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Forsidefoto: Mette Brandsgård

I hendene holder du nå et eksemplar 
av Vinteravisa 2015.  Denne er utgitt i 
20 000 eksemplarer og blir distribuert 
i både kommunene som er med og 
langs tilførselsveiene fra 
Gudbrandsdalen, Østerdalen, 
Trøndelag og Møre og Romsdal.

Avisa er et samarbeid mellom Infotek 
AS og Rondanevegen SA. Flere av be-
driftene i vinteravisa er medlemmer i 
Rondanevegen SA. Disse bedriftene 
har beliggenhet langs Nasjonal 
Turistveg Rondane og dens tilførsels-

veier fra Atna, Alvdal, Ringebu og 
Hjerkinn. Bedriftene i nettverket tilbyr 
overnatting, servering, aktiviteter, 
håndverk, matproduksjon og service. 
For mer informasjon,  
se www.rondanevegen.no

Vi vil takke Rondanevegen SA for 
samarbeidet, og også takke trofaste 
annonsører for at dere har gjort 
Vinteravisa 2015 mulig. Vi er stolt av 
produktet som dere nå står med. 

Hilsen redaksjonen 

Vinteravisa 2015

Foto: Mette Brandsgård
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Den beste vinterbilen for folk 
flest er ikke en bestemt bil-
modell, skal vi tro gutta på 
Haugen Bilverksted på 
Dalholen.  Den beste bilen om 
vinteren i Folldal er den som 
eieren har stelt og forberedt 
på et skikkelig kaldt, norsk 
vinterføre.

Det er som kjent relativt kjølig på 
disse kanter av landet i vinterhalvåret.  
I motsetning til ved kysten, der folk 
flest bor her i landet, er det sjelden at 
gradestokken viser noe annet enn blå 
grader i Folldal gjennom vintermåne-
dene. Det gir vanligvis stabile og gode 
kjøreforhold for folk som ferdes med 
bil, men samtidig også noen utfordrin-
ger. Det er normalt at gradestokken 
viser både 15 og 20 minus og det går 
ikke en vinter uten at Folldølene også 
ser 30-tallet og vel så det. Skal sjåfør 
og passasjerer ha en behagelig og ikke 
minst trygg reise under slike forhold, 
bør bileieren nok ha gjort noen forbe-
redelser.

Kaldstartansvarlig
Vi tok derfor kontakt med Haugen 
Bilverksted for å ta del i deres erfarin-
ger, og ikke minst få råd til bilister som 
ferdes i spesielt kalde strøk om vinte-
ren. Der ble vi henvist til mekaniker 
Jørn Brendryen som for anledningen 
ble titulert som ”kaldstartansvarlig” i 
firmaet.  Han kunne sammen med me-
kaniker Kristian Tronsgård  kunne gi 
oss noen svært klare råd. 

Dieselbiler 
- Bilparken i Norge har endret seg 
mye de senere år ved at en svært stor 
andel av bilene er utstyrt med diesel-
motor. Disse er noe mer utsatt for 
driftsproblemer om vinteren dersom 
man ikke tar sine forholdsregler, kan 
Brendryen fortelle. - Siden drivstoffet 
i slike motorer blir antent ved varm-
gang etter å ha blitt ”sprøytet” inn i 

sylinderne, stiller det en del krav til bil 
og drivstoff på kalde dager. Brendryen 
listet opp det viktigste:

- Godt batteri, noe som stadig blir 
mer kritisk med tanke på all den 
strømmen som trengs i en moderne 
bil. 
- Invester gjerne i motorvarmer - spe-
sielt til dieselbiler -
eventuelt kombinert med kupevarmer 
og batterilader. I tillegg til å være sik-
ker på start har du også en varm bil å 
komme til.
- Rene filtre til dieselen, motorservice 
bør tas minst en gang pr. år selv om 
kjørelengden skulle tilsi at det ikke er 
nødvendig.
- Lokalt kjøpt diesel på bilen ved kalde 
vinterdager. 

Han forklarer det sistnevnte med at 
det er forskjellig diesel som leveres til 
”varme” og kalde strøk om vinteren. 
Diesel fylt eksempelvis i Oslo, får når 
det er kaldt, en mer tyktflytende kon-
sistens enn diesel kjøpt Folldal. 
Dermed er man med ”feil” diesel  
langt mer utsatt for startproblemer på 
en kald dag. En ting å tenke på -  kan-
skje spesielt for hyttefolk som kom-
mer til Folldal.

- En velholdt dieselbil med drivstoff 
fylt lokalt og mye strøm på batteriet, 
skal fint kunne klare både 40 og 45 
minusgrader, legger Kristian Tronsgård 
til før han kommer med en klar advar-
sel til den som av ulike årsaker måtte 
la seg friste: 

- Ikke prøv startgass eller lignende re-
medier for å tvinge fram start på en 
kald bil, uansett drivstoff. Risikoen for 
å ødelegge noe er betydelig, og reg-
ningen kan bli svært stor. Tilkall heller 
hjelp av profesjonelle.

Vindusvisker er ikke is-skrape
Det er en god idé å olje dørlåser, samt 

smøre eller spraye dørlister med sili-
kon eller lignende midler. Hva fabri-
kanten anbefaler for den enkelte bil er 
ofte beskrevet i bilens instruksjons-
bok.  
 - Og når du først er der, legger 
Kristian Tronsgård til, - kan du finne ut 
hva fabrikanten sier om hvilke nødsys-
temer det er lagt opp til når batteriet 
i den elektroniske bilnøkkelen din har  
gått tom for strøm. Det er kjekt å vite 
hva du da må gjøre for å komme inn i 
bilen og starte motoren uten en fysisk 
nøkkel. Snøkost og isskrape er et 
”must” om vinteren, fortsetter han, – 
for det er ikke meningen at gode vin-

dusviskerne skal brukes som isskrape.

