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Nasjonal 
Turistveg 
Rondane

2018

Sommeren langs

Start fra ringebu, atna, alvdal eller hjerkinn

Rondanevegen byr på  
aktiviteter for store og små,  

spennende attraksjoner, gallerier, 
håndverks- og matprodukter med  

særpreg, gode historier og  
fantastisk natur.

Foto: Arnt Stavne
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2 | Velkommen til Rondanevegen

Fra sør
Fra E6 i sør ønsker Ringebu velkom-
men til Landsbyen Ringebu, som-
merkonserter i Ringebu stavkirke, 
Ringebudager, Torghandel og Få-
rikålfestival. Trabelia Hyttegrend og 
Camping, Venabu Fjellhotell, Spids-
bergseter Resort Rondane og Lundes 
tilbyr på hver sine måter overnattinger, 
opplevelser og servering på Venaby-
gdsfjellet.

Atna ved Rv3 er verdt en stopp på 
tur til eller fra Rondanevegen. Opplev 
50-tallskafeen Glopheim eller smak 
de edle dråpene fra Atna Øl. Er du til 
og med så heldig at du kommer første 
helga i juni får du også med deg Atna-
dagene.

På vegen videre mot Sollia passe-
rer du Sollia kirke som ble oppført på 
1700-tallet og Fossehuset som er teg-
net av arkitekt Lars Berge og oppført 
de senere årene. I Sollia kan du besøke 
Galleri Drømmedalen og blant andre 
ting delta på malekurs. På Sollia Krigs-
historiske Samling kan du i år oppleve 
et enda større lokale enn da museet 
åpnet i fjor. Her finnes en av landets 
beste samlinger. På Atnasjø kafe øn-
sker det nye vertskapet alle hjertelig 
velkommen innom til tradisjonelle 
matretter langs turistvegen.

Ønsker du å delta på aktiviteter, lei 
kano/sykkel på Strømbu rasteplass 
eller hos Rondane Utleie. Trivelig over-
natting kan du få langs vegen til Foll-
dal eller ved å svinge av mot Dørålen 
eller Grimsdalen.

Fra nord
Er du først på E6 ved Hjerkinn anbe-
faler vi en rusletur til viewpoint SNØ-
HETTA og en tur innom Besøkssenter 
villrein. Videre kan de opplevelseslyst-
ne reise innom Hjerkinn Fjellstue og 

Fjellridning eller Kvistli Islandshester 
litt lenger sør. Bli med på en kort ri-
detur, eller ta flere dager på hesteryg-
gen. Galleri Slåen og Galleri Snøhetta 
må alltid nevnes på veien mot Folldal. 
Trenger du en pust i bakken eller øn-
sker du å overnatte før Folldal, reis inn-
om Fjellsyn Camping på Dalholen. På 
Folldal Gruver kan barna utdanne seg 
til gruveslusker og alle kan ta gruveto-
get inn til Stoll 1.

Alvdal ved Rv3 er andre innfallsport 
til Rondanevegen fra nord. Søberg 
Gård, Frichs Hotell og Spiseri, Aukrust-
senteret og Livestock festivalen er 
gode grunner for å stoppe. Overnatt 
gjerne på Gjelten Bru Camping, en ro-
lig familiedrevet campingplass hvor du 
kan fiske i elva rett utenfor hyttedøra. 
På Aukrustsenteret er det igjen tid for 
utdanning, nå til Flåklypa-astronaut.

Bli med på festivaler, guidede turer, 
finn stolper i Stolpejakten, delta på 
elgsafari, ta del i sykkelarrangementet 
Fjellmillom på Venabygdsfjellet, besøk 
en eller flere seterdaler, få med deg en 
konsert eller to, kjøp håndlagde loka-
le produkter og smak på tradisjonelle 
lokale matvarer langs Rondanevegen.

Olavsrosa
Amperhaugen, Kvebergsøya, Glopheim 
kafe, Folldal Gruver og Bergseng Seter 
har mottatt kvalitetsmerket Olavsrosa 
av Stiftelsen Norsk Kulturarv. Stiftel-
sen stiller høye krav til produktkvalitet 
og vedlikehold av denne kvaliteten, 
og Olavsrosa er tegn på «kulturopple-
vingar utanom det vanlege».

Vi avslutter denne innledningen med 
å gratulere Kvebergsøya Gard som 
gjorde seg fortjent til Olavsrosa for 15 
år siden. Kanskje går turen dit i sommer?

Velkommen 
til Rondanevegen

Bedriftene langs Nasjonal turistveg Rondane og tilførselsvegene fra Ringebu, Atna, Alvdal og Hjerkinn 
inviterer til flotte sommeropplevelser sommeren 2018. Spør gjerne etter reisehåndboka hos bedriftene 

langs Rondanevegen og sjekk ut hjemmesiden vår, Rondanevegen.no. God sommerlesing!

Solan og Flåklypatoppen. Foto: Øyvind Lund

Sykling på Venabygdsfjellet. Foto: Julia Hamre
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Viltaften ved Venabu Fjellhotell. Foto: Venabu Fjellhotell

Med hest og vogn i Rondane nasjonalpark. Foto: Kvebergsøya

Galleri Slåen feirer 10 gallerisomre. Foto: Ragnhild Slåsæther
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aktiviteter

Oppdag Rondane nasjonalpark 
som turistene på 1800-tallet. 
Reis med fjordhest og vogn 
og få et minne for livet! Du kan 
kjøre selv med instruktør og 
guide eller la deg kjøre som en 
«Lord».

Opplev det ypperste av 
norsk fjellverden og historie. 
Rondane ble vernet som lan-
dets første nasjonalpark allere-
de i 1962, og utvidet i 2003.

Den norske fjordhesten er 
selve nasjonalsymbolet, og 
med sitt urpreg, gode gemytt, 
nøysomhet og sterke bygning 
er denne lille hesten skapt for 
bruk i norske fjell. Den drar 
oss fram på gamle veger, over 
lavkledde furumoer, gjen-
nom bjørkeskog og snaufjell. 
Bekvemme vogner og et rolig 
tempo gjør turen til en fantastisk 
opplevelse.

På hele turen er landskapet 
preget av istidens krefter, 
men også rik på spor fra en 
førhistorisk jaktkultur og et 
kulturlandskap fra vår nære 
fortid. Mange eventyr, sagn 
og historier har sin opprinnel-
se i vår fjellverden.
Kjøretur i Rondane
24. - 30. juni, 8. - 14. juli, 5..-11. 
august, 26. august - 1. sep-
tember. Ekstratur 15. - 21. juli. 

PRIS fra 8.400,- per person 
for 4 dager/helpensjon og fra 
10.500,- per person for hel 
uke inkl. opplæring i kjøring 
og helpensjon. Velkommen til 
en unik opplevelse.

KONTAKT
+47 416 13 941
post@kvebergsoeya.com
Kvebergsoeya.com

med hest og vogn i Rondane nasjonalpark

Kvistli Islandshester ønsker 
for 18. år velkommen til fan-
tastiske opplevelser i høy-
fjellet! Rideturene holder høy 
kvalitet og vår fleksibilitet 
gjør at vi finner en tur som 
passer for akkurat deg.

Fra juni til oktober har vi 
rideturer med base på Kvistli 
gård, 2 til 7 dagers opphold. 
Disse oppholdene inkluderer 
kost/losji, alle måltider og 

ridning. Halvdagsturer og hel-
dagsturer annenhver dag.
 Tematurene våre har over-
natting ute i fjellet, i telt, på 
seter eller hotell, og er helt 
særegne turer. I 2018 kan du 
delta på: Høyfjellsritt-light, 
Hestesanking, Kvistli-tølten, 
Moskustur, Høyfjellsritt, Se-
tertur og Ridetur til Røros inkl. 
billett til Elden. Ønsker du kor-
tere turer er du også velkom-

men til å delta på enkeltturer 
fra gården hver dag.
Rideferie fra 3.400,- per 
pers. Tematurer: fra 5.000,- 
per pers. Timestur: 500,- per 
pers., hver dag.
Halvdagstur 800,- per 
pers., man/ons/fre/søn. Opp-
møte kl. 10 eller kl. 14.
Heldagstur 1.000,- per 
person, tirs/tors/lør. Oppmøte 
kl. 10.

NB! Det er ingen ridning man-
dag formiddag. Hestene har 
fri til kl. 14.
Oppmøte ved Kvistli Islands-
hester for alle turer.

Kontakt
+47 920 37 398 (Anne Ma)
+47 924 62 635 (Morten)
post@kvistli.no
Kvistli.no

Foto: Kvistli Islandshester

Turer på islandshester fra Kvistli på Dalholen

Venabustallen tilbyr ridning 
for alle nivå og aldre på flotte 
dølahester i variert fjellter-
reng. Vi arrangerer leierun-
der og instruksjonstimer for 
uerfarne, 1-, 2-, 3- og 4-timers 
turer, samt heldagsturer med 
bål- eller seterlunsj.

Dersom man vil ri flere 
dager, anbefales en rideferie 
eller -weekend. Alle turene 
starter i Venabustallen.

Rideferie for begynnere 
søn-tor, og rideweekend for 
begynnere fre-søn, alders-
grense 8 år. 

Rideferie for erfarne man-
tor, rideweekend for erfarne 
fre-søn, aldersgrense 12 år. 

Heldagsturer tirs. og lør.
Kortere turer og leierunder 

alle dager. Forskjellige krav til 
rideerfaring. Disse tilbudene 
egner seg godt for uerfarne 

voksne og barn. Leierundene 
varer i 15 eller 30 minutter 
og lar ditt barn få en hyggelig 
førstegangsopplevelse med 
hest.
Venabustallen -
minnerike opplevelser til hest.

Kontakt
+47 922 13 456 
post@venabustallen.no
Venabustallen.no Foto: Olav Erik Storm

OPPLEV VENABYGDSFJELLET på dølahest med Venabustallen

Foto: Kvebergsøya

Vi rir over vidder, bestiger top-
per med utsikt over Rondane 
og Dovrefjell, krysser elver og 
følger koselige stier gjennom 
bjørkeskogen. På lørdagene 
rir vi mot Snøhetta for å se et-
ter moskus, villrein og hester 
på fjellbeite.

Du steller og saler hesten 
din selv, med veiledning om 
du ikke har gjort det før, og på 
turen får du ri både tølt, trav 

og galopp om du vil.
 Vi har turer for nybegynne-
re og erfarne ryttere. Alders-
grensen er 10 år. Hver dag 
deler vi oss i mindre grupper 
etter erfaring og ønske om 
fart. Hos oss får alle maksi-
malt utbytte av rideturen!
 Vi har dagsturer, helgeturer 
og 3-6-døgns opphold.

Fra lørdag 16. juni til søn-
dag 19. august + helgene 

fram til 16. september har vi 
turer hver dag, unntatt man-
dag. Ta med niste og drikke til 
turene.
OPPMØTETID OG STED
Kl. 09.30 fra Hjerkinn Fjellstue 
hver dag, unntatt mandag.
PRIS DAGSTUR
Oppsaling 1 time + 5 timers 
tur kr 995,-.

KONTAKT
+47 61 21 51 00
fjellstua@hjerkinn.no
Hjerkinn.no

rideturer på dovrefjell med Hjerkinn Fjellstue

Foto: Martin Hjerkind

Foto: Kvebergsøya

Foto: Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning
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Når det går mot skumring og 
natt begynner elgene å røre 
på seg.

Bli med naturfotograf Bjørn 
Brendbakken inn i et skogs- 
og fjellområde med mye elg. 
Her er det stor sjanse for å se 
elgen i sitt naturlige element!

Elgen er svært sky, og den 
ser, hører og lukter svært 
godt. Allikevel ser vi vanligvis 
elger hver kveld på disse ture-

galleri drømmedalen

Tar du turen til Drømmedalen 
i Sollia kan du ta del i billed-
kunstneren Tina Mareen Bud-
deberg sitt kunstneriske uni-
vers, som belyser vårt forhold 
til landskap, dyr og planter. 
Salgsutstillingen viser malerier, 
tegninger og skulpturobjekter, 
reproduksjoner og postkort. 
Galleriet er åpent lørdager og 
søndager i perioden 15. mai - 
15. oktober kl. 12-17. 

male- og tegnekurs

Drømmer du om å lære å teg-
ne og male? Kom og delta på 
helgekurs hver første helg fra 
juni tom. september. Kl. 10-17. 
Ta kontakt med Tina for avta-
le. Pris 1.600,- per person per 
helg.

hestemeditasjon

Aktsomhets-meditasjonene er 
guidet av Tina. Foregår på bei-
tet, i skogen og i villmarken, der 
flokken befinner seg. Kl. 11-17. 
Denne dagen inkluderer vegan-

lunsj tilberedt i fellesskap rundt 
bålet. Ta kontakt med Tina for 
å avtale dato. Pris 800,- per 
person.

vandring med heste-

flokken

Du vil kunne erfare en frihet 
med hester som er  ukjent for 
de fleste. Tina forteller om flok-
ken og viser hvordan du kan 
føle deg trygg mellom frie hes-
ter. En hestevandring begynner 
midt på dagen, og avsluttes 
tidlig på kvelden. Ta med niste-
mat og gode sko. Pris 400,- per 
person.

Kontakt
+47 994 83 557
tina@dreamvalley.no
Dreamvalley.no

ne, så fremt været er bra. Det 
vil si ikke regn eller tåke. Og 
med en naturfotograf på tu-
ren, kan du også få tips til ek-
stra fine bilder. Husk kamera.

Passer for enkeltpersoner 
og grupper. Lengste gangav-
stand er opp til 200 meter i 
lett terreng og passer for alle, 
med mindre du ønsker en mer 
tilrettelagt dagstur.

Oppmøte Galleri Snøhetta, 
Nordre Nistuen, Dalgardsve-
gen 210, Dalholen. Deltager-
ne følger Bjørn i egen bil til 
starten på turen. Ta med godt 
med varme klær. Juni, juli og 
august er de månedene det er 
størst sjanse for å se elg. Ta 
kontakt med Bjørn etter 1. juni 
og avtal dato og klokkeslett 
for elgsafari. Kan også avta-
les utenom disse månedene.

Rondane rast og info er eigd 
og vert driven av dei som bur i 
Nord-Atndalen.

Du finn oss på Strømbu 
rasteplass der vi driv turist-
infomasjon, sal av kioskvarer 
og husflid. Du er velkomen til 
å spørje oss om alle tilboda 
langs Rondanevegen, om fot- 
og sykkelturar, overnatting, 
spisestader eller berre etter 
vegen vidare.

Kanoutleie
Atna renn roleg forbi raste-
plassen og er svært fami-
lievenleg. Langs elva er det 
mange fine stader for en liten 
rast eller telting for natta. 
Vi ordnar med bilskyss og 
transport av kanoar, og kan 
tilby eit kort kanokurs. 
PRIS 300,- for eit døgn og 
150,- for neste døgn. Denne 
pakka inneheld 1 kano, årer 

og flytevest samt retur av 
kanoar.
Sykkelutleie
Atndalsvegen Fv27 er godt 
eigna for sykkeltur. I tillegg 
finn du ein masse fjellvegar og 
stigar som er fine å sykle på. I 
kiosken på Strømbu får du eit 
kart og råd med på vegen. 
PRIS 200,- for eit døgn og 
150,- for neste døgn. Den-
ne pakka inneheld 1 sykkel, 

Kontakt
Naturfotograf 
Bjørn Brendbakken
+47 913 46 096
b-brendb@online.no
Galleri-snohetta.no

Foto: Bjørn Brendbakken

hjelm og refleksvest. Sykke-
len skal normalt leverast at-
tende på Strømbu.
Åpningstider 20. juni til 
20. august kl. 11-18.

