
frivillige løypekjørere, og de fleste har jobb og
familieliv. Kjøre løyper gjør de på fritiden, og
vi kan derfor ikke regne med at hele løypenettet er preparert fra tidlig morgen.
Folldal Turlag har mange utgifter utenom løypekjøring. Merking av turstier, turkasser, turbøker, trimpoeng-appen, 5 på topp, Rusle og
tusle, Stolpejakten, vedlikehold av bygninger
(Nygruvhytta, Nygruvbua og Grønhøbua),

drift av to værstasjoner, kasserer tjenester,
program, porto osv. I tillegg til inntektene fra
de trofaste sponsorene våre, får vi inntekter
fra medlemskontingent, løypevenner, kalendersalg, salg på Nygruvhytta, grasrotandelen
i Norsk Tipping og pengegaver fra privatpersoner. Vi søker også om støtte til prosjekter
fra DNT, lokalbanken, Gjensidigestiftelsen o.l.

Bjørnar Elgvasslien, 917 02 737

Hilsen Folldal Turlag

Per Arild Blæsterdalen, 911 75 536

Tømrermestere

Vi ønsker deg god tur i løypene våre. Ta med
deg noe godt i sekken og kos deg. Hils på de
du møter, nettopp DU kan gjøre en positiv
forskjell i andre menneskers liv. Ta gjerne turen innom Nygruvhytta eller buene våre (Nygruvbua og Grønhøbua).
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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!
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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Folldal Sport
• 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

post@folldalsport.no

Grimsbu Turistsenter
Motell & Camp
2582 GRIMSBU
Telefon: 62 49 35 29
mail@grimsbu.no

****

www.grimsbu.com

Nystekt
vaffel

m/syltetøy og rømme
eller brunost

Åpningstider:

Hverdager kl 08-21
lør/søn kl 09-19

35,-

TakeAway - Catering - Kafeteria - Rom - Hytter - Camping

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

Elin Blæsterdalen

Folldal Turlag har en lang tradisjon for å ha
kafè på Nygruvhytta. I vinterferie og påskeferie, samt alle helger mellom disse, selger vi nystekte vafler, kaffe kokt på kjele, solbærtoddy
og kakao, brus, sjokolade og smurf. Inntektene
går til Folldal Turlag sitt arbeid, og er en verdifull inntekt!
Nygruvhytta er åpen klokka 11-15 i vinterferie og helgene etter denne. I påsken er åpningstiden klokka 11-16. Vi har wifi, og det
er derfor mulig å betale med vipps (husk å
merke betalingen “kiosk Nygruvhytta”).
Nygruvhytta er et turmål som passer for de
aller fleste, både liten og stor. Det finnes flere
veier dit, enten du liker å gå i bakker eller
der det er flatt. Det er parkeringsmuligheter
både på Sveen og Hovda, og du kan komme
dit både fra Fallet og Dalholen (i turlagets løypenett).
Hytta er et fantastisk utgangspunkt for lengre
turer, i eller utenfor løypenettet.
Å komme til Nygruvhytta en solfylt vinterdag,
kjenne duften av nystekt vaffel, se det yrende folkelivet, høre latter og god prat, senke
skuldrene i flotte omgivelser - det er en sann
glede.

alle som har bidratt opp gjennom årene. Når
mange tar en dag (eller to) hver, ja da får vi
det til. Vi håper flere har lyst og anledning til å
ta en vakt. Det er ingen hemmelighet at det til
tider har vært utfordrende å skaffe vertskap,
og vi har vært bekymret for å måtte stenge.
Nygruva vil ikke bli det samme uten servering
på hytta!

Å være vertskap er en trivelig oppgave. Jobben består i å klargjøre til åpning (dvs. fyre i
vedovnene, hente vann, lage vaffelrøre osv.),
varte opp gjestene og rydde etter endt dag.
På dager da det er ruskevær er det også utro- Vi anbefaler at det er 2-3 personer på hver
lig deilig å kunne komme inn i ei varm, koselig vakt, og at man møter i god tid før åpning
hytte og kjøpe seg noe godt. Det har vært (1,5-2 timer).
mange hyggelige samtaler her, både mellom
kjente og ukjente. Du kan også ta en kortspill Det er ingen høy standard på Nygruvhytta,
runde eller bare sitte i egne tanker og nyte men vi har solcelleanlegg, aggregat og elekakkurat det. Et besøk på Nygruvhytta er rett triske vaffeljern.
og slett en fin opplevelse.
Vil du være vertskap, eller har du spørsmål
Nygruvhtta drives på dugnad. Uten frivillige - angående oppgaven? Ta kontakt med Lillian
ingen kafè.Vi er derfor svært takknemlige for Kristiansen på mobil 98 85 32 49.
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PUST!
Livet er
akkurat nå
dette minutt
dette
sekund
Foto: Åse Engvoll
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Nybygg • Restaurering • Lafting • Blåseisolering

Tlf 990 23 873 • post@folldalbygg.no • www.folldalbygg.no
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Velkommen til nasjonalparkkommunen Folldal!
Folldal kommune
Tlf. 62 49 10 00
postmottak@folldal.kommune.no
www.folldal.kommune.no
www.facebook.com/folldalkommune
39

Liavegen 1
2580 Folldal
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Haverdalseter
Turisthytte
Tlf. 917 08 358
Daeng og Knut Ståle Sætrom
Åpningstider fra 23. juni - 15. sept. Bilveg helt fram.
Thaibuffet hver lørdag i juli & aug kl 13 - 15
(kun på bestilling ved å ringe 917 08 358 - ikke tekstmld.)

Middag kl 18.00

Velkommen til oss!

Tlf. 917 08 358 - Haverdalsvegen 1740 - 2662 Dovre
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Tlf 62 49 31 00 E-post: joker.dalholen@joker.no

Man-fredag
Lørdag
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kl
kl

08.30-19.00
08.30-17.00

DALHOLEN

-

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

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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Glåmveien 8, 2500 Tynset
tlf. 905 50 556
simen.steigen@jess-bygg.no
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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
Viønsker alle
i Folldal Turlag velkommen
til fjells, og gir
turlagsmedlemmer

25 % rabatt

på 3-retters middag!
Sesongen varer fra 18.06 til 18.09.

Vi trykker på tekstiler - teksten bestemmer du!

T-skjorter - Handlenett - Forkler - Kopper - Drikkeflasker

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

•

WWW.DIALEKTKOPPEN.NO

Dialektkoppen®

i butikken
Besøk oss
al sentrum
lld
Fo
i
t
mid

Solhellinga Folldal AS, Gruvvegen 31, 2580 Folldal • post@solhellingafolldal.no • tlf. 62 49 00 04
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STOLT HOVEDSPONSOR AV FOLLDAL TURLAG
ÅPENT:
MAN - FRE KL 07-23
LØRDAG KL 08-21

Middag fort gjort!
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STOLT HOVEDSPONSOR AV FOLLDAL TURLAG

HA EN FIN DAG!
Vi har TakeAwayPizza & Varm lunsj - hver dag!

MANDAG-FREDAG 07-20 • LØRDAG 08-20

Liavegen1, 2580 Folldal • Telefon 62 49 01 74 • joker.folldal@joker.no
47

Foto for- og bakside: Elin Blæsterdalen. Oppsett: Solhellinga Folldal AS
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