Normalt brukes ikke viskerne så mye 
om vinteren ,og ofte fryser spylervæs-
ken lenge før viskerbladene kommer 
til. Spylervæske  har veldig varierende 
frysepunkt, ofte mellom  minus 13 og 
20 grader.  På verkstedet ved Borkhus 
kan de for øvrig tilby egenblandet 
spylervæske som skal tåle en god 
Folldalsvinter med sine 30 graders 
frysepunkt.

Bildekk er ferskvare
Vi avslutter runden på verkstedet i bil-
dekkavdelingen. Ett  hjulsett med tilsy-
nelatende gode piggfrie vinterdekk 
står klare til å få nye piggdekk. - 
Vinterdekkene har 5 mm  mønster-
dybde, noe som er godt innenfor kra-
vet til vinterdekk kan Kristian 
Tronsgård fortelle. -Disse er imidler-
tid 8 år gamle, og gummien er ikke 
lenger egnet for vinterbruk . Bileieren 
gjør derfor som stadig flere, setter på 
nye piggdekk.  

Han forklarer det økte salget av pigg-
dekk i forhold piggfrie dekk  med at 
de nå har blitt betydelig mer støysva-
ke, samtidig som egenskapene på snø 
og is fortsatt er på topp.

Aircondition
-Og mitt siste tips før vi er i mål, av-
slutter han. – Bruk airconditionen flit-
tig om vinteren. Den gir rask varme 
og tørker opp fuktig luft i bilen.

Geir Sørvold

Vinterbilen

Kristian Tronsgård (til venstre) og Martin 
Borkhus kan det meste om bil og vinter.

Kjell Borkhus legger om for kunde
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- Her har vi alle herlighetene rundt oss
Det sier skimosjonist Sigrun 
Osnes Aaseng. Hun er en av 
mange i Folldal som bruker 
Folldalsnaturen flittig på vin-
teren. 

- Vi bor jo strategisk til, vi som har alle 
herlighetene rundt oss. Jeg går mest 
hjemmefra i det daglige, sier Sigrun 
som bor i Grimsbu. Hun går ikke alltid 
så langt, det viktigste er å kose seg. 
- Det skal ikke så mye til før jeg finner 
glede i en tur, sier hun. 

Roser turlaget 
For turister som skal prøve seg i 
Folldals skiløyper for første gang an-
befaler hun å kjøre på Sveen og gå inn 
til Nygruvhytta. Å kjøre opp i 
«Statene» i Grimsbu og gå til 
Grønhøbua er også en fin tur, legger 
hun til. Hun roser Turlagets dugnads-
innsats når det gjelder løypelegging. 
Hennes personlige favoritt er å gå fra 

gården og opp på Reinslia. 
- Og innover Einunndalen er det fint, 
sier Sigrun som gjerne slår av en prat 
med andre. 
- Jeg liker å gå alene, men det er fint 
med selskap også. Og så er det artig å 
treffe noen og slå av en prat. 

Slapper av ute
Sigrun har gjerne med niste, for å kun-
ne slappe av og virkelig nyte å være 
ute i naturen. 
Folldalsnaturen, den synes jeg er helt 
suveren. Det er så vennlige fjell og be-
hagelige skogsområder å gå i, sier 
Sigrun som har bodd deler av livet på 
Vestlandet. Hun legger til at tempera-
turene noen ganger kan være en ut-
fordring, men at så lenge det er mil-
dere enn -20 grader så går det bra. 

Turid Oddløkken

MOSJONIST: Sigrun Osnes Aaseng i Grimsbu er en ivrig skimosjonist. 

Kvebergsøya Gard, 2582 Grimsbu.

Eris Davids & Martin Kjønsberg.
Tlf: 41 61 39 41  -  95 24 15 71 

www.kvebergsoeya.com
post@kvebergsoeya.com

-  Overnatting og bespisning i miljø fra  
   oldemorstid.

-  Dobbeltrom med bad, familierom med dusj/  
   wc på etasjen. 

-  Frokost og middag (3-retters meny) til husets  
   gjester. 

-  Hytte ”Eldhuset” med bad og kjøkkenkrok. 

-  Selskapslokale ”Fjøset” for inntil 48  
   personer - unikt miljø!

-  Kanefart om vinteren – Turer med hest og vogn  
   om sommeren. 

-  Gårdsferie med ridning og kjøring i ukene  
   26, 29 og 32.

-  Kun 1,5 km til Stormoegga-skiarena med  
   lysløype. Mulighet for rulleski på sommeren.

Vi tilbyr:
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Ridning i vinter:
 -Vinterferierideleir uke 8 og 9
 -Påskeferie
 -Overnatting og bespisning 

Ta kontakt for bestilling! Kvistli Islandshester - 2584 Dalholen 
Anne Ma & Morten 

Tlf: 92 03 73 98  -  92 46 26 35
post@kvistli.no 
www.kvistli.no
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Ved foten av mektige Rondane 
og inntil Nasjonal Turistvei 
Rondane finner du en liten fa-
miliebedrift med rykende 
fersk sjokolade med de mest 
fantastiske smaker.

På Nordre Nesset gård bor nå Elise 
og Håkon Edvard Nesset. Stedet har 
vært i Håkon Edvards familie siden 
midten av 1700-tallet. På denne går-
den leide  maleren Harald Sohlberg 
rom og atelier mens han malte 
”Vinternatt i Rondane”.
Maleriet til Sohlberg finner vi igjen på 
etiketten til Sjokoladelåven. Dersom 
du stopper opp ved Sohlbergsplassen 
for å fotografere fjellene i Rondane, vil 
du få med jordet til Sjokoladelåven. 
Håkon Edvard ler godt og utbryter;  - 
Vi må ha landets mest fotograferte 
jorde.