Kontakt
+47 941 60 954
rondane.rast@gmail.com

Foto: Cathrine Fodstad

elgsafari med naturfotograf Bjørn Brendbakken

strømbu rasteplass Rondane rast og info 

opplev drømmedalen med Tina

Foto: Roger Ellingsen / SVV

Rondane Utleie ligger rett ved 
Nasjonal turistveg Rondane 
og er et flott utgangspunkt 
for turer i Rondane og Alvdal 
Vestfjell, til fots og med kano 
og sykkel.
UTLEIE AV KANOER
Å padle nedover familievenn-
lige Atna er en flott opplevel-
se for liten og stor. Er dere 
heldige kan dere oppleve at 
elgen kikker på dere og at 

beveren svømmer under ka-
noen og lurer på hvem dere 
er. Vi leier ut kanoer så lenge 
det er sesong og været tilla-
ter det, og har flytevester ned 
til 10 kg.
HALVDAGSTUR Start ved 
Sandom og tur til Strømbu, 
3-4 timer.
HELDAGSTUR Start ved 
Sandom og tur til Furulund, 
6-7 timer.

TODAGERSTUR Start ved 
Sandom, overnatting (hos oss 
eller på egenhånd), dag to fra 
Furulund til Atnbrua.
PRIS 300,- per dag per kano. 
Transporthjelp 100,- per kjø-
ring.
UTLEIE AV SYKLER
Vi leier også ut sykler. Disse 
kan brukes på utallige stier og 
veier i det sykkeleldoradoet vi 
bor i.

PRIS 150,- per sykkel per 
dag. Kontakt oss for turfor-
slag og mer informasjon.

KONTAKT
+47 62 46 08 33
+47 905 92 734
lavikinge@gmail.com

kano og sykkel hos Rondane Utleie

Foto: Rondane Utleie

Bli med Venabu Fjellhotells erfarne turguider på unike turer. Opplev den flotte og spektakulære 
naturen på Venabygdsfjellet og dets kultur, seterhistorie, flora, fauna og geologi.
søndag: rondane nasjonalpark og venabygdsfjellet

Venabu fjellhotell ligger på høyfjellet ved grensen til Rondane nasjonalpark. Området har vennlige 
fjellformasjoner med over 30 små og store topper opp til 1463 moh.
mandag: dagens tema - geologi

På dette vakre høyfjellsplatået er det overraskende nok et villere landskap, med fossefall og dype 
kløfter, steder som best oppdages med kjentmann. Turen går til Myfallet, tre fosser med over 100 
meters fall, og Venabygdsfjellets Gran Canyon, Dørdalen, en kløft med loddrette fjellvegger på opp 
mot 100 meter. Vi ser på landskapsformer som ble formet under siste istid, og du vil få et innblikk 
i hvordan dette oppstod.
tirsdag: velkommen til seters

Gjennom fjellbjørkeskog og over lette fjelltopper går turen til setergrenda på Jønnhalt hvor vi spi-
ser ekte seterkost. Her forteller «budeia» om den gamle seterkulturen, om livet på setra og hvorfor 
fjellet var viktig for bygdefolket før i tida. På kvelden blir det foredrag om levevilkår for villreinen 
før og nå.
onsdag: i villreinens rike

Villreinen som ferdes i fjellet her er vernet. Denne dagen går turen til områder hvor vi ser på gamle 
fangstanlegg med ledegjerder og godt bevarte dyregraver. Lunsj på hotellet. Etter lunsj besøker 
vi Ringebu stavkirke og galleriet i Prestegården, alternativt Ringebu sentrum. Om kvelden er det 
Norsk Matbord, vår spesialitet med norsk tradisjonsmat basert på lokale råvarer. 
torsdag: over vidda

I dag går vi i vakkert åpent landskap over vidda og ned til Sollia. Du får høre mer om ferdselen over 
fjellet og bruk av fjellområdet før og nå. Turen ender ved Bretningen gård, et småbruk som fortsatt 
har tradisjonell drift.
norsk matbord

Norsk Matbord arrangeres hver onsdag på Fjellhotellet. Ta kontakt for reservasjon av bord.

KONTAKT +47 61 29 32 00 / venabu@venabu.no / Venabu.no

fotturer og mat med Venabu Fjellhotell

Foto: Venabu Fjellhotell

Foto: Venabu Fjellhotell

Spidsbergseter ligger rett 
ved Nasjonal turistveg Ron-
dane og her finnes artige ak-
tiviteter både inne og ute hele 
sommeren.

Inne finner du Karlsvogna 
Fjellbad med flere pooler og 
badstuer. Ute kan du padle, 
fiske, sykle eller vandre. Ho-
tellet er et perfekt utgangs-
punkt for fine fjellturer og det 
er aldri langt til nærmeste 

fjelltopp med utsikt inn mot 
Rondanemassivet eller andre 
fine omgivelser.

I resepsjonen er det utleie 
av sykler og båter. Fiskekort 
kan kjøpes på iNatur.no.

Rideturer arrangørers i 
samarbeid med Venabustal-
len fra juni til september 
2018. Se Venabustallen.no 
for mer info eller kontakt re-
sepsjonen.

PRIS BADING 140,- per vok-
sen og 70,- per barn.
Pris båt/kano 200,- per 
dag inkl. vester. Ekstra dag: 
150,- .
PRIS sykkel 450,- per dag, 
150,- per time, inkl. hjelm. Ek-
stra dag: 200,- .
 Utstyr leies i resepsjonen, 
båtene ligger ved Flaksjøen, 
syklene finnes ved hotellet. 
Kontakt oss for turforslag, 

kart og mer informasjon. Øn-
sker du en guide på turen? 
Vi arrangerer gjerne dette på 
forespørsel.

Kontakt
+47 61 28 40 00
booking@spidsbergseter.no
Spidsbergseter.no

aktiviteter ved Spidsbergseter Resort Rondane

Foto: Julia Hamre Foto: DrømmedalenFoto: Drømmedalen Foto: Drømmedalen
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I 2013 kom den første Stolpejakten i gang i Norge og 
da med Gjøvik som pilotkommune. Det ble faktisk en 
suksess fra aller første Stolpe. Dette lavterskeltilbudet i 
det lokale nærmiljøet fenget folk i alle aldre og med alle 
slags fysiske forutsetninger. Her ble det skapt et nytt 
friluftskonsept, der tidtaging og blodslit ble byttet ut 
med rolige turer der mange aldri hadde gått, eller løpt, 
eller syklet før. Uten andre konkurrenter enn seg sjøl.

Etter hvert som den digitale teknologien har utviklet 
seg, via app og smarttelefon, har flere funnet ut at de i 
hemmelighet kan konkurrere både mot venner, familie 
og kolleger. Både kjente og ukjente.

Allerede det andre året ble Venabygdsfjellet med. 30 
stolper ble satt ut, i hovedsak som et aktivitetstilbud for 

hyttefolket på fjellet. Vi må være raske med å si at en 
Stolpejakt på høyfjellet skiller seg litt ut fra den mer ur-
bane varianten. Det blir noe lengre mellom stolpene og 
noen av dem kan være litt ekstra krevende. Vi kaller den 
for Stolpejaktens Mountain-utgave.

Siste sesong ble 17000 stolper registrert på fjellet, 
og stolpejegerne gikk tilsammen en distanse som til-
svarer Lindesnes/Nordkapp 5 ganger.

Snart er vi klare for den 5. sesongen. Og det som alt-
så i utgangspunktet var tenkt for hyttefolket, er i tillegg 
blitt et tilbud for bygdefolket og tilreisende fra store de-
ler av Østlandet. Mange tar seg en weekend eller noen 
dager på fjellet for å jakte stolper. Og begeistringen er 
stor. Mange, også lokale, forteller at de i forbindelse 

med Stolpejakten har gått på turer og stier og kommet 
til plasser de aldri før har vært, tross mange år i denne 
fjellheimen. Det er en viktig bieffekt.

Så snart snøen blir borte, settes 50 nye stolper ut. 
På nye steder og med nye koder - og sesongens jakt 
kan starte. Går alt etter planen er vi klare til å aktivere 
appen den 23/6 kl. 09.

Og det aller viktigste. Du trenger ikke finne alle 50. 
Det er ikke om å gjøre å bli først ferdig. Stolpejakten på 
Venabygdsfjellet skal være en motivasjon og en inspi-
rasjon til å komme seg ut på tur, få gode naturopplevel-
ser, få litt trim og en god følelse i kropp og sinn.

Facebook.com/Stolpejaktenvenabygdsfjellet

stolpejakt på venabygdsfjellet og i folldal

attraksjoner

En times kjøring nordover langs Nasjonal turistveg 
Rondane fra Venabygdsfjellet, kan det også jaktes 
stolper. I forbindelse med Det Europeiske Kulturminne-
året 2018 vil flere av stolpene være å finne ved et kul-
turminne. Det plasseres noen stolper sentrumsnært i 
gruveområdet rundt Folldal Gruver, noen i området ved 
bygdetunet Uppigard Streitlien og noen i Dalholen, til 
sammen 40 stolper.

2017 var det 450 personer som registrerte seg på 
stolpejakten i Folldal, og de hadde tilsammen 9195 
stolperegistreringer.

Stolpejakten er altså et gratis, spennende, fysisk 

lavterskeltilbud. Hver stolpe er inntegnet på et kart 
og merket med en kode og en QR-kode. For digital 
registrering, last ned appen ”Stolpejakten” og skann 
QR-koden på stolpen eller skriv koden inn på kontoen 
du oppretter. App og informasjon om opplegget kan 
du finne på Stolpejakten.no

For manuell registrering, skriv koden rett på kartet, 
og send inn ved ferdig jakt. Kartbrosjyren sendes ut til 
alle husstander i Folldal og den legges ut på ulike in-
fosteder i Folldal.

For hver stolpe du registrerer, øker sjansen for å vin-
ne en uttrekkspremie!

Arrangører er Folldal Idrettsforening, Folldal Turlag 
og Folldal kommune.

I Folldal kan du jakte stolper 10. juni - 20. september.

Vanskelighetsgrader stolper:
Grønn - enkel, kan nåes med sykkel og rullestol
Blå - enkel
Rød - medium 
Sort - vanskelig

Facebook.com/Stolpejaktfolldal
Stolpejakten.no

Venabygdsfjellet med stolpejakt for 5. gang, nærmere bestemt Mountain-utgaven!

Stolpejakt for 3. gang i Folldal, i år på gruveområdet, ved Streitlien og på Dalholen

Foto: Frode Gulbrandsen Pålsrud Foto: Tom Torkehagen

Sohlbergplassen. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
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Foto: Wikimedia

Ringebu stavkirke ble byg-
get omkring år 1220. Den er 
en av 28 gjenværende stav-
kirker her i landet, og er en 
av de største. Fram til refor-
masjonen i 1536 sto kirken 
omtrent uendret. I 1630 ble 
kirken ombygd av byggmes-
ter Werner Olsen, og fikk 
året etter det karakteristis-
ke røde tårnet. Stavkirken 
er soknets hovedkirke, og er 
fortsatt i daglig bruk.

Åpningstider
Alle dager 1. juni - 25. au-
gust, kl. 9-17. Merk at stav-
kirken kan være stengt i 
forbindelse med kirkelige 
handlinger / The church is 
closed when there is religo-
us events.

Gråvåbakken 104, 
2630 Ringebu

Info/reservasjon
Stavechurch.no

Kirkekontoret
post@stavechurch.no / 
tlf. +47 61 28 43 50

Stavkirken
tlf. +47 61 28 13 74 
eller +47 940 30 047

Ringebu
stavkirkeRingebu Prestegard er en kulturperle i vakkert landskap og er drevet som galleri og serveringssted 

i sommerhalvåret.  Resten av året er det møteplass for kultur og organisasjonsvirksomhet.
Prestegarden er et gammelt prestesete som ligger like ved Ringebu stavkirke. Den består av seks 
bygninger, hvorav fire er fredet. Den eksisterende hovedbygningen er fra 1743 og ble bygd etter 
at den gamle brant ned. Siste presten flyttet ut i 1991. Fra 1997 drev Ringebusamlingene AS gal-
lerivirksomhet med en Weidemannsamling på 40 bilder som hovedattraksjon, men denne driften 
opphørte i 2002 og Weidemannkunsten ble overført til Lillehammer kunstmuseum.
Fra 2006 er stedet eid og drevet av Stiftelsen Ringebu Prestegard og er basert på frivillig arbeid. 
Flere forskjellige grupper arbeider med definerte arbeidsoppgaver. Stiftelsen har en egen samar-
beidsavtale med Gudbrandsdalsmusea As.  Ringebu kommune og Stiftelsen samarbeider om å 
utvikle driftsbygningen til en kulturarena for forskjellige aktiviteter.

Utstillingene i Ringebu prestegard er salgsutstillinger med et varierende innslag av kunstnere og 
kunsthåndverkere. Det er lagt stor vekt på deltagelse av aktører fra distriktet. Fra sommerseson-
gen 2017 har keramiker Torbjørn Kvasbø egen utstilling i fjøset i driftsbygningen. Denne utstillin-
gen viser Kvasbøs kjente kunstverk som er på vei til og fra store keramikerutstillinger i verden.

Årets utstillere  
Torbjørn Kvasbø (keramikk), Rune Amrud (skulptur), Anne Kristine Thorsby (litografi), Stig Andre-
sen (litografi), Gro Mukta Holter (litografi), Alf Christian Hvaring (litografi), Anne Kristin Hagesæt-
her (litografi), Anne Nilseng (maleri), Ole Petter Almås (tegning), Kari Mølstad (glasskunst), Terje 
Anders Granås (smedarbeid), Barnehagene i Ringebu, Stavkirkeutstillingene.

Prestegardshagen
Historiske kilder viser at Ringebu Prestegard i lange tider har hatt en velutviklet hage både av 
nyttevekster og prydplanter. Da Stiftelsen overtok Prestegarden i 2006 startet en gruppe hage-
interesserte damer å arbeide med restaurering av hagen etter planer av landskapsarkitekt Inge-
borg Mellgren Mathiesen. Hagen framstår som en attraksjon bestående av blomsterhage, med 
gamle roser og stauder som spesialitet, eplehage og bærhage. For sitt arbeid har hagegruppa  
mottatt Ringebu kommunes kulturpris i 2015 og i 2016 fikk de Norsk hageselskaps hagekultur-
pris. Det tilbys tilrettelagt omvising i hagen.

Åpningstider 
Alle dager i perioden 3. juni - 2. september kl. 10-17.  
Offisiell åpning av årets utstillinger 2. juni kl. 14.

Informasjon og forhåndsreservasjon
Ringebuprestegard.no / post@ringebuprestegard.no
+47 61 28 27 00 / +47 976 87 950 

RINGEBU PRESTEGARD, PRESTEGARDSHAGEN OG 
STAVKIRKEUTSTILLINGEN

Prestegårdshagen. Foto: Halldis Tvete

«Sollia kirke er et ualmindelig fint, lite kirkehus, en av våre vakres-
te eldre småkirker av tømmer. Særlig har vi all grunn til å være 
fornøyd med at den er bedre bevart enn de fleste tømmerkir-
ker fra eldre tid, det gjelder både selve bygningen og innredning 
og dekor. Den er temmelig intakt, bortsett fra at nye og større 
vinduer er satt inn. Sollia kirke er derfor et kulturminne av bety-
delig verdi, og et både vakkert og interessant gudshus!» Dette 
uttalte riksantikvarens representant, arkitekt Halvor Vreim, ved 
200-årsjubileet i 1938.

Sollia kirke ble oppført av byggmester Jon Jonsen, og innviet i 
1738. Den svenske kirkemaleren Erik Wallin dekorerte kirken, et-
ter å ha tatt sin utdannelse i Trondheim. Erik har dekorert mange 
kirker, men Sollia kirke utpeker seg på måten den er tatt vare på. 
Hele kirkerommet ser i dag ut som det gjorde da Erik dekorerte 
det i 1745.

Nasjonal turistveg Rondane går fra Sollia kirke og Muen på 
Venabygdsfjellet, til Folldal. Det var derfor naturlig for turistveg-
seksjonen å anlegge en parkeringsplass og et informasjons-
punkt om Sollia kirke og turistvegen, like ved kirken. Landskaps-
arkitekt er Lars J. Berge.