Håndverk
Stopper du ved denne gården  -og det 
bør du-  møter du en liten butikk full 
av de mest delikate sjokoladebiter. 
Sjokoladen er laget av beste råstoff fra 
Belgia – mørk eller hvit -  og med 
smaker fra naturen. Navnene er også 
hentet derfra, eller fra Peer Gynts 
rike. Her finner du Dovregubben, 

Framandkar, Trollmors nougat, 
Gapastokken eller Blåbærkuler for å 
nevne noen. Elise presiserer at dette 
ikke er masseprodusert, men praktisk 
talt håndlaget, bit for bit. 
- Sjokoladen vi lager er ferskvare som 
ikke kan lagres like lenge som den 
som ligger i butikken. Her er ingen til-
setningsstoffer som gjør at sjokoladen 
varer lenge. Sjokoladen vår bør ikke 

ligge mer enn ca 2 måneder, sier Elise.

Ski og kakao
Vinterstid går oppkjørte løyper tett 
innpå Nordre Nesset gård. Da kan det 
være fristende å ta seg en tur innom i 
åpningstiden og kjøpe en stjernekakao 
før du går videre. Elise og Håkon 
Edvard forteller at de tar seg fri i ja-
nuar, men etter det har de åpent hver 

helg fram til påske. Hele påsken og i 
skoleferieukene har butikken åpen 
dør hver eneste dag. 
Hjertelig velkommen til oss, sier paret 
med søtt smil om munnen.

Geir Sørvold

Sjokoladelåven - midt mellom 
Ringebu og Folldal

Folldalsvotten-strikkepakker til salgs. 
Kontakt Ellen Hovden, Tlf: 91 53 43 80 

eller Aud Ragnhild Voll, Tlf: 90 12 35 65.

Moskusprosjektet-Folldal husflidslag vil sammen 
med husflidslaga i Dovre og Oppdal lage souvenirer 
av moskusråvarer for salg fra juni 2015.
Tre håndverkere fra Folldal er med i prosjektet.

Elise og Håkon Edvard Nesset ønsker velkommen til Sjokoladelåven.Her på Nordre Nesset gård bodde maleren Harald Sohlberg mens han malte 
”Vinternatt i Rondane”.

Rondanefjellene fotografert fra Sohlbergplassen med jordet til Nesset til høyre på bildet.
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Folldal har landets høyest beliggende  
kommunesenter 718 m.o.h. og kan by på  
panoramautsikt mot Rondane. 
Folldal har også et variert næringsliv, med 
landbruk som hovednæring. 

Mulighetene for friluftsliv er  
nærmest ubegrenset. I Folldal  
finner du lett tilgjengelig natur,  
sommer som vinter. Velg om du  
vil følge løypene som turlaget  
kjører opp; 120 km med spor  
rundt om i bygda, eller om du  
vil lage ditt eget spor. 

Stormoegga skiarena i Grimsbu kan tilby fem 
hoppbakker, lysløype, skiskytterarena og nytt 
servicebygg. 

Flere hundekjørere har etablert seg i bygda 
pga klima, terreng og godt hundekjørermiljø. 
Femundløpet går gjennom bygda, og  
snøforholdene ligger godt til rette for en lang 
og god sesong.  
 
Folldal har gode oppvekstvilkår for barna. 
Bygda fikk ny 1-10 skole med flerbrukshus i 
2009, og barnehagen ble samlet på  
Kirkekretsen samme år. Kulturskolen har høy 
aktivitet og god oppslutning til både kor, 
korps, dans og annen undervisning. 
 
Ønsker du å flytte til Folldal, kan du ta kon-
takt med servicekontoret, tilflytteransvarlig/
kulturkonsulent eller næringskonsulent for å 
høre mer om hva bygda har å by på.  

www.folldal.kommune.no 

postmottak@folldal.kommune.no 

Tlf 62 49 10 00  

Folldal
- En frisk og frodig fjellkommune 

 
•

 

Trygge og Gode oppvekstvilkår
Høy barnehagedekning 
Et godt skoletilbud: 
Grunnskole, videregående skole og  

høyskoleavdeling på Evenstad. 

Et aktivt foreningsliv: 
Idrettsanlegg - Fritidsklubb - Treningssenter -  

Kino - Storstua flerbrukshus m.m 

Sør-Norges beste muligheter til friluftsliv,  
jakt og fiske. 
Gode forbindelser til Oslo og Trondheim,  
vei og tog. Elverum i en drøy times avstand.
•

•

•
•

•

•

Stor-Elvdal nyter godt av
lav arbeidsgiveravgift  
og gunstige vilkår for 
næringsetableringer, 
 

Kommunen med villmark og kultur!

Stor-Elvdal
-ei aktiv bygd

Stor-Elvdal kommune
Storgt. 120, 2480 Koppang 

 

Tlf: 62 46 46 00 
Følg oss på facebook

E-post: postmottak@storelvdal.kommune.no 
 

Internett: www.stor-elvdal.kommune.no

Ta kontakt! 
Vi vil hjelpe til.
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Når du svinger inn på tunet 
hos Ruth Eli Brennodden, er 
det ingen tvil om at du har 
kommet til Svennsplassen 
Gårdssøm.  Det lyser koselig i 
lykter ved døra til gårdsutsal-
get, hvor Ruth Eli har stilt ut 
mange av sine flotte og krea-
tive skinnprodukter.  

De fleste av produktene til Ruth Eli 
kommer fra egne sauer.
-Det er moro å bruke egne skinn, våre 
sauer er hvit og brun dalasau, som bei-
ter hele sommeren på 1100 m.o.h.  
Det blir det fine skinn av, sier hun 
stolt. Garveriet kjenner igjen skinnene 
deres på den gode kvaliteten, og de 
som har handla, kommer ofte tilbake 
og bestiller mer.  Det er stas å kunne 
tilby det ikke alle andre har, syns Ruth 
Eli, som i tillegg til det gamle, gode 
som vi alle kjenner av skinnprodukter, 
gjerne finner på nye sprell.  På 
Svennsplassen Gårdssøm produseres 
og selges alt fra tradisjonelle skinnfel-
ler, livstidsposer og babyskinn, til vot-
ter, pulsvanter, luer og pannebånd med 
egne trykk.  Siste skudd på stammen 
av produkter hos den kreative damen, 
er en artig ølboks-kjøler, eller eventu-
elt -varmer.  Inspirasjon får hun både 
her og der, og stadig kommer det kun-
der innom som vil ha spesialtilpassede 

produkter.  Det tar hun på strak arm, 
og syns bare det er artig med en ut-
fordring.  I tillegg til å sy i skinn, tover 
hun, og prøver å holde en gjennom-
ført stil der hun kan.  Trengs det knap-
per, lager hun dem av skinn eller bein, 
og aller helst fra egen buskap, så godt 
det lar seg gjøre.  Trykkblokkene Ruth 
Eli bruker på skinnene sine, har faren 
til Ruth Eli laget, med stedegne moti-
ver av hest, sau og rein.  Svennsplassen 
Gårdssøm holder hus der den gamle 
stallen sto, og Ruth Eli syns det er tri-
velig å ha motiver fra gården her.  

Alt du finner her har et særegent og 
personlig trekk.  Ruth Eli har lang erfa-
ring med håndarbeid, og det syns godt 
på det hun lager.  Hun begynte tidlig å 
strikke og brodere, og gikk «Tegning, 
form og farge» da hun tok videregå-
ende på Hjerleid - der fikk hun prøve 
alle teknikker.  Ruth Eli får stadig nye 
ideer, og nå har hun fått ordna seg et 
nytt, stort verksted nede i kjelleren 
hjemme på gården.  Til nå har hun 
nøyd seg med et beskjedent arbeids-
rom i loftsstua, men nå holdt ikke det 
lenger, det trengtes mer plass til å ut-

folde seg.  På verkstedet får hun mulig-
heten til å montere opp veven, og lage 
egne pledd til feller og sitteunderlag.  
Dette er andre gang Ruth Eli har fått 
støtte fra Innovasjon Norge, så det er 
tydelig at de har god tro på henne.  
Større lager, arbeidsbenk og eget rom 
til toving kommer til å gjøre arbeids-
dagen lettere for den flittige sydamen.   

Tidligere har Ruth Eli hatt åpent hver 
lørdag, men nå har hun basert seg mer 

på å åpne når hun er hjemme og i 
nærheten.  Hun har også fast utsalg på 
Atnasjø kafé, i tillegg til Rondane Rast, 
Romsdalssetra og Galleri Slåen når de 
holder åpent, så det er flere mulighe-
ter til å sikre seg et eller flere av hen-
nes flotte og særegne produkter.  
Ellers gjør hun gjerne en avtale med 
deg, så ta kontakt, så du får sett på alt 
det fine hun har å by på.

Mari Spydevold

Svennsplassen Gårdssøm

Her finner du alt du kan tenke deg av vakre, håndlagede skinn- og ullprodukter.

Praktisk og finurlig liten sak som gjør 
nytte både sommer og vinter.

Du føler deg velkommen når du kommer til Ruth Eli Brennodden og hennes sjarmerende samling av egne produkter på 
Svennsplassen Gårdssøm.

2580 Folldal

Showrom
Besøk vårt showrom 

for visning av fliser til
Bad - Kjøkken 

Gang  - Garasje 
Driftsbygning etc.

Bygge nytt eller restaureringsplaner?
Vi er behjelpelig med det meste. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
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Ved inngangsporten til en av 
Norges vakreste seterdaler, 
Einunndalen, ligger et hytte-
område. Der sørger Ola 
Furuhovde og sønnen Bård for 
at alle får den servicen den 
enkelte ønsker.

Vinteravisa har klart å få tak i en nok-
så opptatt mann, en formiddagsstund 
midt i november måned. Ola 
Furuhovde, eller Ola I blant kjente, be-
finner seg langt ned i grunnen under 
pumpestasjonen i vannanlegget til 
Dalholen hytteområde i Folldal. 
Sammen med bygdas rørlegger gjen-
nomfører han vedlikehold av vannfor-
syningsanlegget og ikke minst oppgra-
dering av vannrørene til noen av hyt-
teeierne i området.  Vannanlegget eies 
og driftes av Olas selskap Furuhovde 
hytteservice. Selskapet har som for-
mål å yte service og vedlikeholdstje-
nester til hytteeierne i Dalholen hyt-
teområde. Denne servicen er han spe-
sielt stolt av i disse dager. En nylig 
gjennomført inspeksjon av vannforsy-
ningen fra Mattilsynet sin side, ga van-
net og forsyningsanlegget godkjent 
score på samtlige målepunkter. -Vi har 

et kalkrikt og veldig godt vann til hyt-
teboerne her, kan Ola fortelle. 

Ønsker å gi service til hytte-
folket
- I tillegg til vannforsyningen besørger 
vi også løypekjøring, brøyting, veivedli-
kehold, snekkerarbeider og mye annet. 
Hytteservice er etablert for å levere 
hjelp og tjenester til hyttefolket slik at 
de skal få et så hyggelig opphold som 
mulig den tiden de er her i Dalen.