GUDSTJENESTER I KIRKEN
Når vi gir ut sommeravisa er det fastsatt to datoer for guds-
tjenester sommeren 2018. 29. juli kl. 19, Olsokgudstjeneste. 2. 
september kl. 11, Fossedagsgudstjeneste kombinert med høst-
takkefest og markering for 50-årskonfirmantene.

Ta en titt på Sollia.net for mer informasjon om kirken i sommer.

sollia kirke

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Opplev naturen og arkitekturen fra viewpoint SNØHETTA. Underveis på den 1,5 km lange turen får 
du innblikk i historien på Dovrefjell som villreinen og menneskene er en viktig del av. Inne i bygget 
kan du nyte utsikten mot Snøhetta.

Villreinen har levd på Dovrefjell i 10 000 år. Mennesker har jaktet villrein i disse fjellene nesten like 
lenge. Vi kan faktisk finne spor etter de første jegerne som kom hit.

For å finne den beste maten gjennom året, må villreinen vandre over store områder. Men, de siste 
100 årene har veger, jernbane og andre hindringer gjort at villreinen ikke har mulighet til å vandre 
over like store områder som før. Villreinen har svært god luktesans. Når den kjenner lukten av 
mennesker blir den skremt og løper langt for å komme unna.

Er du heldig får du kanskje se moskus. Den kan angripe dersom du kommer for nær, vi anbefaler 
å holde minst 200 m avstand.

Åpningstider
viewpoint SNØHETTA åpner 1. juni og er åpent døgnet rundt til medio oktober. I høysesongen er 
det også stort sett en naturveileder til stede fra onsdag til søndag, utstyrt med kikkert, teleskop 
og ulike skaller og klauver av moskus og hjortevilt. Populært blant både store og små.

viewpoint snøhetta

Oppdal 50 km >

Eysteinkyrkja / Eystein church

Hjerkinn fjellstue

Pilegrim
sleden

< Dombås 30 km

1,5 km

2,0 km

1,3 km

0,7 km

Geitberget
Hjerkinn stasjon/

Railway station

Hjerkinnhus

Utsiktspunkt
viewpoint SNØHETTA

Besøkssenter villrein
Visitor Center wild reindeer

E 6

29

E 6

Kartinformasjon / Map information

Besøkssenter villrein
Visitor Center Wild Reindeer
 
Informasjonspunkt
Information point
 
Anbefalt fotomulighet
Recommended photo view

Parkering
Parking

Serveringssted
Dining

Overnatting
Accomondations
 
Knutepunkt transport
Transport point
 
Sti til viewpoint SNØHETTA
Trail to viewpoint SNØHETTA
 
Turstier
Hiking trail

Foto: Ketil Jacobsen

Folldal Gruver er ett av 
Norges viktigste tekniske 
industrielle kulturminner, 
med om lag 70 godt bevar-
te bygg. Verket var i drift 
fra 1748 til 1993 og leverte 
kobber, sink og svovel. På 
nedsiden av gruveanlegget 
ligger en parkering med in-
formasjon- og utsiktsplass. 
Infopunktet ble åpnet i 2011. 
Landskapsarkitekt er Inge 
Dahlman, Landskapsfabrik-
ken. Mot sør får du oversikt 
over Folldal Gruver, og mot 
nord får du panoramautsikt 
mot Rondane nasjonalpark 
fra Folldalssida.

ÅPNINGSTIDER på Foll-
dal Gruver og Gruvekroa: 
9. juni - 9. september, kl. 
11–18.

utsikts-
punkt
folldal
gruver

sohlberg-
plassen

Fra Sohlbergplassen er det 
fantastisk utsikt mot Ron-
dane. Den ligger i området 
der Harald Sohlberg for 
over 100 år siden malte det 
kjente maleriet «Vinternatt 
i fjellene». Sohlberg brukte 
flere år på hovedutgaven av 
maleriet, og det ble ferdigs-
tilt i 1914. Arkitekt Carl-Vig-
go Hølmebakk, ønsket å 
skape et sted langs vegen 
hvor Rondane-massivet ble 
gjenskapt. Det var viktig å 
bevare naturen rundt platt-
formen som smyger seg ut 
mellom furutrærne. Mer om 
Sohlbergplassen og Harald 
Sohlberg finner du på ste-
det.

Foto: Helge Stikbakke / SVV

Foto: Tonje Tjernet / SVV
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Sankthansaften med dans. Foto: Venabu Fjellhotell

Atna Øl ligger rett ved Atnas innfallsport til Nasjonal turistveg Rondane. Med sterke røtter til rike øl- og mattradisjoner, produserer de 
godt øl langt fra urbane strøk. Brygget er rent og friskt, og passer til norsk tradisjonsmat. De leter etter villmarkssmaken i traktene 
rundt Atna, og har spor av villmark i brygget. Grupper er velkomne til omvising og ølsmaking etter avtale.

2476 Atna / +47 958 93 640 / post@atnaol.no / Atnaol.no

atna øl

Rondane Gardsmat finner du på garden Haugtun i Grimsbu i Folldal kommune. Bedriften legger vekt på høy kvalitet på sine pro-
dukter og er opptatt av den norske tradisjonsrike matkulturen. Produksjonen foregår miljøvennlig og er basert på lam av rasen 
gammelnorsk spælsau og kortreiste matvarer som tyttebær, blåbær og einebær. Rondane Gardsmat tilbyr Norges beste pinnekjøtt, 
fenalår, tursnacks og spekepølser.
Haugtun, 2582 Grimsbu / +47 996 12 048 / postmaster@rondanegardsmat.no / Rondanegardsmat.no 

rondane gardsmat

Foto: Bjørn Brendbakken

grimsbu ull og natur
Grimsbu Ull og Natur er å finne sammen med Rondane Gardsmat på garden Haugtun i Grimsbu i Folldal kommune. Ingrid tilbyr 
håndlagde ullprodukter og saueskinn fra egen gard. På garden er det gammelnorsk spælsau, og dette er sau som gir fin ullkvalitet 
og fine skinn i flere naturlige farger. I tillegg produserer Ingrid geitebukker, troll, moskuser, sitteunderlag og villmarkshatter. Vel-
kommen til gardsutsalget!
Haugtun, 2582 Grimsbu / +47 994 28 768 / postmaster@rondanegardsmat.no / Rondanegardsmat.no 

Foto: Ingrid Bakken Nilsen

Aquavitfjøset finner du på Spidsbergseter Resort Rondane. Opprinnelig et gammelt steinfjøs fra 1850. Fjøslukta er borte, men tra-
disjonene henger igjen i veggene. Her serveres ca. 150 sorter av den edle drikk. I «Fjøset» blir du tatt med på en reise i aquavitens 
verden og du får også vite mer om setras historie. Aquavitfjøset er åpent på kveldstid helger og ved forespørsel, ta gjerne kontakt!

Flaksjølivegen 82, 2632 Venabygd / +47 61 28 40 00 / booking@spidsbergseter.no / Spidsbergseter.no

aquavitfjøset

Foto: Ian Brodie

Kom og opplev Dovrefjell. Se hvordan fangst og ferdsel foregikk før i tida. Alle attraksjonene ved Besøkssenter villrein er etablert 
utendørs. I Fangstminneparken får vi innblikk i vår flere tusen år lange fangsthistorie gjennom rekonstruerte element som fangst-
groper for villrein, revefelle, falkefangerhytte og en boplass. Stien til fangstminneparken starter rett utenfor Villreinsenterets lokaler 
på Hjerkinn, og er tilrettelagt for både rullestol og barnevogn. For informasjon om vår nabo viewpoint SNØHETTA, se side 11.
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn / +47 916 23 715 / post.nord@villrein.no / Nvs.villrein.no/besokssenter-villrein

besøkssenter villrein

Frich's Spiseri har servert reisende gjennom Østerdalen i mer enn 30 år, og servering av god tradisjonsmat til veifarende er fortsatt 
det mest sentrale produktet. Du kan også få maten levert der du er, og du kan arrangere selskap for hele reisefølget ditt. Vi tilbyr rom 
til fornuftige priser og gode måltider i spiseriet. Møter, kurs og konferanser kan arrangeres hos oss. Vertskapet er svært fleksible, 
og håndterer arrangementer av ulik størrelse. Velkommen til oss i sommer!
Alle dager kl. 08-23. Nord-Østerdalveien 5148, 2560 Alvdal / +47 62 48 80 00 / alvdal@frich.no / Frich.no

frich's hotell og spiseri

Foto: Ole E. Butli Hårstad

Foto: Frich's

Lokale produkter med særpreg

Retrokaféen Glopheim ligger på Atna. Kaféen har jukeboks, flipperspill og rørstoler med respatexbord. Besøkende får servert be-
rømte wienerbrød mens 50- og 60-tallsmusikk strømmer ut i rommet. Grupper er velkommen til å avholde møter, ha feiringer og 
vennefester.
For åpningstider i sommersesongen, følg oss på Facebook.
Atneosveien 91, 2476 Atna / +47 62 46 36 88 / Facebook.com/Glopheim

glopheim kafé

Foto: Glopheim kafé

Folldal Sykkelmekka har sykkelen som passer for deg! Terrengsykler, landeveissykler og barnesykler, alle av merket TREK, i alle 
størrelser og priskategorier.
Et godt utvalg av reservedeler tilbys. Utfører også reparasjoner og leier ut sykler for 100,- per stk per dag.

2580 Folldal / +47 957 57 525 / sstoeen@online.no
Foto: Øyvind Wold

folldal sykkelmekka

Sollia fjellstyre forvalter Setningen- og Atnedalen statsallmenning. Du finner fjellstyreadministrasjonen i gamle Sollia kommune-
hus. Fjelloppsynet er blant annet sekretær for fjellstyret, fører tilsyn med fjellstyrets åpne hytter, driver praktisk tilrettelegging. Se 
nettsiden for informasjon om fiskekort og kart.

Solliaveien 861, 2477 Sollia / +47 474 62 881 / sollia@fjellstyrene.no / Sollia-fjellstyre.no

sollia fjellstyre

Lokale produkter 
med særpreg
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Ta en tur til Amperhaugen og opplev unike Sollia Krigshistoriske Samling. Amperhaugen mot-
tok tidligere kvalitetsmerket Olavsrosa av Stiftelsen for Norsk Kulturarv. Dette merket er et tegn 
på kulturopplevelser utenom det vanlige, og det var aldri tvil om museets plassering.

Jo Øvergaard har samlet på gjenstander fra krigen i hele sitt liv. Museet ble åpnet i 2017. Jo har 
imidlertid flere gjenstander han ønsker å vise fram og dermed kan vi glede oss til utvidelse av 
museet og nyåpning torsdag 7. juni.

Samlingen er av Norges aller største. Den viser våpen, uniformer og effekter knyttet til blant 
annet Milorg, Kompani Linge-gruppa Grebe og Nasjonal samling. Fra den lokale hjemmefronten 
og Grebe-gruppa som opererte mellom fjellene i Østerdalen og Gudbrandsdalen er det nå stilt 
ut mange ting som ikke er vist fram før. Opplev gjenstander, dukker med fulle uniformer, krigs-
skueplass og kontainere som ble brukt til fly-dropp under 2. verdenskrig.

I utvidede lokaler er det lagt mer vekt på tyske krigsfly. Mange av disse flyene gikk i bakken av 
forskjellige årsaker i Østerdalen. Tyske flygere i full uniform og billedmateriale fra noen av fly-
styrtene kan oppleves i museet. På utstillingen som omhandler 1940 får den tyske siden større 
plass og flere gjenstander er stilt ut.

Mange av museets gjenstander er fra Jo`s far Rolf Øvergaard. Rolf ble innlemmet i innsatsstyr-
ken «Grebe» i 1944. Å høre Jo fortelle historier fra krigens dager er ene og alene verdt et besøk 
på museet.

OFFISIELL NYÅPNING OG UTVIDELSE AV MUSEET
7. juni kl. 14.
Offisielle representanter fra forsvaret og museumsverdenen vil være til stede. Museet har nå 
doblet utstillingsarealet, og skuelystne vil se mange nye gjenstander. I tillegg lover Jo at minst 
en stor overraskelse vil vekke oppsikt på åpningen. 

ÅPNINGSTIDER
Onsdag til søndag i perioden 8. juni - 19. august. Kl. 12-16.

Inngangsbillett: 100,- per person. Grupper, skoleklasser, lag og foreninger kan forhåndsbestille 
guidet omvisning ved å kontakte Jo Øvergaard. Han tar også imot andre besøkende på fore-
spørsel utenom de oppsatte åpningstidene.

Lyngstadveien 32, 2477 Sollia / +47 907 51 833 / jo@sollia.net

sollia krigshistoriske samling

Atnbrufossen ligger der elva Atna renner ut fra Atnsjøen. Vann-
bruksmuseet drives av foreningen Atnbrufossen vannbruks-
museum, og har restaurert fløtningsanlegg, sag og kraftverk. 

Vannbruksmuseet representerer den gamle byggeskikken i 
tømmer, mens det nye Fossehuset viser moderne bruk av tre 
som byggemateriale.

Sommeren 2018 vil det være utstilling om skog og skogbruk 
langs Atnavassdraget i Fossehuset.

ÅPNINGSTIDER PÅ FOSSEHUSET SOMMEREN 2018
30. juni - 12. august, kl. 12-15 alle dager. 

I tillegg til utstillingene nevnt over, vil det kunne bli småkon-
serter og foredrag gjennom sommeren. For flere detaljer se 
Sollia.net eller kontakt Jo Øvergaard på +47 907 51 833.

For Fossedagene i Sollia 31. august - 2. september er det laget 
et eget program.

atnbrufossen
vannbruksmuseum og
fossehuset

GALLERI DRØMMEDALEN
Kjører du 5,5 kilometer langs Lyngstadveien fra Amperhaugen, finner du Galleri Drømmedalen! 
Dette er et kunstnerstyrt visningssted og en del av det relasjonelle kunstverket Drømmedalen. 
Her vil du oppleve verk som kunstnerisk undersøker relasjoner til naturen på ulikt vis. Verkene 
er laget av billedkunstneren Tina Mareen Buddeberg (f. 1958) som avsluttet sin utdannelse på 
Statens Kunstakademi i Oslo i 1996 og driver Drømmedalen. 

Joachim ingulstad og leena henningsen
I sommer stiller Tina ut sammen med den norske landskapsmaleren JOACHIM INGULSTAD og 
med det tyske film- og fotokunstneren LEENA HENNINGSEN. Opplev malerier, tegninger og skulp-
tur-objekter, reproduksjoner og postkort samt fotografiske trykk og video i denne permanente 
salgsutstillingen. Tina er medlem i Bildende Kunstnere Hedmark.

JANE HUPE’s salgsutstilling i drømmedalen
«Måkeskrik - et opprop fra vår tids søppelplukkere» er tittelen på JANE HUPE’s salgsutstilling 
i Galleri Drømmedalen 10. august - 2. september. Med måker som utgangspunkt søker Jane å 
problematisere samtidens bruk- og kastmentalitet, og dets konsekvenser for vår fremtid. Billed-
språket er maleri og grafikk.

Søndag 2. september kl 9-17: ART WORKSHOP ‘Trash to treasure’
Tina Buddeberg og Jane Hupe inviterer til workshop om gjenbruk i kunsten. Kurset legger opp 
til at deltakerne i fellesskap lager en skulptur av søppel de finner langs Atnaelva. Deltakerne gis 
også mulighet til å lage egne små kunstverk som de kan ta med hjem. Kurset passer for alle. 
200,- per voksen og gratis for barn. Kurset avsluttes med visning av den kjente filmen Wasteland.

ÅPNINGSTIDER GALLERI DRØMMEDALEN
Lørdager og søndager i perioden 15. mai - 15. oktober.
Kl. 12-17.

TEGNE- OG MALEKURS
Hver helg fra juni tom. september. Ta kontakt med Tina for nærmere info.

Finnstadveien 492, 2477 Sollia  / +47 62 46 40 55 
+47 994 83 557 / tina@dreamvalley.no / Dreamvalley.no

galleri drømmedalen

Alle foto: Drømmedalen

1. juli kl. 12 åpner seterkafeen på Øverdalssetra. Fra Sollia Pre-
stegård i Øverdalen i Sollia, tar vi med oss egenproduserer spe-
kepølser av geitekjøtt samt kaldrøkte geitelår til seterkafeen. 
Vi serverer også kaffe/te/saft, rømmevafler, kaker, rømmegrøt 
og spekemat, og andre egne varer som rabarbrasyltetøy og flat-
brød. I tillegg kan du få kjøpt hjemmelagede klær / husflid.