Ringvirkninger til lokalsam-
funnet 
- Av de 73 tomtene som i sin tid ble 
lagt ut for salg er pr i dag 55 solgt. Av 
disse igjen er 45 bebygd. Salget og ut-
byggingen har foregått over 15 år, noe 
som har ført til at utbyggingen har 
vært skånsom for naturen samtidig 
som lokalsamfunnet har greid å ta 
unna virksomheten på en  grei måte, 
sier Ola  videre.   -Vi i utbyggingssel-
skapet har vært opptatt av hyttebyg-
gingen og servicevirksomheten i 
størst mulig grad skulle gi ringvirknin-
ger for lokalsamfunnet i Dalen og 
Folldal. Det har den da også gjort, 
fortsetter Ola. -Det aller meste av 

byggevirksomheten her oppe har 
foregått med lokale folk, noe som har 
gitt viktige bidrag til sysselsettingen i 
kommunen.  Han påpeker også at på 
et lite sted som Dalholen, gir det et 
godt tilskudd til stedets forretning, at 
så mange av hyttefolket gjør sin dagli-
ge handel her, helt lokalt. 

Ønsker seg stillhet
Hytteeierne kommer i store trekk en-
ten fra Oslo, eller Trondheimsområdet 
og Nordvestlandet. -Folldal er jo midt 
i sentrum for disse stedene, forteller 
Ola med et smil. Til tross for at det i 
nabokommunen Oppdal er bortimot 
tusen ledige hyttetomter for salg, ser 
han optimistisk på muligheten for å 
selge de siste 18 tomtene i Tytinghovda. 
-Vi konkurrerer jo ikke med Oppdal, 
for tilbudene er så forskjellig. Her i 
Dalen har vi stillhet, urørt natur, bort-
overløyper, jakt, fiske og en spesiell 
beliggenhet 900 meter over havet, 
men allikevel skjermet for vær og vind 
siden furuskogen også kryper like 
høyt, fortsetter Ola og stirrer stolt ut-
over mot fjellene i Rondane.

Ledige tomter
For den som kunne tenke seg en hyt-
tetomt på Dalholen så skulle en kan-
skje tro at alle de beste var solgt for 
lengst ? - Nei, mener Ola.  - Folk er så 
forskjellig.  Noen vil ha en hytte om-
kranset av skog mens andre vil ha mer 
utsikt Hvordan det til syvende og siste 
blir ser vi ikke før vi har ryddet unna 
noe av trærne, enten mot Rondane el-
ler Dovre, eller kanskje begge veier?  
Den som vil ha, får utsikt. Tomta er på 
sitt beste først når hytta er på plass, 
kan 
Ola fortelle.

Han har de senere år overlatt stadig 
mer av Furuhovde hytteservice til 
sønnen Bård mens han selv pendler 
en del til Vestfold og sitt hytteliv der. 

Men – vannet til hyttefolket på 
Tytinghovda – det vil han fortsatt pas-
se på selv!

Geir Sørvold

Hytteservice på Dalholen

Ola I. Furuhovde viser stolt fram utsikten fra hyttefeltet på Dalholen.

Morgenstemning over Dalholen.

RENHOLDSTJENESTER
Hyttevask 
Rengjøring ved flytting 
Annet renhold etter avtale 

Turid Oddløkken
frost@oddlokken.no 

Tlf: 97 40 90 16
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Rondetunet i Sollia
Omtrent midt imellom 
Ringebu og Folldal ligger 
Rondetunet friluftssenter. 
Med kort vei til Rondane 
Nasjonalpark – Norges va-
kreste - med ti fjelltopper 
over 2000 m.o.h.

Kjører du innom Rondetunet, noe 
Vinteravisen kan anbefale at du gjør, 
møtes du av to smilende, unge men-
nesker fra Danmark. Sarah Spang og 
Kristian Torp har valgt å flytte inn på 
Rondetunet . Stedet som i mange år 
var et asylmottak, ble kjøpt av firmaet 
Friluftsbutikken fra Danmark. Nå eies 
det av Friluftsbutikken, samt av dan-

sken Ole Klausen og nordmannen 
Terje Hofstad. Sarah og Kristian er 
vertskap på stedet, kursholdere og 
formidlere av kurs på områder de selv 
ikke behersker.

Vinteraktiviteter
Kristian Torp forteller at det i alt kjø-
res opp 80 km løyper i området. Flere 
av disse går også ut fra Rondetunet.  
Man kan enten gå sine egne turer, eller 
melde seg på et av fjellkursene det 
unge paret holder. Kristian og Sarah er 
godt utdannet innen idrett og frilufts-
aktiviteter, er dyktige skigåere og har 
hospitert både på Island, i Danmark, 
Sverige og Norge under utdanningen.
Foruten  skiturer i flotte løyper, kan 
man leie truger eller dra på isfiske i 
små islagte vann og Atnsjøen i nærhe-
ten. 
De tar imot både erfarne og nybegyn-
nere på ski. Mange av de som kommer 
til Rondetunet er fra Danmark.
- Det vil nok ikke bli mange nordmenn 
som melder seg på ”Vinterfjell for be-
gynnere”, smiler Kristian og fortsetter. 
– Vi skal i vinter ha et kurs vi kaller 
”Vinterfjell ekspedisjonsuke”. Da skal 
vi først bygge oss pulker, før vi går inn 
i fjellet resten av uken og overnatter i 
telt underveis. Vi har allerede flere på-
meldinger til denne uken. Kanskje 
dette kan være mer aktuelt for fjell-
vante nordmenn?

Butikk og kafé
Man behøver ikke delta på kurs for å 
dra innom Rondetunet. Her er god 
plass til både telt og campingvogn. 
Hytter står til disposisjon for de som 
ønsker det, og i eget nytt bygg finner 
man en sportsbutikk og kafe. 
- Her er akkurat det du trenger hvis 
du har glemt noe hjemme, sier Sarah 
og peker på et lite utvalg av det meste 
du trenger på tur. – I tillegg kan du 
kjøpe en kaffekopp og litt sjokolade 
som kan være deilig etter en skitur i 
området. Av og til lager vi vafler også, 
smiler hun.

Sommer og høst
Vertskapet på Rondetunet er veldig 
spent på hvordan det går med kursu-
kene de har satt opp for sommeren 
2015. De skal ha fjellturer for nybe-
gynnere og mer erfarne, multisportu-
ke, kanoturer, fossekajakk, natur- og 
kulturuke for seniorer, småviltjakt og 
viltslaktekurs. - Her er noe for enhver 
smak, avslutter Kristian og Sarah og 
viser oss en stor flokk med dåhjort på 
jordet utenfor.

Geir Sørvold
Vertskapet Kristian Torp og Sarah Spang  
i sin lille butikk.

Bilder

CS533.jpg

Bilde fra en av turene utfra Rondetuset. Foto Rasmus Kortegaard

Tar på meg følgende oppdrag:
Hyttebygging

Buer
Anneks
Portaler
Benker

Restaurering

Bruker tømmer fra egen skog og lokale leverandører

Tlf: 62 49 39 20 - mobil: 915 47 260
www.toraasenlaft.no

Laftingen skjer i egen laftehall

Kortreist
lammekjøtt

Spekemat og pinnekjøtt fra 
Grimsbu får du kjøpt hos 
Rondane Gardsmat.

Fire kilometer fra Grimsbu sentrum 
finner du gården Haugtun. Her driver 
Ingrid Bakken Nilsen og Stig Roger 
Nilsen gårdsbutikk med produkter fra 
egen gård.  Alle kjøttproduktene er la-
get av kjøtt fra Gammelnorsk spælsau. 

Dette innebærer blant annet fenalår, 
og spekepølser tilsatt bær fra området 
rundt gården. I butikken finnes også 
fine tova produkter, laget av Grimsbu 
ull og natur som er Ingrids foretak. 
Paret legger stor vekt på kvalitet, og 
har blant annet tatt medalje i NM i 
spekemat. På høsten er det det pinne-
kjøtt som er den store bestselgeren. 
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Kvebergsøya er en gammel gard fra 
1600-tallet. Gårdens hus ble de siste 
årene restaurert og vi tar gjerne imot 
gjester til overnatting i et unikt miljø 
fra oldemorstid, servering av tradi-
sjonsmat og mange forskjellige aktivi-
teter på garden og i nærområdet.

Du finner oss i Folldal kommune 
nordvest i Hedmark fylke. Folldal er 
en del av Nasjonalparkriket med 
Dovrefjell i vest og Rondane nasjonal-
park i sør.

Vi har fått tildelt kvalitetsmerke 
«Olavrosa» fra Norsk Kulturarv. 
Kvalitetsmerket blir tildelt med vekt 
på kulturhistorisk verdi, hvordan den-
ne er tatt vare på og hvordan historie 
og tradisjoner blir formidlet videre. 

Overnatting
Hovedhuset er fra ca. 1750 og vi har 
bevart det gamle miljøet i alle rom. I 
første etasjen finner du gammelkjøk-
kenet med stor peis, langbord og gam-
le skap, samt finstua med antikke mø-
bler. I andre etasjen er der 4 forskjel-
lige soverom og et lite bibliotek. Alle 
rom har tilgang til bad og separat toa-
lett. Et dobbeltrom ble nylig restau-
rert og har eget bad. 

I tillegg har vi et lite tømmerhus 
«Eldhuset» på tunet med dagens stan-
dart. Her er det ei lita stue med ved-
ovn, familiekøye med plass for 2-3 
personer, kjøkkenkrok og eget bad. 
Det er mulighet for selvhushold, men 
du kan få servert måltidene i hoved-
huset. Du kommer til oppredete sen-
ger og vi  ta oss av rengjøring når du 
drar.

Servering
Du kan bestille middag i tillegg til B&B 
(seng og frokost) og vi serverer med 
glede en 3-retters meny laget av loka-
le og gardens produkter. Vi lager gjer-
ne et tradisjonelt måltid av ørret fra 
eget tjønn, gardens lammekjøtt eller 

selv jaktet elg. 
Til frokost serverer vi hjemmebakt 
brød, hjemmelaget syltetøy, spekepøl-
se fra «naboen» og ibland kan det 
være nykinnet smør. Ellers prøver vi 
så godt det lar seg gjøre å bruke nor-
ske råvarer. 
Selskaps- og møte-lokal
Det gamle ku-«Fjøset» er innredet 
som selskapslokale for 20 – 50 perso-
ner.
Her finner du de gamle båsskillene, 
smårutete vinduer, kvitpussede vegger, 
tretak og ikke minst en peis i bord-
høgde og en svart kjøkkenkomfyr som 
sørger for varmen. Her kan vi dekke 
langbord for inntil 40 personer. Ved 
forhåndsbestilling serverer vi lunsj-
bord eller en 3-5 retters meny med 
mest mulig kortreiste og regionale rå-
varer.

Selskapslokalet egner seg godt for 
bursdager, konfirmasjoner, bryllup, 
barnedåp og andre familiesammen-
komster.  Lokalet er utstyrt med digi-
tal prosjektor, læret, cd/dvd-spiller og 
høgtaler, som gjør det mulig å holde 
møte, kurs eller foredrag.

Aktiviteter
Garden er i drift med ca. 70 vinterfôra 
sauer og lam i perioden mai til okto-
ber. Sauesanking er i begynnelsen av 
september. I tillegg har vi ca. 7 hester. 
Vi tilbyr gardsferie der du kan være 
med på slåttonn, hesjing og innkjøring 
av høy, samt ride- og kjøreturer med 
våre stødige Fjordhester. 

En annerledes ferie er å lære å kjøre 
hest og vogn og så dra på en 3-dagers 
tur «Langs de blå fjella», dvs. langs 
Rondane nasjonalpark med lokalkjent 
guide og kjøreinstruktør Martin, med 
overnatting underveis i hytter på fjell-
garder.