ÅPNINGSTIDER 1. juli - 12. august kl. 12-18.
Andre arrangementer i regi av Sollia Prestegård på Øverdalssetra: 
12. juli kl. 20, konsert med Guren Hagen. 1. august åpner Tove Eg-
gen Hoffstad utstillig med sin flotte glasskunst inne i stenfjøset. 
Utstillingen varer til 12. august. 5. august kl. 12, setermesse med 
sogneprest Jan Olav Veium. 12. august, sommeravslutning.

2477 Sollia / +47 950 88 465 / +47 909 69 518 / ellmar@online.
no / hbond@online.no / Solliaprestegard.no

øverdalssetra

Foto: H.J. van Ommeren

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Norsk hjemmefrontsmann. Foto: Jo Øvergaard

Jernkorset med diplom. Foto: Jo Øvergaard

Ruth-Eli lager de flotteste håndsydde vottene, tøflene, pulsvantene, boaene, livstidsposene, sitte-
underlagene, skinnfellene og gyngestolteppene du kan tenke deg. Hvert skinn er unikt. Dalasauen 
fra egen gård er utgangspunkt for de fleste av produktene Ruth-Eli lager. Kolleksjonen «Langs blå 
fjell» er Ruth-Elis egen kolleksjon inspirert av Harald Sohlbergs maleri «Vinternatt i Rondane». For 
mer informasjon om produktene, ta en titt på hjemmesiden eller ta kontakt med Ruth-Eli.

Oddgardan 19, 2580 Folldal / +47 951 87 627 / info@svennsplassen.no / Svennsplassen.no

svennsplassen gårdssøm

Foto: Ruth-Eli Brennodden

Galleri Snøhetta ligger på 
gården Nordre Nordistuen i 
Dalholen i Folldal, og er med 
sine 830 meter over havet 
blant galleriene med høyest 
beliggenhet i Norge.

I det restaurerte gamle stab-
buret er alle velkomne enten 
de vil se eller kjøpe bilder, 
eller bare slå av en prat om 
foto, natur, jakt, fiske eller 
villmark til en kopp kaffe. 
Bjørn Brendbakken er hel-
tids naturfotograf, skribent 
og filmfotograf og har drevet 
med naturfotografering si-
den 1973.

galleri
snøhetta

Foto: Bjørn Brendbakken

Åpningstider:
Fredager, lørdager og sønda-
ger i juli, kl. 12-17.

Nordre Nistuen, Dalgardsve-
gen 210, 2584 Dalholen 
+47 913 46 096 
b-brendb@online.no
Galleri-snohetta.no



Hos Joker Folldal finner du alle de varene du trenger til din daglige handel, enten du er innbygger 
i Folldal, hyttebeboer eller besøkende. Vi har stort utvalg i dagligvare, ferskvaredisk, hamburgere, 
take away pizza og lokalmat. I tillegg tilbyr vi tjenester fra Norsk Tipping, Rikstoto og apotekutsalg. 

Åpningstider Mandag-fredag kl. 07-20. Lørdag kl. 08-20.
For utvidede åpningstider og søndagsåpent i sommersesong, følg oss på facebook.

Liaveien 1, 2580 Folldal / +47 62 49 01 74
joker.folldal@joker.no / Jokerfolldal.com

Tour of Norway for kids
23. juli arrangeres Norges største sykkelritt for barn, Tour of Norway for Kids, for 3. gang i Folldal. 
For informasjon om påmelding, utdeling av startnummer og t-skjorter, samt starttidspunkt, se 
Tourkids.no

Joker ønsker velkommen til sykkelfest!
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Foto: Tour of Norway

joker folldalgalleri slåen  Jubileumseventyret i høyfjellsgalleriet

Da Galleri Slåen åpnet dørene i 2009, uttalte Kari at en gammel 
drøm nå hadde gått i oppfyllelse. Da som nå fylte hun stab-
buret med dyktige og kreative kunstnere. Det verneverdige 
stabburet fra 1750 er et kunstverk i seg selv, med Snøhetta på 
Dovrefjell som nærmeste nabo. Gjennom disse årene har ut-
stillingen blitt utvidet og besøkstallene vokst. En tur til Galleri 
Slåen er for mange ett av sommerens høydepunkt!
  
Før en gallerisesong legges det ned mye tid og planlegging, 
for at utvalgt kunst og kunsthåndverk skal passe godt til hver-
andre i galleriet.  Det er med stor entusiasme og kjærlighet 
Kari skaper nye opplevelser til en ny galleriutstilling. Med så 
mange flotte utstillere, mange hyggelige galleribesøk og po-
sitive tilbakemeldinger, er det til stor inspirasjon og glede, sier 
Kari. 

Farger, humor og kvalitet har alltid vært gjennomgående ele-
menter i galleriet og årets jubileumseventyr er intet unntak. I 
år feirer galleriet 10 gallerisomre – 10 fantastiske år som skal 
markeres. Sommerens utstilling blir helt spesiell, med mange 
unike arbeider laget kun til årets jubileum.  33 utvalgte utstille-
re deltar, som alle gleder seg stort til å være med på det flotte 
eventyret i sommer. 

3 kunstnere uttaler seg om Galleri Slåen
Billedskaper Marit Bergem har vært med fra år 2, og skal lage 
et unikt kunstverk i forbindelse med jubileet. Marit var ikke i 
tvil da Kari kontaktet henne for flere år siden, om hun ville stille 
ut sin kunst i Galleri Slåen.
- Kari er en entusiastisk og flott dame. Hun er seriøs og ordent-
lig på alle plan og en fryd å samarbeide med. Kari har et stort 
hjerte og ønsker at alle skal føle seg velkommen i galleriet sitt, 
sier Marit. Billedskaperen ønsker å bidra med bilder til glede 
og inspirasjon og kanskje noen tanker med på veien.

Keramiker Astrid Grue lager keramiske skulpturer og dekorativ 
keramikk, har vært med fra år 3 og stiller ut kunsten sin med 
glede i Galleri Slåen. Astrid er opptatt av eventyret, av å være 
nær naturen, og av det trolske. Det er dette som representerer 
Galleri Slåen for Astrid og det gjør henne varm om hjertet.
- Overraskelsesmomentet når man kommer inn på tunet til Gal-
leri Slåen er jo selve eventyret. Plutselig kommer man til et gal-
leri oppe på fjellet, med Rondane rett ved. Det er naturen som 
lager denne kunsten, og det passer så godt til det jeg lager, sier 
Astrid. Hun bemerker som veldig mange andre at Kari er full av 
glød og varme, hun bryr seg, og har blikk for kunst. Hun er en 
fargerik person og glad i humor. I tillegg er atmosfæren med 
tømmerveggene og ikke minst hjemmebaksten i Ragnhildstua 
enestående.

Keramiker Beate Lund Kristiansen er en allsidig keramiker, hun 
bruker sterke farger og det spruter farger av keramikken hen-
nes.  
-Hipp hipp hurra for Kari - en dyktig og driftig dame med et gal-
leri som oser av sjel og opplevelser! Jeg fikk frysninger første 
gangen jeg kjørte inn på tunet! En komposisjon av gamle flotte 
hus. Skulpturer og kunst både ute og inne. Alt satt sammen av 
en gallerist med hjerte og sans for det hun driver med! Hun for-
teller om kunsten og kunstnerne på en interessant, behagelig 
og ujålete måte. Jeg er stolt av å være en av hennes utvalgte 
i sommer! I år setter hun opp en jubileumsutstilling - en ufor-
glemmelig opplevelse venter nok dem som tar turen til Galleri 
Slåen i sommer!

I tillegg til nevnte kunstnere 
stiller Ståle Blæsterdalen 
også i år ut sine arbeider. 
Kari er svak for kunstne-
rens flotte solide bilder og 
tekster. Det er ekstra stas 
å ha en lokal kunstner som 
Ståle med i sommerens ju-
bileumseventyr.

Andre lokale utstillere er 
Ruth-Eli Brennodden fra 
Svennsplassen Gårdssøm 
og Ingrid Bakken Nilsen fra 
Grimsbu Ull og Natur. Billed-
kunstner Mali Anette Hoel 
fra Oppdal stiller med sine 
mange humoristiske og far-
gerike øyeblikk.

Nye kunstnere i 2018
7 nye og spennende kunst-
nere skal være en del av 
sommerens vakreste ju-
bileumseventyr. 

Keramiker Dag Bratbergsen-
gen lager spennende fanta-
sifigurer i tråd med Kari sin 
humor. Fotokunstner Anne 
Gundersen stiller ut mange 
av sine flotte fotocollage; 
nydelige bilder, fantastisk 
fargebruk og artige kom-
posisjoner. Keramiker Eva 
Vold arbeider med porselen 
og vil glede oss med unike 
og vakre bruksgjenstander 
til en gladere hverdag. Else 
Marie Heum er en lidenska-
pelig filtmaker og håndlager 
de lekreste fargerike puter, 
sjal og lamper. Barbara Rei-
ster fra Berlin er gullsmed 
og lager unike vakre smyk-
ker i sølv, kombinert gjer-
ne med gull, perler og edle 
stener. I galleriet vil dere 
bli møtt av svevende stein-
godsballonger fra kerami-
ker Kristin Antonsen, og på 
reisen vil dere også få øye 
på hennes nydelige fugle-
hus. Jentene på Tunet lager 
håndlaget Sjokoladefryd; 
som både er estetisk vakre 
å se på og fantastiske nytel-
ser for ganen.

Ragnhildstua -
utstilling og kafe
I Ragnhildstua kan du opp-
leve kunst av Tone Flesche, 

Kristin Antonsen, Karin Elisabeth Øvstedal, Marit Bergem og 
Else Marie Heum. Ta gjerne en kunstpause og nyt nytraktet 
kaffe, Fruas lune rabarbrapai, økologisk is fra Reins Kloster, 
Sjokoladefryd fra Jentene på Tunet og nydelig lokal hjemme-
bakst.

kari's gode hjelpere
I en jubileumssesong er det på sin plass å ære de som æres 
bør. Kari gir sine gullmedaljer til ektemann Per Olav, støttespil-
ler til tusen!  Markedssjef Ragnhild, som publiserer morsomme 
tekster og budskap, og som Kari har et helt spesielt forhold til. 
Torild som en gang sa til Kari «Jeg kan hjelpe deg»!  Ei real, 
entusiastisk, kunstglad og ikke minst bakeglad dame, som hun 
setter så utrolig stor pris på å ha med på laget. Martin, med 
sine dyktige og kreative evner, som gjør Kari stolt av sin flotte 
hjemmeside og brosjyremateriell. Karis kusine Sissel som er 
svært delaktig i montering av utstillingen de siste årene. Ikke 
minst vil hun rette en stor takk til alle som hjelper til, både før - 
under -  og etter en sommersesong. Alle er viktige bidragsytere 
til at Galleri Slåen fortsatt er en virkelighet!

Galleriåpning søndag 1. juli kl. 12
Søndag 1. juli kl. 12 åpner stabbursdøra. Kari gjentar sukses-
sen fra i fjor og ønsker gruppa Sol i Skuggeskog velkommen 
til det herlige jubileumseventyret. Trioen bestående av Ingrid 
Lian Bjørgum (vokal), Øyvind Sandum (trekkspill, harpeleik 
og vokal) og Einar Lian Bjørgum (gitarer og vokal). De lover at 
klassiske pop-element er mer framtredende i skuggeskogen 
enn noen gang tidligere. I Ragnhildstua blir det servering av 
kaffe og hjemmebakte godbiter. Ta gjerne en titt på hjemmesi-
den for mer informasjon. Hjertelig velkommen!

Ta turen til Galleri Slåen i sommer og opplev årets vakreste 
jubileumseventyr!

Søndre Slåen, 2584 Dalholen / +47 952 20 005
kari@gallerislaaen.no / Gallerislaaen.no

STEARINLYS - STEMNING FOR ENHVER ANLEDNING
Velkommen til Søberg Gård!  Vi har siden år 2000 produsert og solgt stearinlys i alle størrelser, 
farger og fasonger. Den gamle driftsbygningen på Søberg gård ble til Lysgrotten - og vi har eta-
blert en god tradisjon for å levere stemningsskapende lys til inspirasjon og glede til alle anlednin-
ger og årstider.
SØBERG GÅRD - lokalprodusert mat
Vi har fylt stabburet slik de gjorde det i gamle dager.  I to etasjer og med flere rom kan du få opp-
leve og smake mange varianter av kortreist mat og brygg fra regionen. Her finner du lokalmat slik 
den skal være, i en atmosfære den fortjener. Hver årstid sin sjarm, også når det gjelder mat. Hver 
høytid, sine smaker. Vi prøver å speile dette. Vi ønsker å inspirere. Skape matglede og minnerike 
opplevelser over et særpreget og smakfullt måltid. Kom innom - smak og kjøp fra vårt rike utvalg.
Åpningstider
Åpent kl. 10–18 alle dager, ellers etter avtale. Utvidet åpningstid i sesonger; sommer, jul og påske.

2560 Alvdal / +47 480 29 323 / post@soberggard.no / Soberggard.no

Foto: Mari Tallerås

Foto: Ragnhild Slåsæther

Foto: Ragnhild Slåsæther

Foto: Ragnhild Slåsæther

Foto: Søberg Gård

søberg gård Gårdshandel med lys og lokalmat i Alvdal

Aud Johanne og Ola driver MX Sport i fjellbygda Folldal. En tur 
inn i butikken viser at de har det du trenger for en vellykket tur 
til skogs og til fjells - sommer som vinter. De tilbyr produkter 
som fiskeutstyr og fiskekort, sykler, jakt- og fritidsutstyr, vå-
pen/ammunisjon, utstyr og fôr til hunden, ski- og skiutstyr, og 
også klær til de minste barna.

Ordinære åpningstider
Mandag-fredag kl. 9-17. Lørdag kl. 9-15. For utvidede åpnings-
tider og søndagsåpent på sommeren, følg oss på Facebook.

Gruvvegen 16, 2580 Folldal 
+47 481 47 284 / sporten@mxsport-folldal.no

MX Sport Folldal
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Kvistli Islandshester, Folldal Gruver, Savalen Fjellhotell og Spa, Aukrustsenteret og Tynset Hotell fortsetter der de slapp og inviterer også 
i sommer til Familiens Sommereventyr. Her presentere Folldal Gruver, Aukrustsenteret og Kvistli Islandshester. Prøv deg som gru-
vearbeider, bli med på rideopplevelser og utdann deg til astronaut! For mer informasjon, se Familie-eventyr.no
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• MALING/BEIS
• JERNVARER
• TORV/JORD/GJØDSEL
• KJØKKENUTSTYR 

FOLLDAL INNKJØPSLAG SA
Meierivegen 13, 2580 Folldal 

Tel. 62 49 00 20 
Man-fre 9-16, tor 9-17, lør 9-13

happy-homes.no
 

Følg oss på facebook

Folldal Gruver er spennende for hele familien, om man søker 
det røffe industrisamfunnet, det mørke dypet på innsiden av 
fjellet, kunnskap om steiner, de ville dyrene som lever i Folldal-
snaturen eller ønsker å se og lære mer om fortidsdyret Mam-
muten. Gruva er også et godt utgangspunkt for fotturer, enten 
i den godt merkede turløypa eller langs kulturstier som er opp-
arbeidet inne på gruveområdet. Blir man sulten eller bare har 
lyst på en is, kan forfriskninger kjøpes ved Gruvekroa. For de 
«steingale» er det også mulig å kjøpe flotte steiner, bergarter 
og mineraler fra den rikholdige steinbutikken.