Det er ikke langt til elvene Grimsa og 
Folla, som er delvis fluefiske-soner og 
flere tjønner og bekker i nærområdet 

er tilrettelagt for stangfiske. Elvene 
brukes også for kano- og kajakkturer 
med guide. Ved Kroktjønna finner du 
en fint tilrettelagt badeplass med ba-
dehus, utedo, grillhytte, bålplass og 
benker. Her finner du et område med 
flere tjønner og opparbeidete stier 
som også kan brukes av rullestolbru-
kere.

Like ved garden begynner en natur- og 
kultursti (ca. 9 km lang) og mange an-
dre fine turstier langs elven og i 
Alvdal-Vestfjell. Dessuten må vi holde 
oppsyn med våre sauer og lam i fjellet, 
noe som gir oss anledning til fine fot-
turer i Einunndalen og Knutshø-

område. 

I område et det 3 seterdaler med ak-
tiv drift og veiene egner seg utmerket 
til sykkelturer. Det er også mange an-
dre veier i dalen og i fjellet etter over 
200 år med gruvedrift i Folldal. Folldals 
gamle gruver og nasjonalparksenter 
er et fint mål for en dagstur.
Det er gode muligheter for å studere 
flora og en mangfoldig fauna med be-
ver, elg, villrein, moskus, rovfugler og 
flere til. For at du virkelig få se noen av 
dem, kan vi formidle safari etter elg og 
moskus.

Kvebergsøya

Gammeldags slåttånn i Kvebergsøya

Turer: 
28/6-4/7, 16/8-22/8, 
23/8-29/8-2015 - 
ukeoppehold med 3-dagers 
tur.

En annerledes ferie er å lære å kjøre 
hest og vogn og så dra på en 3-dagers 
tur «Langs de blå fjella», dvs. langs 
Rondane nasjonalpark med lokalkjent 
guide og kjøreinstruktør Martin. Med 
overnatting underveis i hytter på fjell-
garder.

En reise med fjordhest og vogn er en 
unik mulighet til å oppleve det ypper-
ste av norsk fjellverden og historie. 
Rondane ble vernet som vår første 
nasjonalpark allerede i 1962. På hele 
turen er det med erfaren kusk og gui-
de, men du kan kjøre hele eller deler 
av turen selv. Du vil da få ansvaret for 
hesten, og opplæring før turen. To per-

soner deler en ekvipasje under turen.
Den norske fjordhesten er selve na-
sjonalsymbolet, 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 furu-
moer, gjennom bjørkeskog og snaufjell. 
Bekvemme vogner og et rolig tempo 
gjør turen til en fantastisk opplevelse 
av det storslåtte landskapet, men gir 
oss også muligheten til å oppleve de 
rike detaljene i plante- og dyrelivet 
underveis. På hele turen er landskapet 
preget av istidens krefter, men også rik 
på spor fra en førhistorisk jakt-kultur 
og et kulturlandskap fra vår nære for-
tid. Mange eventyr, sagn og historier 
har sin opprinnelse i vår fjellverden.

For mer informasjon ta kontakt med 
Kvebergsøya.

"Langs de Blå fjell" – en reise med hest og vogn. 

Vakre fjordinger fra Kvebergsøya på tur.
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Bruker lammeskinn fra egne sauer.  
Hvite og Brune Dalasau.  

Sauene går på 1100 moh,  
og spiser av fint fjellbeite.

Vanter

Produksjon av Skinnfeller- luer  
votter – nisser – pulsvanter  

puter - ølholdere m.m

Har designet ” Langs Blå Fjell ”  
kolleksjon.  

Inspirert av Harald Sohlberg`s   
Vinternatt i Rondane.

De lages på Røros Tweed og fåes i  
4 størrelser.  

Store pledd – Små Pledd 
Benk og sitteunderlag.

Mine produkter er  
også å finne hos:

Atnasjø Kafe
Galleri Slåen

Romsdalssetra
Rondane rast & Info

Er med i nettverket Rondanevegen 
og har stor nytte av det. 

Om høsten selges  
hele og halve lammeslakt, 

oppdelt etter kundens ønske.

Øvrige produkter kan nevnes:

Barnevotter, barnetøfler, luer og boaer,  
vanter,  pulsvanter 

 

Pute med tovet framstykke 
Skinnfell med blokktrykk 

Tovet nisse

Flyttet inn i nye produksjonslokaler. Verkstedet er på gården.

For mer informasjon og bestillinger. 
Ta kontakt på tlf: 95 18 76 27
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www.svennsplassen.no  -  E-post: info@svennsplassen.no
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– sparing gir deg 
muligheter

Frihet

Telefon 02999
sparebanken-hedmark.no

Åpne buer på 
Grønhøa og Nygruva

Turlaget har to dagsturhytter, som står åpen. 

NYGRUVEBUA ligger sør for sentrum. Lettest adkomst fra parering Hovde. 
Vinterbrøyta bomveg merket Hovdagrenda. Det er også en lett skitur på tre 
kilometer fra parkering Sveen. Litt lengre tur gjennom skogen fra parkering 
Fallet, knapt seks kilometer.

GRØNHØBUA ligger like nord for sentrum. Korteste veg hit er fra parke-
ring Folldal Fjellstue avgift tretti kroner. Litt lengre tur fra parkering Folldal 
Gruver.  Begge buene har vedovn bord og benker.

Regionen har et myldrende 
hundemiljø og den 6. februar 2015 
så braker det løs igjen. Da står fe-
mundløpet på dagsorden. Her skal 
både hunder og kjørere få slåss seg 
igjennom enten 600(12 spann), 400(8 
spann) eller 200 km(6 spann) lange 
løypene. De starter på Røros, som lig-
ger på unescos verdensarvliste og skal 
igjennom 8 forskjellige punkter, 
Tufsingdalen, Drevsjø, Søvollen, 
Orkelbogen, Grimsbu og Tolga  før de 
returnerer tilbake i Røros.
Gjennom disse kilometerne vil hunde-
kjørerne møte på mange utfordringer, 
alt fra kuldergrader nede mot -40, 
snøstormer og ikke minst et varier-
ende terreng med både skog og åpne 
landskaper. 