Vi er stolte over mammuten vi fikk i fjor! Mammuten er en tro 
kopi av Berevsovkamammuten. Det antas at den levde i Foll-
dalsfjella for om lag 35 000 år siden. Ved senteret kan gjestene 
se og lære mer om mammuten og dens eksistens.

kulturminnedagene 2018
Vi sammen med kulturavdelingen i Folldal kommune har en 
del arrangementer under kulturminnedagene fra 8. september 
til 16. september. Det vil blant andre ting bli vandring, smiing, 
teater, filmen «den lange streiken» og lafting av ei «buk Orte». 
Eget program kommer på Folldal kommune og Stiftelsen Foll-
dal Gruver sine hjemmesider.

Åpningstider
9. juni - 9. september. Kl. 11-18.
Togturer hver hele time.

priser i museet
50,- for voksen og 25,- for barn. Gratis under 3 år.

priser togtur
125,- for voksen og 60,- for barn. Gratis under 3 år.

Verket 43, 2580 Folldal / +47 62 49 05 05
post@folldalgruver.no / Folldalgruver.no

folldal gruver

kvistli islandshester

Tlf.: 62 48 78 77 • e-post: post@aukrust.no

www.aukrust.no

VELKOMMEN TIL 
AUKRUSTSENTERET 
I SOMMER!
Her kan du ta Norges høyeste 
utdannelse og bli med Solan 
og Ludvig ut i verdensrommet! 
(Ta det helt med ro! De aller fleste kommer
 ned igjen!)

I sommer kan du lære og tegne med  Øistein blyant, og se hans fantastiske og sprudlende utstilling!

Du kan være med på PROTOTYPVERKSTED! Konkurranse om å bygge den beste oppfinnelsen for romfart i LEGO! Vinneren bygges så av Reodor-klubben i Førde og avdukes på verdenspremieren på filmen"Månelyst i Flåklypa" på Aukrustsenteret 15. september!

Se åpningstider på www.aukrust.no

Åpningstider 
Aukrustsenteret
5. mai - 29. jun. kl. 10-16. 
30. jun. - 12. aug.kl. 10-18.
13. aug. - 14. okt. kl. 10-16. 

Åpningstider
Flåklypatoppen
23. jun. - 29. jun. kl. 10-16. 
30. jun. - 12. aug. kl. 10-18.
13. aug. - 19. aug. kl. 10-16.

Flåklypatoppen er åpen i 
helgene uke 34-41 kl. 10-16.

Nord-Østerdalsveien,
2560 Alvdal
+47 62 48 78 77
post@aukrust.no
Aukrust.no
Nettbutikk.aukrust.no

aukrust-
senteret

Vertskapet på Kvistli har over 30 års erfaring med fjellridning. Trygge, sterke og snille islandshester gir barn og voksne fantastiske 
rideopplevelser uansett hvilket nivå dere befinner dere på. Turene og hestene holder høy kvalitet, og vertskapets fleksibilitet gjør at 
de er ganske sikre på å finne en ferie som passer akkurat dere.

Rideferie
Er dere rideferie-gjest på Kvistli, overnatter dere i hovedhuset på gården. Her er det god og hjemmekoselig atmosfære. Velg mellom 
enkeltrom, dobbeltrom og store familierom med enkel standard. Spisestue, stor salong og TV-stue. Nye og delikate bad i undereta-
sjen. Mat serveres til gjestene: Frokostbuffet, lunsj og middag. Alle samles rundt langbordet i spisestua under måltidene. Hver dag 
starter med felles frokost kl. 9, og det er oppmøte ved stallen kl. 10. Det går rideturer ut fra gården hver dag, i ulike retninger. Det er 
annenhver dag med halvdagstur og heldagstur. Vi deler i grupper etter erfaring. Disse turene passer alle nivå.

Drop-in og enkeltturer
Dere er også velkomne til å delta på enkeltturer fra gården hver dag. Det lønner seg å bestille en dag i forveien, eller prøv lykken og sjekk 
om det er ledig samme dag. Oppstart i stallen er kl. 10 hver dag (bortsett fra mandager da vi starter kl. 14).

Folldalsvegen 976, 2584 Dalholen / +47 920 37 398 (Anne Ma) / +47 924 62 635 (Morten) / post@kvistli.no / Kvistli.no

Foto: Ivar Thoresen / DMT

Foto: Kvistli Islandshester

Foto: Tommy Kristoffersen

Foto: Folldal Gruver

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
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Langs
Rondanevegen

Fjellsyn Camping ligger flott til midt mellom Folldal og Hjerkinn. På campingen finner du alt du 
trenger for et trivelig opphold. Hyttene har fra 4 til 7 sengeplasser, noen er også for rullestolbru-
kere, og hunder er hjertelig velkomne. Leilighetene ligger i servicehuset, og har fra 4 til 6 senger. 
Campingvogner og bobiler har tilgang til strømkontakter, og telt kan selvfølgelig settes opp. Ser-
vicehuset rommer bensinstasjon med dagligvarer, peisestue og tre utleieleiligheter. Sanitæranleg-
get har inngang fra enden og på baksiden av bygget.

Campingplassen er barne- og hundevennlig. Den ligger i kort avstand fra blant annet prøve- og 
treningsterreng for fuglehunder. På uteområdet er det benkeplasser og en flott grillplass, og fjel-
lufta kan nytes til fulle.

Norges lengste seterdal, Einunndalen, har innkjøring et steinkast unna campingplassen, og det 
er korte avstander til både Dovrefjell og Rondane. Her kan du fiske i fjellvann og elver, og gå turer 
i snille fjell.

På Fjellsyn camping er du velkommen om du er liten eller stor, reiser med familien din eller alene, 
kjører bil eller motorsykkel, er i området for å fotografere, skal på jaktprøve eller hundeutstillinger, 
eller er veteranbilentusiast. Sjansen er stor for å treffe andre i samme båt.

Kanskje blir du så glad i stedet etter å ha besøkt det, at neste jubileum eller tur med foreningen 
arrangeres her? Da kan du leie restauranten og peisestua, og en enten lage maten selv eller be 
Fjellsyn Camping om tips til hvem som kan lage den for deg. Restaurantlokalet tar inntil 54 perso-
ner til bespisning, og peisestua har 40 plasser. Kjøkkenet er fullt utstyrt.

Bli kjent med vertskapet
Grethe kjenner campingplassen ut og inn. Hun sto i kassa for første gang, oppå ei colakasse for å 
rekke opp, da hun var 9 år. Fra 1975 har Grethe jobbet der fast. Lars jobbet på Folldal Mekaniske 
1997-2003. I 2002 tok Grethe og Lars over campingplassen etter Grethes bestefar, far og onkel. 
Lars har, som han sier selv, vel mye lopper i blodet, og da er det bra at en arbeidsdag på Fjellsyn 
aldri er kjedelig. Deres egen hytte på Dovrefjell ligger akkurat nære nok til at de tar seg noen turer 
dit når de har en ledig stund.

Datteren Marte er neste generasjon til å ta over Fjellsyn. All erfaringen Marte har fra å ha vokst 

fjellsyn camping opp på Fjellsyn Camping, utdanningen sin innen salg 
og service, to år på opplæringskontoret i Forsvaret 
og nylig deltakelse på etablererkurs, gjør at det bare 
er å glede seg til fortsettelsen på Fjellsyn.

Nå renoveres flere hytter, og dette arbeidet utfø-
res så langt det lar seg gjøre med lokale håndverke-
re. Vertskapet er imponert over at de alltid stiller opp 
når de trenger det. De utfører arbeidet med riktig god 
kvalitet, og Fjellsyn roser Trønnes Bygg, Folldal Mas-
kin, Folldal Industrielektro og Rørlegger Ole Peter 
Berger for dette.

Tar du turen til Fjellsyn Camping i sommer? Marte, 
Grethe og Lars ønsker alle hjertelig velkommen!

ÅPNINGSTIDER
Utvidede åpningstider i sommersesongen, fra etter 
sankthans til og med første helg i oktober:
Alle dager: kl.v8.30-20.

Ellers er det åpent:
Man-fre kl. 8.30-17, lør kl. 9-15, søn kl. 16-18.

Folldalsveien 1711, 2584 Dalholen
dalholen@bbnett.no
Fjellsyn.no
+ 47 950 29 170 (Grethe)
+ 47 994 93 082 (Lars)
+ 47 62 49 30 82 (butikken)

Vertskapet Ellen og Ole-Christian Linstad åpnet dørene 17. februar i år og ønsker alle velkommen 
til tradisjonsrike Atnasjø kafé i sommer! Her kan tilreisende nyte smakfull bakst og tradisjonelle 
matretter til utsikten av Rondane, fylle drivstoff til resten av bilturen langs Nasjonal turistveg Ron-
dane, eller ta en lengre stopp med overnatting på en av hyttene.

Langs Nasjonal turistveg Rondane er det et kunstverk som har blitt beskrevet mer enn alle an-
dre. 1 km nord for Atnasjø kafé ligger Sohlbergplassen. Stedet har fått sitt navn etter Harald Sohl-
bergs mange besøk til bygda da han for over 100 år siden brukte flere år på å male «Vinternatt i 
Rondane». Ta turen til Sohlbergplassen, eller nyt panoramautsikten fra terrassen på Atnasjø kafé. 

 6 utleiehytter i tømmer og med villmarkspanel og gress på taket kan leies: Rallarbua, Veidebua, 
Rypa, Røya, Ljungarbua og Velta. Hyttene er fra 20 m2 til 32 m2. Varierende antall senger i hyttene, 

alle har bad. Nyt den stille og rolige atmosfæren hos oss. 
Kaféen og hyttene ligger i et flott turterreng. Fra Atnasjø kafé 

er det merkede ruter til f.eks. Storgrytdalseter, Breisjøseter Tu-
risthytte og Strømbu rasteplass, sistnevnte med merkede tur-
stier inn i Rondane. 

Dersom du forelsker deg i stedet og ønsker at ditt neste ju-
bileum eller et annet arrangement skal arrangeres på Atnasjø 
kafé, ja, da tar du kontakt med Ellen og Ole-Christian. Restauran-
ten har plass til 75 gjester, og peisestua har plass til 25. 

Vi anbefaler alle et besøk eller flere på Atnasjø kafé i sommer!

ÅPNINGSTIDER
Lørdager og søndager til og med 3. juni, kl. 11-19. 
Alle dager fra lørdag 9. juni, kl. 11-19. Sjekk vår face-
bookside for mer informasjon om sesonger.

Rondeveien 1132, 2477 Sollia
+47 468 28 246
kafe@atnasjo.no
Atnasjo.no

atnasjø kafe

Foto: Ester Nyheim

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

Foto: Inviso v/Reidar Valberg

Foto: Inviso v/Reidar Valberg

Foto: Inviso v/Reidar Valberg

Foto: Merete Kilde Kulsveen

Foto: Merete Kilde Kulsveen

Foto: Merete Kilde Kulsveen
Grimsdalen. Foto: Galleri Snøhetta v/Bjørn Brendbakken

Grimsa. Foto: Galleri Snøhetta v/Bjørn Brendbakken

Drømmedalen. Foto: Leena Henningsen
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Ved avkjøring til Borkhus er det god plass til parkering av bil. Sykkelturen starter her og følger Fv29 nesten opp til fylkesgrensa, den gamle folldalsveien går over Hjer-
kinnholen og er et bilfritt, godt alternativ. Her er det fint å stoppe for en kvil, de ruvende bygningene på fjellstua med Snøhetta i bakgrunnen kan være en spore til et 
lengre opphold akkurat her.

Om vi går tusen år tilbake i tid var det nok allerede en betydelig ferdsel over fjellet. Turen fra Dovre til Orklas dal tok 2 dager, da er det naturlig å tro at det har vært over-
nattingsmulighet omtrent midtveis, altså her på Hjerkinn. Vest for dammen ligger en slette som kalles Vesle Hjerkinn, her er det sikre spor etter en bygning. Man tror at 
dette var den første fjellstua. Det er også sikkert at det sto en kirke i bakken ovenfor dagens bygninger. Det må ha gjort et sterkt inntrykk på de som kom fra rundt om 
i Europa da de kom oppover Gudbrandsdalen, over et værhardt Dovrefjell, og så bli møtt av kirkeklokker og akkurat den samme utsikten til Snøhetta som vi har i dag.

I dag er det Eysteinskyrkja som av og til ringer med sin klokke. Trafikken over fjellet er stadig økende, men behovet for overnatting er borte. Det er ridehester som 
utgjør mye av aktivitetene på fjellstua, og med litt planlegging kan du ta en tur på hesteryggen før sykkelturen fortsetter innover Kvitdalen. Ovenfor fjellstua er det lagt 
ut hyttefelt, og på begge sider av veien ligger noen idylliske enkelthytter. Veien har jevn stigning i starten. Så følger en lett strekning før du suser nedover mot Dålåbe-
kken. Like over bekken tar det av en vei til høyre, følg denne helt fram til et jorde. Ta stien langs gjerdet opp til venstre, denne går rett inn på T-merket rute fra Sletten, 
følg denne over brua. Her er det en idyllisk kvileplass med naturlige vannsklier i friskt fjellvatn. 

Videre kommer vi til Grøndalen Fellesseter med store oppdyrkede arealer, her beiter opptil 150 storfe. Det er framlagt elektrisk kraft, og 16 kuer melkes samtidig. Litt 
lenger fram i dalen ligger de gamle sætrene på Dovre-Kvitdalen med små jordlapper som ble høsta til vinterfôr. Kuene beita i utmarka og mjølkinga ble gjort for hånd.
Kvenna i Kvita er en severdighet, det står et lite treskilt i høyre veikant der stien går ned til elva. Det var livsnødvendig med mjøl til husholdningen og hver gard prøvde 
nok å få fram modent korn. Denne kvenna var i drift fra 1870 til 1940. Den har gjennomgått full restaurering de senere åra og er i dag fullt operativ. Spør på turistkon-
toret om når kvenna kjøres. 

Ble du nysgjerrig på andre fine turer i Folldal? Boka kan du få kjøpt på Solhellinga Folldal, MX Sport i Folldal, Grimsbu Turistsenter, Fjellsyn camping og turistinfor-
masjonen på Folldal Gruver. Eller ta kontakt med Arne Lohn direkte, +47 411 01 326 / arne.lohn@fjellnett.no

på sykkel gjennom kvitdalen
A Geocaching blir stadig mer populært. Det er en 
fin måte for å få folk ut på tur, og det er en utrolig 
fin måte å lære lokalhistorie på. Cachene er plas-
sert både i skogen, bygder og byer, langs elver, ved 
sjø og vann, på øyer og fjell. Så geocaching kan 
passe når man har lyst på en kort tur og når man 
har lyst på en lang tur, når man vil svette og når 
man vil rusle fra kafé til kafé, når man går alene 
og når man går med venner eller hele familien, når 
man vil ha ro og fred, eller litt spenning og/eller 
kanskje litt konkurranse. Geocaching passer til 
enhver anledning, om man så har bunad eller fjell-
støvler eller kanskje noe midt i mellom.

I Stor-Elvdal er det plassert cacher på alt fra 
fjelltopper (Gravskardshøgda, Ledsageren mv) til 
Koppang stasjon for å nevne ytterpunktene. Midt 
i mellom der er det plassert cacher på historiske 
steder, ved bruer, kirker, steder med gammel his-
torie. Det er nå over 3 mill cacher rundt om i ver-
den.

Geocaching kan vel enklest defineres som en 
skattejakt med GPS, og cachene er plassert på 
nærmere angitte koordinater som vises på et kart. 
Det kan sammenlignes med orientering, men man 
finner frem ved hjelp av GPS i stedet for kart og 
kompass. Størrelsen varierer, alt fra bittesmå 
«skruer» til store plastbokser. Felles for alle er at 
de er godt gjemt, og skal finnes ved hjelp av ko-
ordinater og et hint om hvor de kan befinne seg.
Du kan lese mer om sporten på www.geocaching.
com.

Kjører du langs Rondanevegen er det gode sjan-
ser for at du som liker geocaching kan finne noe 
for deg. I denne artikkelen drar vi ut på en reise 
langs denne vegen for å se litt på hva området 
kan tilby av cacher, og vi vil framheve noen som 
vi synes er verdt å se litt nærmere på. Nasjonal 
turistveg Rondane går fra Muen og fra Sollia kirke 
til Folldal. Adkomst kan skje fra to kanter,  så vi har 
valgt å utvide reisen litt, hvor vi starter fra Ringebu 
i ene enden og fra Atna i andre enden. Fra Ringebu 
kjører vi av E6 og inn på FV 27 mot Venabygds-
fjellet. Veien stiger raskt opp mot Venabygda og 
vakre Venabygd kirke, som er første cachen som 
framheves her.

Når vi skulle legge ut cache her oppdaget vi en 
statue under trærne nedenfor kirken, som vi aldri 
hadde sett før, da var det naturlig å finne ut hvem 
dette var, finne historien og skrive den ned her. 
Dobbelt grunn til å vise fram stedet, og dette er 
noe vi som cachere ofte opplever, at vi får lokal-

geocaching - en spennende måte å komme seg ut på

Utdrag fra Arne Lohns bok: «Turbygda Folldal. 50 turer til fots, på sykkel, i kano», 2012

Juni - den «uoppdagede» fjellmåneden, noe for livsnyteren
Er du glad i aktiviteter ute i naturen? Setter 
du pris på mat med kvalitet og smakfull drik-
ke til dette? Kunne du tenkt deg å være med 
på spennende fjellturer og å nyte gode mål-
tider sammen med likesinnede? Hvordan hø-
res det ut å i tillegg kunne kombinere dette 
med velvære, underholdning og foredrag på 
et av Norges koseligste fjellhotell?

10-13 juni arrangeres de første «Livsny-
ter-dagene» på Spidsbergseter.  Målgruppen 
er først og fremst de «unge» eldre, de over 
60, som vet å nyte livet. Du er gjerne mye ak-
tiv på egen hånd, men trives også i selskap 
med gamle og nye venner. Før du starter på 
dagens «Livsnyter-tur» med lokalkjent guide 

har du rukket både morgenyoga og en stor 
smakfull frokostbuffe. Det skal ikke være 
noe stress disse dagene - fokus skal være 
god mat, natur og det sosiale. 

Teamet på Spidsbergseter har valgt å leg-
ge dette arrangementet til juni måned, da er 
fjellet på sitt vakreste. Toppene i Rondane 
kan fortsatt ha litt snø igjen, men det har be-
gynt å vokse og spire i lavere strøk og turene 
til Venabygdsfjellets topper går på bare sti-
er. Fosser og fall er på sitt største og dagene 
er lyse og lange. Det er også den minst tra-
fikkerte sommermåneden. «Stillhet før stor-
men» hvor fjellet kan nytes før fellesferie og 
den største internasjonale turismen har be-

gynt å komme. Visste du at juni måned også 
er den sommermåneden som normalt sett 
har minst regn på Venabygdsfjellet?

Programmet blir publisert i sin helhet på 
både facebook og nettsiden til Spidsbergse-
ter. Spørsmål kan rettes til:

kristine@spidsbergseter.no

Velkommen til Spidsbergseter!

Vi er tilbake i veikrysset ved Enden og herfra er 
det Nasjonal turistveg helt til Folldal. Steder vi vil 
framheve på denne strekningen er Vannbruksmu-
seet ved Atnbrufossen, Sollia Krigshistoriske Mu-
seum og Sohlbergplassen. Og ta gjerne turen opp 
på Stor-Elvdals høyeste fjell, Gravskardshøgda. 

Sohlbergplassen er selvfølgelig mest kjent for 
utsikten mot Rondane. Men vi anbefaler like gjer-
ne en spasertur langs den gamle veien til Vinjes 
Utsikt, et utrolig vakkert område å ferdes i. En an-
nen artig cache med utsikt er 1000-meteren, som 
ligger temmelig nøyaktig 1000 meter over havet. 
Dit er det kjørbar vei, i alle fall så lenge det ikke 
er snø.

Vel nede igjen har vi lyst til å framheve cachen 
ved Straumbu, en liten luring som ikke er så lett å 
finne. Dette er noe som mange geocachere liker, 
nemlig utfordringer. Herfra kan man vandre inno-
ver i Rondane og har du lyst på topptur er det 3 fjell  
i Rondane som har en cache på toppen. 

Både vanskelighetsgraden og terrenget måles 
i stjerner, hvor 1 er lettest og 5 vanskeligst å fin-
ne. Cacher med vanskelighetsgrad 5 er omtrent 
umulige å finne, de går «i ett med» omgivelsene. 
Terreng 5 beskriver gjerne steder med klatring, 
treklatring eller steder hvor man må bruke båt, el-
ler sågar dykke (!). Mellom 1 og 5 stjerner er det 
utfordringer i større eller mindre grad.

Det er mange steder vi gjerne skulle skrevet om, 
men da ville plassen blitt altfor liten. Vi har valgt 
ut et lite knippe vi synes er verdt å nevne. De andre 
cachene må du finne fram til selv, ta med deg gps 
og/eller mobiltelefon, last ned appen og begynn 
å let. Vi garanterer nesten at du blir bitt av basil-
len. Et premiummedlemskap hos geocaching.
com koster 2-300 kr pr år, da får du tilgang til alle 
cacher og det er jo flott, så slipper man problemet 
med at noen cacher føler seg forbigått.

Skrevet av Wenche Myrvang Tangen

historie virkelig tett på. 
På veien opp fra Ringebu er det mulig med av-

stikkere f eks inn til Jønnhalt og Venåsen -  geo-
cachere opplever ofte andre flotte steder enn de 
som ligger langsmed hovedfartsårene. Vel oppe 
på fjellet er det mange muligheter til fjellturer i 
flatt og fint terreng, og mange lett tilgjengelige 
fjelltopper har en cache på toppen. Ved Muen kan 
man stoppe opp på parkeringsplassen nedenfor 
og ta turen opp på toppen. Her brukte det å være 
en cache, men den er nå arkivert. 

På vei ned mot Sollia har man god utsikt mot 
Gravskardshøgda, Stor-Elvdals høyeste fjell, her 
er det også en cache på toppen. Vel nede i byg-
da møter vi FV 219, som kommer fra Sollia kirke. 
Kommer vi den veien, tar vi av fra RV 3 på Atna. 
Det er vel verdt å ta en avstikker til Atna, og her er 
det verdt å nevne et par cacher, Atna City og Back 
to the 60’s (Glopheim kafe). Her har man valgt å 
legge ut såkalte mystery cacher, markert på kartet 
med fiktive koordinater. For å komme fram til rett 
sted må man løse en oppgave, noe som kanskje 
ikke er for alle, men som er en fin variasjon. Glop-
heim kafe er et sted med autentisk 50/60-tallstil 
og reklameplakater og har fått Olavsrosa for ar-
beidet med å ta vare på dette. 

Vi kjører tilbake til RV 3 og oppover FV 219. Ca. 
4 km fra Atna kan man ta av og kjøre Friisveien 
over til Ringebu. I dette området er det mange flot-
te cacher og fine naturopplevelser. Litt lenger opp-
over langs FV 219 anbefaler vi å ta en avstikker til 
Gråsjøen, også et flott fjellområde det er greit å gå 
i, med mange cacher. Vi passerer også Mogrenda, 
og her finner man historien om Kathinka Helgesen 
som skrev Sollia-sangen. Hun bodde her i denne 
grenda. Ta også turen ut der elvene møtes, der 
hvor Setninga møter Atna. Fin liten tur ut i naturen.
Sollia kirke er et kapittel for seg. Den lille fjellka-
tedralen har stått i bratthenget siden 1738, og er  
virkelig verdt en cache og et besøk. 

Foto: Arne LohnFoto: Arne Lohn

Foto: Julia Hamre
Atnbrufossen. Foto: Wenche Myrvang Tangen

Nysetra. Foto: Wenche Myrvang Tangen

Tusenmeteren. Foto: Wenche Myrvang Tangen

Folldal Bygdetun. Foto: Wenche M. Tangen

Øverdalssetra. Foto: Wenche Myrvang Tangen



Rondane Utleie er et flott utgangspunkt 
for turer i Rondane og Alvdal Vestfjell. 
2 gode hytteleiligheter med plass til 8 
personer i hver leilighet. 

Rondeveien 1589, 2477 Sollia 
+47 62 46 08 33 / +47 905 92 734 
lavikinge@gmail.com

rondane utleie

Foto: H.J. van Ommeren

Et hotell med god standard og en kafé 
med rike tradisjoner. 37 rom med TV og 
bad/dusj.
Nord-Østerdalveien 5148, 2560 Alvdal 

+47 62 48 80 00
alvdal@frich.no / Frich.noFoto: Frich's Hotell og Spiseri

frich`s hotell 
og spiseri
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Gruvekroa leier ut Direksjonsboligen, 
Rallarstua og Hus 16. Kroa serverer 
god norsk mat, og har åpent 9. juni - 9. 
september kl. 11-18.

Verket 43, 2580 Folldal
+47 62 49 05 05
gruvekroa@folldalgruver.no
Folldalgruver.no

gruvekroa

Foto: Tommy Kristoffersen

Enkelt-, dobbelt- og familierom, samt 
ei hytte. Gjester kan delta på rideturer i 
nærområdet og turer med hest og vogn 
i Rondane nasjonalpark. Måltider ved 
forhåndsbestilling.

2582 Grimsbu / 416 13 941 / 952 41 571
post@kvebergsoeya.com 
Kvebergsoeya.comFoto: Kvebergsøya

Har plass til 100 gjester fordelt på rom for 
1-10 pers., og 2 spisesaler for totalt 70 pers.

2580 Folldal / +47 958 28 999
rondane@doraalseter.no 
Doraalseter.no

Foto: Øvre Dørålseter Turisthytte

øvre
dørålseter
turisthytte

Nedre Dørålseter har 3 hytter med 10 
rom, 25 senger, og spisesal til 40 pers. 

2580 Folldal / +47 913 36 478 
post@doralseter.no
Doralseter.noFoto: Nedre Dørålseter Turisthytte

nedre
dørålseter
turisthytte

Vi tilbyr overnatting med alle fasiliteter. 
Vi leier ut to leiligheter, 1. og 2. etasje 
i Stabburet, og «Gammelstua». Vi har 
også tilbud om «Bed & Breakfast».

Grimsdalsvegen 3895, 2580 Folldal
+47 922 42 978 / +47 452 12 390 
post@falletnordre.no / Falletnordre.no

fallet nordre

Foto: Fallet Nordre

Bergseng Seter er et tun av 7 lafta se-
terhus. Stedet gir deg en følelse av ekte 
seterkultur.  

Tollevshaugen, Grimsdalsvegen 3002 
2662 Dovre / +47 901 18 354 
lars@bergsengseter.no 
Bergsengseter.no

bergseng seter

Foto: Hans Bergseng

kvebergsøya

Vi har hytter og leiligheter til utleie, og 
en barne- og hundevennlig camping-
plass. Servicehuset har bensinstasjon 
med dagligvarer.

Folldalsveien 1711, 2584 Dalholen
+47 62 49 30 82 / +47 950 29 170
dalholen@bbnett.no
Fjellsyn.noFoto Merete Kilde Kulsveen

fjellsyn
camping

Kvistli har enkelt-, dobbelt- og fami-
lierom, samt to hytter, til utleie. Erfa-
ren tilbyder av rideturer og rideferier.

Kvistli Gård, 2584 Dalholen 
+47 920 37 398 / +47 924 62 635 
post@kvistli.no
Kvistli.no

kvistli
islandshester

Foto: H.J. van Ommeren

Lundes tilbyr overnatting i hyggelige 
og særegne hytter i Lundegrenda, i lei-
ligheter i leilighetsbygget Lundegard, 
og på Lundecamp hvor bobil, cam-
pingvogn og telt kan plasseres.

Rondevegen 770, 2632 Venabygd 
+47 61 28 40 43 / booking@lundes.no 
Lundes.no

lundes

Foto: Lundes

Trabelia har praktiske hytter med god 
standard, dusj/toalett, oppvaskmas-
kin og komfyr. Passer for caravans og 
bobiler.

Rondevegen 236, 2632 Venabygd
+47 61 28 40 75 / post@trabelia.no
Trabelia.noFoto: Lars Lundbakken

trabelia
hyttegrend

Hjemmekoselig sted rett ved Fv27 på 
Venabygdsfjellet. Tilbyr ridning, fottur-
program, yoga og massasje. God mat 
og «Norsk Matbord» hver onsdag. 

Rondevegen 860, 2632 Venabygd 
+47 61 29 32 00 / venabu@venabu.no 
Venabu.no

venabu 
fjellhotell

Foto: Venabu Fjellhotell

Hotellrom og leiligheter. À la carte i Vill-
reinen Café og Bar, buffet og 3-retters i 
spisesalen. Karlsvogna Fjellbad.

Flaksjølivegen 82, 2632 Venabygd
+47 61 28 40 00
booking@spidsbergseter.no
Spidsbergseter.no

Foto: Julia Hamre

spidsberg- 
seter

5 trivelige hytter på 18 m² og 1 hytte på 
48 m², plasser for telt/lavvo, camping-
vogner og bobiler. 

Ringebuvegen 66, 2477 Sollia 
+47 901 24 960
mail@solhaugcamping-sollia.no 
Solhaugcamping-sollia.no

solhaug camping

Foto: H. J. van Ommeren

Dobbeltrom og laftede hytter med høy 
standard. Nydelig hjemmelaget mid-
dag ved forhåndsbestilling.

Rondeveien 34, 2477 Sollia 
+47 62 46 37 20 / +47 478 62 218 
post@rondanegjestegaard.no 
Rondanegjestegaard.noFoto: H.J. van Ommeren

rondane
gjestegård

Enkle og funksjonelle hytter med bad, 
toalett og kjøkken, 2-16 pers. Camping-
plass med platting og strømuttak for 
vogner og bobiler. Teltplass. Liten pub.

Rondeveien 593, 2477 Sollia 
+47 904 15 149 / info@rondetunet.no 
Rondetunet.no

Foto: Rasmus Kortegaard

Rondane 
friluftssenter
rondetunet Velkommen til tradisjonsrike Atnasjø 

kafe! Nyt smakfulle matretter, naturen 
langs Nasjonal turistveg Rondane, og 
lei en av hyttene våre i den flotte natu-
ren vi er omkranset av.

Rondeveien 1132, 2477 Sollia
+47 468 28 246
kafe@atnasjo.no / Atnasjo.no

atnasjø kafe

Foto: Ester NyheimFoto: Jo Øvergaard Foto: H. J. van Ommeren

stadsbuøyen
gård og 
hytteutleie

Foto: Stadsbuøyen

Amperhaugen er en malerisk og verne-
verdig gammel gard. Leier ut Låvestua 
og Østerdalsstua i det flotte kultur-
landskapet.

Lyngstadveien 32, 2477 Sollia 
+47 907 51 833 / jo@sollia.net 

Har 2 romslige hytter med sjel og god 
standard. Gården har perfekt beliggen-
het for deg som er glad i å gå tur, sykle 
og padle. 

2580 Folldal / +47 911 85 629 
bakkenberg.gaard@gmail.com
Bakkenberg.no

Stadsbuøyen gård og hytteutleie, roms-
lige hytter med peis. Felles bad og bad-
stue. I DNT’s rutenett. 

2580 Folldal / +47 917 89 627 
arv-oe@online.no

sove og spise

Amperhaugen berg gård
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Fjellstua tilbyr enkelt-, dobbelt- og 
leiligheter/familierom, alle med bad. 
Overnatting og mat av god kvalitet.

Dovrefjell, 2661 Hjerkinn
+47 61 21 51 00 / +47 940 50 429
fjellstua@hjerkinn.no
Hjerkinn.no

Foto: Hjerkinn Fjellstue

hjerkinn
fjellstue

Vi har 13 hytter, god plass for telt, bo-
biler og campingvogner. Unike tur- og 
fiskemuligheter rett ved campingen.

Sølendalsveien 15, 2560 Alvdal 
+47 62 48 74 44
post@gjeltenbrucamping.no
Gjeltenbrucamping.no

gjelten bru
camping

Foto: Ivar Thoresen / DMT



Atnadagene byr på trivelig musikk, boder og mye ar-
tig for liten og stor. Noe av det som skjer ser du her:

Torsdag 31. mai
Kl. 19-24. Hyggekveld med trekkspill- og toradermu-
sikk. Salg av mat og drikke. Inngang kr. 50,-.

Fredag 1. juni
Kl. 12-01. Glopheim er åpen.
Kl. 14-17. Atna Besøksgård er åpen. Inngang barn  
80,-, voksen 100,-.
Kl. 14-18.30. Salgsboder med lokale produkter.
Kl. 18. Atnaløpet. Start og påmelding fra kl. 17.30.
Kl. 22. Dansefest med Mr. Ray.
Kl. 22-01. Salg av nattmat.
Inngang kr. 250,-.

Lørdag 2.juni
Kl. 11-02. Glopheim er åpen.
Kl. 10-17. Atna Besøksgård er åpen. Inngang barn  
80,-, voksen 100,-. 
Kl. 10-12.30. Frokost på Coop Marked Atna. 
Kl. 10-17. Loddsalg med hagelaget - blomstersalg.
Kl. 10-17. Salgsboder med lokale produkter.
Kl. 22-02. Dansefest med Vidars
Kl. 22-02. Salg av nattmat.
Inngang kr. 250,-.
  
Helgepass torsdag-fredag-lørdag kr. 400,-. Gjelder 
kveldsarrangementene. Aldersgrense 15 år.
Velkommen til alltid trivelige dager. For alle detaljer 
om Atnadagene, følg oss på facebook!
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Opplev arrangementene langs Rondanevegen sommeren 2018

JUNI
• 31. MAI-2. JUNI. Atnadagene.
• 1. viewpoint SNØHETTA åpner. Døgnåpen til midten av 

oktober.
• 2. Kl. 11-14. Multikultidager i Landsbyen Ringebu.
• 2. Kl. 14. Ringebu Prestegard. Offisiell åpning av somme-

rutstillingen.
• 9. Folldal Gruver åpner for sesongen. Åpent hver dag kl. 

11-18.
• 15. Kl. 20. Venabu Fjellhotell. Pøysenkonsert med Elin 

Prøysen og Egil Johansson. Middag og konsert 475,- per 
person. Konsert 175,- per person. Venabu.no.

• 15.-24. Sommerfest i Ringebu.
• 15.-16. Fåvangdågån.
• 22.-23. Ringebudager.
• 23. Kl. 20.15. Venabu Fjellhotell. Sankthansfeiring med 

stort bål ved vannet. Salg av biteti og kaffe. 
• 23. Aukrustsenteret. Flåklypatoppen åpner.
• 24. Kl. 14-17. Rabarbrafest i Ringebu Prestegard.
• 24. Kl. 10-17. Ringebu Prestegard. ”1000 åpne hager”.
• 30. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og temaar-

rangement.

JULI
• 1. Kl. 12. Åpningskonsert Galleri Slåen.
• 1. Kl. 19. Ringebu stavkirke. Sommerkonsert med Sondre 

Bratland og Iver Kleive. Billett kan kjøpes på Billetto.no, 
hos Baker Hansen, Fåvang og G-sport, Ringebu.

• 7. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og temaarran-
gement.

• 8. Kl. 19.30. Ringebu stavkirke. Sommerkonsert med 
Darling West. Billett kan kjøpes på Billetto.no, hos Baker 
Hansen, Fåvang og G-sport, Ringebu.

• 12. Kl. 20. Øverdalssetra i Sollia. Konsert med Guren 
Hagen.

• 13.-15. Alvdal. Livestock-festivalen.
• 14. Alvdal, Aukrustsenteret. Kalvstock.
• 14. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og  

temaarrangement.
• 15. Kl. 19. Ringebu stavkirke. Sommerkonsert med Solfrid 

Molland. Billett kan kjøpes på Billetto.no, hos Baker Han-
sen, Fåvang og G-sport, Ringebu.

• 21. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og temaar-
rangement.

• 22. Folldal Bygdetun. Liv i Stuguom.
• 23. Folldal. Tour of Norway for Kids i samarbeid med 

Joker Folldal.
• 27.-29. Venabygdsfjellet. Fjellmartna.

• 27. Folldal. Malmvegen Minneløp.
• 27.-29. Folldal Stadion. Folldalsdager.
• 28. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og  

temaarrangement.
• 29. Venabu Fjellhotell. Tradisjonell olsokfeiring ved vannet, 

med visesanger. Salg av rømmegrøt og spekemat, kringle, 
vafler og kaffe. Kveldsbuffet på hotellet kl. 18.30.

• 29. Kl. 18.30. Ringebu stavkirke. Sommerkonsert med  
Elisabeth Lie's klassiske trio. Billett kan kjøpes på Billetto.
no, hos Baker Hansen, Fåvang og G-sport, Ringebu.

AUGUST
• 4. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og  

temaarrangement.
• 5. Kl. 12. Øverdalssetra i Sollia. Setermesse.
• 11. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og  

temaarrangement.
• 12. Øverdalssetra i Sollia. Sommeravslutning.
• 17.-19. Venabygdsfjellet. Fjellmillom Stisykkelfest.
• 18. Kl. 9-15. Landsbyen Ringebu. Torghandel og  

temaarrangement.
• 23. Ringebu Prestegard. Foredrag med Stephen Barstow 

”Permakultur og jorda rundt med spiselige planter”.
• 24.-25. Ringebu. Landsbyrock. 
• 26. Kl. 12-15. Ringebu Prestegard. Barnas dag.
• 31. Solhaug Camping i Sollia. Moteshow, Prosecco og 

grillet ørret.
• 31. AUG.-2. SEPT. Fossedager på Atnbrua i Sollia.

SEPTEMBER
• 8. - 16. Folldal. Kulturminnedager med bl.a. vandring, 

teater, lafting. Program vil komme på Folldal.kommune.no 
og Folldalgruver.no.

• 15. Aukrustsenteret. Avduking av oppfinnelse-vinneren av 
årets oppfinnelsesbyggekonkurranse i LEGO

• 15. Aukrustsenteret. Verdenspremiere på filmen ”Måne-
lyst i Flåklypa”

• 21.-Operapub.
• 21.-23. Alvdal. Mandelpotetfestivalen.
• 29. SEPT.-6. OKT. Ringebu. Fårikålfestival.

OKTOBER
• 5. Aukrustsenteret. Konsert med duoen Dur og Wold - 

Multikunstneren Sandbeck - i skyggen av pengegaloppen?
• 27. Venabu Fjellhotell. Viltaften. Også 3. november. God 

mat og dansemusikk begge helger.

Arrangement

Landsbyen Ringebu blir ofte kalt Norges minste by. 
Dette er årsaken til at Ringebu har erklært seg som 
landsby.   Landsbyen Ringebu ble tildelt Statens 
bymiljøpris i 2011 for sine trivelige uterom og mø-
teplasser.  

Handelssentrum ble grunnlagt i 1899 og har et 
bredt utvalg av spesialforretninger, blant annet An-
nis pølsemakeri som har høstet en rekke gullmedal-
jer for sine pølser og kjøttprodukter.  

Landsbyen Ringebu er en levende landsby med 
mange arrangement og hver lørdag i perioden 30. 
juni - 17. august arrangeres torghandel med små 
temaarrangement som fenger både barn og voksne 
(se arrangementskalender).

Torghandlere byr på husflidsprodukter, brukt og 
antikk, smykker, malerier, kaffe og vafler og mer.  
Landsbygalleriet Ringebu er en utendørs, helårs- og 
heldøgns vandreutstilling, som inviterer deg som 
besøkende til en aktiv kulturopplevelse. På utvalgte 
husvegger i sentrum vil du finne unike fotografier fra 
lokale fotografer i Ringebu, i tillegg til én gjestefo-
tograf. Bildene blir byttet ut fire ganger årlig, og er 
dermed en dynamisk utsmykking av landsbyen.

landsbyen
ringebu

atnadagene

31. mai - 2. juni

Mannen bak «Gje meg handa di ven» som har spredd 
glede og trøst over hele landet i mange tiår, kommer 
endelig til sommerkonsertene i Ringebu. Gjennom 
de siste 30 årene har Sondre Bratland markert seg 
som den viktigste folkesangeren i Norge. Han har 
samlet religiøse folketoner, og formidlet folkemu-
sikken gjennom plater, konserter og undervisning 
i en årrekke. Med seg denne kvelden har kvedaren 
fra Telemark med seg den velkjente organisten/pia-
nisten Iver Kleive. De har samarbeidet med stort hell 
siden 1982, og har bl.a. gitt den norske salmemusik-
ken et nytt og spennende uttrykk.

Darling West er en norsk trio som spiller folkemusikk 
med elementer av bluegrass, oldtime, visesang og 
rock. I 2014 gav de ut sitt debutalbum «Winter Pas-
sing». I 2016 vant bandet Spellemannsprisen 2016 
i klassen country for sitt andre album Vinyl and a 
Heartache.

Trioen startet opp i 2011 og består av Mari Kreken, 
Tor Egeil Kreken og Kjetil Steensnæs. De har også 
et fjerde medlem som skal være med på konserten i 
stavkirka: Thomas Gallatin (slagverk).

«Så vakkert at det er til å grine av, terningkast 6» 
skriver en kjent musikkblogger i en anmeldelse av 
plata «Forvandling» som kom ut i 2016. På denne 
kritikerroste plata som vi får høre fra denne kvelden, 
synger Molland nye sanger om forvandling, helhet 
og nærhet til naturen. Hun har et intenst nærvær og 
formidler en helt egen poetisk nerve med sin stem-
me og sitt pianospill. Mollands musikkunivers ligger 
i møtet mellom østlig og vestlig musikk. Hun vokste 
opp med russisk folkemusikk, visesang og vestlig 
kunstmusikk, noe som preger hennes konserter og 
komposisjoner. Hun har med seg et stjernelag av 
musikere. Og i tillegg vil en lokal felespiller delta på 
noen av sangene hennes! 

Nylig fikk Elisabeth Sigrid Lie (fiolin) fra Fåvang 
spellemannsprisen sammen med gruppa «Ensem-
ble Ernst». Fåvangsjenta er utdannet fiolinist ved 
Norges musikkhøyskole, og jobber til daglig som 
freelancemusiker i blant annet KORK (kringkas-
tingsorkesteret), Oslo-filharmonien, og i ulike kam-
mermusikkgrupper og på teateroppsetninger. Til 
kveldens konsert har Lie med seg Gunnar Hauge 
(cello) og Ingfrid Breie Nyhus (piano). Det blir klas-
sisk musikk på menyen. Vi er glade for at Elisabeth 
Sigrid Lie tar turen hjem til Fåvang og skal spille for 
oss i vår vakre stavkirke! 

1. juli kl. 19

Sondre Bratland og
Iver Kleive

8. juli kl. 19.30

Darling West

Elisabeth Lie's
klassiske trio

29. juli kl. 18.30
15. juli kl. 19

Solfrid Molland m/musikere

sommerkonsertene i
ringebu stavkirke



Galleri Slåen inviterer til offisiell åpning av jubileum-
seventyret med gratiskonsert av gruppa Sol i Skug-
geskog. Bestående av Ingrid Lian Bjørgum (vokal), 
Øyvind Sandum (trekkspill, harpeleik og vokal) og 
Einar Lian Bjørgum (gitar og vokal). Gruppa spiller 
musikk som er en delikat blanding av iørefallende 
melodier, sterke tekster og inspirasjon fra norsk og 
amerikansk folkemusikk. «Jordnært, melodiøst og 
ekte»!

Velkommen til å nyte vakre toner og melodier på 
tunet i Galleri Slåen!

10 GALLERISOMRE MED HUMOR OG GLØ-
DENDE FARGER
I år feirer galleriet 10 gallerisomre - 10 fantastiske 
år med mye humor, latter, farge og glede.

Årets utstilling blir helt spesiell, med mange uni-
ke kunst og kunsthåndverk laget spesielt til årets 
jubileum. Som alltid har Kari lagt vekt på å sette 
sammen kunstnerne som skal utfylle hverandre, 
med keramikk, glass, skulpturer, smykker, grafikk, 
malerier, kort, ullarbeider, tekstiler, håndlagde så-
per, konfektsjokolade og økologisk is. I år er det 
33 flotte kunstnere, hvorav 7 er nye for sommeren. 
Både tidligere og nye kunstnere blir presentert med 
stolthet og ære. Flere kunstnere blir å treffe på 
selve galleriåpningen.

I Ragnhildstua serveres godbiter som Fruas lune 
rabarbrapai, kortreist hjemmebakst, økologisk is, 
Sjokoladefryd og nytraktet kaffe.

Ønsker du å sitte og nyte herlighetene på galleri-
åpningen, ta med deg stol.

Velkommen til årets vakreste jubileumseventyr!

Adkomst
Ta av E6 på Hjerkinn og følg riksvei 29 mot Folldal
ca. 10 km. Fra Folldal følger du riksvei 29 mot Hjer-
kinn ca. 20 km. Skilt ved veien «Galleri».

Vi gjentar suksessen og ønsker også denne som-
meren velkommen til konsert med Guren Hagen på 
Øverdalssetra i Sollia. I år blir det et annet repertoar 
med Sandbæck, Prøysen og egne viser. Vi gleder 
oss stort.

Vi selger rømmegrøt og suppe. Det er også mu-
ligheter for å kunne kjøpe øl denne kvelden.

Konserten begynner kl. 20. Kjøp billetten ved 
inngangen. Møt opp i god tid, det kan bli trangt om 
plassen. Husk varme klær og sitteunderlag.

Nyt sommerkvelden til vakre toner fra Guren!

Adkomst
Sollia Prestegård ligger i Øverdalen i Sollia. Ca. 3 
km fra Prestegården ligger Øverdalssetra. Det er 
bilveg helt til setra.
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1. juli kl. 12

galleri slåen
jubileumseventyret

12. juli kl. 20

guren hagen på
øverdalssetra

13. - 15. juli

livestock-festivalen

Sol i Skuggeskog. Foto: Lars Evensen Guren Hagen. Pressefoto

Nasjonal musikk møter lokal musikk, og spektaku-
lære naturopplevelser skapes mellom furutrærne 
på Livestock. I år kommer en visekunstner fra Ål, 
de sinteste bikkjene i norsk rock, showbandet over 
alle showband og ingen ringere enn en av de fire 
store i norsk rockehistorie.

Omringet av hardfør natur er Livestock en scene 
for lokale musikktalenter, så vel som store, nasjo-
nale artister. Stein Torleif Bjella, Vazelina Bilopp-
høggers, Raga Rockers, Hanne Mjøen, Valentouret-
tes og The Dogs er bare noe av musikken du kan 
oppleve under årets festival.

Før konsertene kan du få luftige og fartsfylte 
opplevelser, og en god dose mestringsfølelse, i 
storslått natur. Livestock tilbyr aktiviteter for alle 
- store og små, nybegynnere så vel som de mer er-
farne eventyrerne. Bli med på storslåtte sykkelturer 
i Alvdal vestfjell, Grønfjell på Tynset eller i Tronfjell - 
et mekka for sykling med sin lette tilgang til stiene. 
Eller klippeklatring godt oppe i fjellsiden av Tron og 
buldrecamp i Jutulgrava - et lite paradis av stein. 

Mellom konserter og aktiviteter kan du fylle på 
med kvalitetsmat fra lokale leverandører. På fes-
tivalområdet får du spennende smaksopplevelser 
og det beste Fjellregionen har å by på av lokale rå-
varer.

Livestockfestivalen.no
Facebook.com/Livestockfestivalen
Instagram.com/livestockfestivalen

Adkomst
Fra Riksveg 3 tar man av ca. 1,5 kilometer sør for Al-
vdal sentrum. Følg skilting videre mot Valråmoen. 
Det blir behørig skiltet til Livestock innen festivalen 
begynner.

Kalvstock er Livestock for de minste – en helt egen festival for barn og barnefamilier, spekket av musikk og 
aktiviteter.

Kalvstock arrangeres på Aukrustsenteret. Her kan du oppleve konserter, teater, klatring, rafting på Glom-
ma, yoga, være med på musikkverksted, spise lokal mat og mye mer!

Bare fjas og blågras er Fritz, Hans Martin og Øyvind, som så gjerne skulle ønske at de var cowboyer, noe 
de altså ikke er. Hans Martin Storrøsten kommer fra Folldal, og det gjør også Torfinn Borkhus - en av de tre 
kattene Kirsti Huke og Siri Gjære har med seg i Tullkattesnutene. De liker å drømme seg bort og lage sanger 
og synge og danse og finne på ting.

Livestock tar de yngste sin spenningstrang på alvor og tilrettelegger de fleste av aktivitetene for stort sett 
alle aldre. Årets aktiviteter foregår både på Kalvstocks festivalområde på lørdag og i nærområdets sykkelløy-
per og klatreruter på søndag.

På Kalvstock vil barn i alle aldre få muligheten til å låne utstyr og prøve seg på klatringens gleder i vår ny-
bygde klatrevegg. Vil man ha stein mellom fingrene, tilbyr vi klatring for hele familien på Mjelsten i Tron - en 
diger kampestein med ruter i alle vanskelighetsgrader. Utover fjellsidene i Tron kan man dessuten få full fart 
nedover på sykkelsetet. Rafting skjer i umiddelbar nærhet til festivalområdet på lørdag. Opplev Alvdal fra det 
våte element padlende i raftingbåter med strømmen nedover Glomma. Alle deltakere får låne våtdrakter - og 
muligheten for et bad er tilstede for de aller tøffeste.

I tillegg til dette vil Kalvstock by på flere andre aktiviteter som blant annet fisking, rebusløp, og mini-pilates.

Velkommen til Kalvstock!

14. juli

kalvstock

27. juli

malmvegen minneløp

Malmvegen Minneløp er et mosjonsløp som første 
gang ble arrangert i 1983. Navnet har løpet fått for-
di mesteparten av løypa går langs deler av den 230 
år gamle malmvegen mellom Folldal og Alvdal.

Langløypa er 11,6 km lang, den starter ved 
Grimshallen i Grimsbu og har innkomst ved Foll-
dal Skole. Løpet starter 670 moh. og ender på 740 
moh., med høyeste punkt 840 moh. Det er to drik-
kestasjoner underveis. Start trimmere fra kl. 17, 
start aktive kl. 18.

Kortløypa Malmvegen Mini har start ved Beitrus-
ten og er 4 km. Dette er et fint alternativ for både 
barn og voksne som vil ha en litt enklere utfordring. 
Start kl. 18.

Påmelding
Online på Eqtiming.no eller ved oppmøte.

distanser
Langløype konkurranseklasse
Langløype trimklasse
Kortløype 12-16 år konkurranseklasse
Kortløype trimklasse

Ta en titt på facebooksiden vår for alle detaljer:
Facebook.com/Malmvegenminnelop

Folldal Idrettsforening arrangerer Folldalsdager på 
Folldal Stadion.

Fredag 27. juli blir det åpning kl. 13 og fullt trøkk 
med boder, aktiviteter, fotballkamp Folldal Senior 
kl. 20, samt pubaften senere på kvelden. Tradisjo-
nen tro går Malmvegen Minneløp av stabelen fre-
dag ettermiddag. Se detaljer i egen artikkel nederst 
på siden.

Lørdag 28. juli fortsetter arrangementet på Foll-
dal Stadion med boder, aktiviteter, underholdning, 
prisutdeling, aktiviteter i regi av undergruppene i 
Folldal Idrettsforening på dagtid og utefest på kvel-
den.

Søndag 29. juli er det grendecup i fotball. Foll-
dal IF inviterer alle til å sette sammen 7'er-lag i 
mix-klassen for en uhøytidelig og morsom turne-
ring. Kanskje kan ditt lag knipe vandrepokalen fra 
forrige års vinnere Dalholen?

Lokalbefolkning, hytteeiere, turister og andre be-
søkende ønskes velkommen til fjellbygda Folldal. 
For mer informasjon om idrettsarrangementene, 
se Folldal-if.no. Malmvegen og Folldalsdager har 
egne facebooksider. 

Adkomst
Fra Alvdal og riksvei 3, sving av ved skilt «Folldal», 
ca. 40 km til Folldal sentrum. Fra E6 og Hjerkinn, 
sving av ved skilt «Folldal», ca. 30 km til Folldal 
sentrum.

27. - 29. juli

folldalsdager

Foto: Åse Nøkleby Brendryen

Foto: Klara ThoresenFoto: Klara Thoresen

Stein Torleif Bjella. Foto: Signe F. Luksengard Klatring. Foto: Øystein Jensen

Raga Rockers. Foto: Paal Audestad

Vazelina. Foto: Tor Lindseth

Foto: Bare Fjas og Blågras Foto: Tullkattesnutene

Foto: Åshild Sveen Gussgård
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norsk mandelpotetfestival 20 år

30 | arrangement

Hvert eneste år, siste helg før elgjakta smeller i gang i septem-
ber, avholder Alvdal mandelpotetdyrkerlag sin mandelpotetfest 
i bygda. Norsk Mandelpotetfestival feirer 20-årsjubileum i 2018, 
og alle bør ta turen!

Lørdagens torgdag på tunet til landbruksskolen Storsteigen 
vgs, har de siste årene fått besøk av mer enn 70 utstillere og opp 
mot 3000 besøkende. 

- I 2018 er det helga 21 - 23. september som gjelder, og årets 
program satser vi på skal samle enda flere. Vi har noen hem-
meligheter på lager, som vil sikre fornying av arrangementet, så 

Bli med på en interessant kveld på Solhaug Cam-
ping under Fossedagene i Sollia!

Kl. 17. Dørene åpner. Muligheter for å kjøpe elg-
hamburger og se på utstilling.

Kl. 19. Moteshow med påfølgende Prosecco og 
grillet ørret. Inngangsbillett kreves.

Kunstutstillingen viser abstrakte, flotte fotogra-
fier tatt gjennom flere år av kunstner Mary-Lou 
Stavrum Taugbøl, med kunstnernavnet Sorteenke. 
Mary-Lou viser store kontraster i utstillingen.

Pia Haraldsen ønsker velkommen til motesho-
wet. Det vil bli visning av klær fra Fru Frøken og 
sporten i Ringebu. Jorid og Hans Dahlberg stiller 
med produkter fra butikkene sine.

Deretter blir det servering av prosecco og grillet 
ørret. Utover kvelden tar musiker Tjeerd Bakker 
over, og alle inviteres til å bli med inn i sommernat-
ten på Solhaug camping.

Pia Haraldsen har vært redaktør for trender og 
underholdning for magasinet Cosmopolitan og 

21. - 23. september

31. aug. - 2. sept.

fossedager i sollia

31. august

moteshow, prosecco og 
grillet ørret på solhaug 
camping

spaltist i VG. Hun har også vært programleder for 
flere TV-programmer blant annet på TV2 og TV3. 
Pia har gitt ut to bøker, en av dem med Einar Gelius.

Våren 2016 lanserte Einar Gelius og Pia Harald-
sen «Celebrare Prosecco» i samarbeid med Best 
Cellars og vinprodusent Anna Spinato. I samarbeid 
med TL design har Pia lansert neglelakk-kolleksjo-
nen «Pia´s Love Collection».

Pia har bred erfaring som konferansier og fore-
dragsholder og holder foredrag innenfor temaer 
som mote, trender, bryllupsplanlegging og karriere.

Vi gleder oss til å ønske Pia, Jorid, Hans, Ma-
ry-Lou, Tjeerd og deg velkommen til en fin kveld 
på Solhaug Camping i Sollia! Og hvem vet, kanskje 
venter det en overraskelse eller to.

For å sikre deg plass på moteshow med påføl-
gende servering, ta kontakt med Solhaug Camping 
per telefon eller e-post.

På Solhaug camping er det muligheter for over-
natting i hytter, du kan parkere bobilen eller cam-
pingvogna og du kan sette opp telt. Ta kontakt for 
bestilling.

Velkommen til Solhaug Camping i Sollia!

+47 901 24 960
mail@solhaugcamping-sollia.no
Solhaugcamping-sollia.no

helga vil bli strekt enda mer og vi håper folk kommer fra både 
fjernt og nært for å bli med på feiringa, sier Liv Guri Eggestad og 
Thore Andre Østereng, to av festivalens trofaste tjenere. 

Uoffisielt NM i mandelpotetskrelling hører selvsagt med i pro-
grammet, så ta med skrelleren og kom. Men, programmet vil i år 
by på alt fra matkurs med profilert kokk Charlotte Mohn Gaustad 
til en spesiell avslutning i Alvdal kirke søndag kveld, hvor en del 
begynner å komme på plass. - Vi håper å få til en slags høsttak-
kefest med musikalske innslag, og håper slik å lage en verdig 
avslutning på i festivalprogrammet, røper festivalkomitéen.

Når vi går i trykken er mye enda på planleggingsstadiet, men 
vi vet allerede nok til at mandelpotetfestivalen i Alvdal er lagt til i 
kalenderen. For mer informasjon, se Opplevalvdal.no

Fredagsvandring i Rondaneglans 
Årets fredagsvandring går i natur- og kulturlandskapet i 
Nesgrenda. Frammøte på merket P-plass ved Nordre Nesset - 
Sjokladelåven. Kl. 9.

På programmet: Vitenskapsgården Sør-Nesset med sporene 
etter brødrene Guldberg, forskerne innen naturvitenskap og hu-
maniora, vilt- og fiskeforskning, fiskeklekkeri og settefiskopp-
drett, idémyldring med nasjonalpark som resultat - og mye an-
net spennende.

Stopp på Midt-Nesset med historien om Pål Stakston, 
Musvolsetra, Fagervoll og turismen i pionertida. Skyssbåt og 
god mat.

Vi går til Nordre Nesset - DNTs port til Rondane i flere tiår. Der 
hører vi om patentfører Ole Nesset som skapte mye av rutenet-
tet, Sohlbergs kamp med et gjenstridig motiv, jødebarnet som 
bodde her anonymt under krigen - og annen glemt historie. Nis-
tepakke med muligheter for konfektdessert fra Sjokoladelåven.

Etter matrast rusler vi videre til Furulund og historien om Frit-
hjof Nansen på vandring. Megrunnslia som hyttefelt ble basis 
for store friluftsopplevelser hos mange. Herfra kan vi skue mye 
av det vakre Rondane.

I Fossehuset er det åpen temautstilling om jakt, fangst, fiske 
og friluftsliv og Den Norske Turistforening (DNT) i 150 år.

På Jomsborg åpnes Fossedagene 2018 med salgsutstilling 
for kunst: akvarell, grafikk, brukskunst mm, og på Sollia skole 
fotoutstilling med kalender 2019, kort og bilder. Kåring av publi-
kums bilde. Åpen kafé - bacalao med foccacia, kaffe og kaker.

Festlørdag ved Atnbrua
Dette er selveste Fossedagen med stor F. Det er spennende pro-
gramposter fra tidlig formiddag til sene nattetimer for de som 
vil mingle utover i ly av det myke nattemørket. I gamle dager 
minnet det seterbudeiene at det snart var slutt på friheten i 
hverdagens arbeid og helgenes frierbesøk. Frierbesøk foregår 
fortsatt i de mandelmyke høstnettene, men seterbudeiene er 
historie - iallfall i tradisjonell forstand. Men de er ikke mindre at-
traktive de som bruker setrene nå heller, spreke villmarksjenter 
og vakre gutter med glimt i øyet.

Markedsplassen åpner klokka ti. Da ligger godbitene og ven-
ter, bokstavelig for kortreist snadder i matveien, fristende hånd-
verksprodukter og overraskelser fra nye salgsboder. 

Fredagens vandring i Nesgrenda. Foto: Fossedagene i Sollia

Fløtere blant publikum på kulturprogrammet. Foto: Fossedagene i Sollia Hesteskyss. Foto: Fossedagene i Sollia

Temautstilling i Fossehuset. Foto: Fossedagene i Sollia

For barn
For barna er det natursti, 
luftgeværskyting, instruksjon 
i fluefiske, kurs i håndverks-
teknikker og muligheter for 
munngodt fra Sjokoladelåven 
og utegrillene, og muligheten 
for å være med fra fisken fan-
ges i garna til den spises som 
varmrøkt ørret i flatbrød og 
rømme. For de foreldre som 
vil rusle litt alene på arenae-
ne ved Atnbrua er det egen 
barnehage og leikeplass med 
kyndige leikeledere.

lokale produkter
Det blir en salgsutstilling med 
fristende kunst og kunst-
håndverk, fotogruppa har 
salgsutstilling av utvalgte 
foto og fotoprodukter, og på 
markedsplassen syder det 
av publikum og bodaktører 
uten juggel bak disken. Hus-
flidsprodukter, lokalprodusert 
mat, sjokolade, bakst og pøl-
ser, informasjons- og rekrut-
teringsboder, luftgeværsky-
ting, miljøprodukter og salg 
av skoleelevens produkter.

servering
Ingen skal måtte gå sulten 
fra arenaene på Jomsborg 
og Vannbruksmuseet. Det er 
kafé med varm og kald mat, 
rettigheter for drikkevarer, 
uteservering fra ny grill og 
tradisjonsretter som munk 
og varmrøkt ørret. Vafler er et 
selvsagt tilbud.
 
åpent museum
Det blir åpne museumsan-
legg med smed i smia, sag i 

drift, vasking og plantefarging på vaskeplassen. Temautstillin-
gen Jakt, fangst, fiske og friluftsliv. Den Norske Turistforening 
(DNT) 150 år byr på ukjente bilder, friske historier, unike gjen-
stander - og noen overraskelser.

Det er fri transport Jomsborg-Vannbruksmuseet og mulighet 
for å oppleve hesten som bruksdyr med hestetransport i kjøring 
mellom Jomsborg og vannbruksmuseet. Garantert kommer det 
en fjert og noen solide hauger med hestepærer på Fv 27. Det er 
mange som ikke har opplevd akkurat det - nå er muligheten der.

Det årlige kulturprogrammet ved Fossehuset skal by på over-
raskelser med unge talenter og gamle stjerner, priser og presen-
tasjoner og meget mere. Et høydepunkt er når fløterdammen 
trekkes og nåler tas inn før vi trolig slipper litt tømmer gjennom 
fossen - et minne om gammel stokkedans i Atnafløtingen.

17. - 19. august

fjellmillom stisykkelfest

Reprise fra 2017! Det inviteres til 3 dager med 
stisykling med utgangspunkt fra Spidsbergseter. 
Ringebu sykkelgruppe er arrangører. Alle turer 
foregår med guide. Begrenset antall.

Det blir en kortere tur på fredagen, langtur over 
fjellet på lørdagen og topptursykling på søndagen.

Demoleverandører sørger for at du får testet det 
nyeste innenfor stisykler gjennom helgen. Det blir 
en stopp nede i Ringebu på den nye serverings-
plassen Værfast på lørdagen og det blir fokus på 
det sosiale gjennom hele helgen. Quiz i akevittfjø-
set og god mat på hotellet er en selvfølge.

Tilbakemeldingene fra 2017 var veldig gode og 
dette på tross av et kraftig regnvær på langturen 
over fjellet. Arrangøren skal gjøre sitt til for at 
solen skinner denne gangen.

Fjellmillom stisykkelfest egner seg for deg som 
har syklet en del sti tidligere, det er en del teknisk 
sykling og kupert terreng. Det var store smil å se 
på deltagerne i 2017!

For mer informasjon: Fjellmillom.no

Stisykling. Foto: Julia Hamre

Over Venabygdsfjellet. Foto: Julia Hamre

Alle foto Solhaug Camping: H. J. van Ommeren. Kunst av Mary-Lou S. Taugbøl. Pia Haraldsen: Pressefoto
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Enten du er hytteeier,
tilreisende eller bor langs
Rondanevegen –
vi er her for deg!
Du er også velkommen til å benytte
vår minibank – du finner oss
ved kommunehuset i Folldal.

Lån, forsikring
og sparing
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