Femundløpet har allerede ek-
sistert i 25 år og det første løpet 
var i 1990. Da var det 41 startende 
fordelt på to forskjellige klasser.  I 
2010 ble det gjort om til et AS. Det 
finnes 2 fast ansatte og man regner 
med at under løpets gang er det 700 

frivillige som hjelper til. I 2015 blir 
start og- målgang ved idrettsparken 
hotell og dermed vil et gammelt sam-
arbeid gjenopptas. 

Grimsbu er et av sjekkpunktene på 
veien, det er i Folldal kommune i øst-
eralen og grenser i nord mot Oppdal 
og Tynset, i øst mot Alvdal, i sør mot 
Stor-Elvdal, Sør-From og Sel, og i vest 
mot Dovre . Dette er et godt veldre-
vet sjekkpunkt der, Jan Carlo Antonsen 
er sjekkpunkt ansvarlig og driver av 
sjekkpunktet er Grimsbu Turistsenter. 
Det er heller ikke mangel på lokale 
ildsjeler, som hjelper til etterhvert 
som hunder og hundeførerer kom-
mer inn til hvile.
Ryktene sier at dette er lille Alaska, og 
begrunnelsen sies å være at utsikten 
er helt spektakulær. På dette sjekk-
punktet kan man tilby overnatting, 
matservering, tørkerom, Internett 
sone, gjestekjøkken og sænitær anlegg. 

Vicente Kalrud

Foto: Mette Brandsgård

Femundløp
Foto: Mette Brandsgård
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Bygge nytt? Restaurere? Pusse opp?
Ta kontakt så finner vi en løsning i fellesskap!

Kontakt info:
Ove:     990 23 873
Odd Roar:    928 26 284
Geir Arne:    473 16 142
Postboks 42         2581 Folldal

   www.folldalbygg.no     -     post@folldalbygg.no
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  Vi importerer kjøkken direkte fra fabrikk .

 Vi er godkjent for rehabilitering av piper.

Folldal Bygg AS
Nybygg • Restaurering • Laft • Reisverk

Pb 42, 2580 Folldal
Mob. Ove 990 23 873

Mob. Odd Roar 928 26 284
Mob. Geir Arne 473 16 142

Man - Fre: 08:00 - 17:00
Laur:          09:00 - 16:00
Søn:           12:00 - 15:00

Opningstider:

1690,- 495,- 1250,-

1890.-

Mobilutstyr, handsfree, 
Dab utstyr til heimen og bil. Lave prisar

LED lykter 
til 

bil og heimen

2580 Folldal
Tlf. 62 49 00 51

folldal@beststasjon.no

Kiosk - Deler/rekvisitar - Gass
Dekk - Vaskehall - Verkstad

Pinell radio
Tiny Radio

Dab+ biladapter

Bilstereo

Arnes Servicesenter AS
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TESTVINNER!

Imponerer
med kultur

Folldal kommunale fritids-
klubb imponerer med to ar-
rangementer i vår. UKM lør-
dag 7. februar, og den årlige 
påskekonserten 30. mars. 

UKM er for alle ungdommer mellom 
10 og 19 år. På UKM kan du delta med 
design, musikk, teater, dans, billed-
kunst, litteratur, video, foto, kunst-
håndverk, standup, husflid osv. Der blir 
innslag, utstilling osv. plukket ut til å 

representere Folldal på fylkesmøn-
stringa på Os 10. – 12.april. 
Påmeldingsfrist 29.januar.

Rockekonserten er et rusfritt arran-
gement som ungdommene selv arran-
gerer, og det er et årlig høydepunkt. 
Blackbirds, The Pampers, Little Devils, 
Rockmates og Dark Ages spiller. Begge 
arrangementene finner sted på fritids-
klubben, Follvang. 

Nedre Dørålseter Turisthytte
Nedre Dørålseter har siden opprin-
nelsen på midten av 1700-tallet vært 
drevet av familien Stordal. De første 
turistene besøkte Dørålen en gang 
mellom 1870 og 1875. 

Nedre Dørålseter har 25 sengeplas-
ser på fordelt 10 rom, og det finnes 
også dusj/WC og et tørkerom. Det er 
mulig å komme frem med bil.

Grimsdalshytta
1000 meter over havet i Grimsdalen, 
finner du Grimsdalshytta. Bygget ble 
ombygd senest i 2008 og de andre 
kulturbyggene i Grimsdalen har fått 
følge av en ny og flott hovedbygning.
Terrenget rundt hytta er lettgått og 
det er mange flotte turmuligheter i 
området.

Grimsdalshytta har 2- og 4-sengsrom, 
større rom, sovesal, samt en egen byg-
ning med utedo, dusjer og tørkerom. 

Breisjøseter Turisthytte
Breisjøseter Turisthytte ligger midt i 
Alvdal Vestfjell, fjellområdet mellom 
Rondane og Østerdalen.

Breisjøsetra er et ypperlig utgangs-
punkt for å bestige Storsølnkletten og 
for turer til Korsberghytta og 
Storgrytdalseter.

Haverdalseter Turisthytte
Haverdalseter  ligger nord i Rondane 
nasjonalpark mellom Gravhø og 
Stygghø. 

Om sommeren er det full drift på se-
tra med kyr som melkes, og det pro-
duseres ost og rømme som er til salgs. 

Haverdalseter  har 46 sengeplasser 
fordelt på 4- og 6 sengs rom og er 
åpen for gjester om sommeren og i 
påska. Om sommeren er det vei helt 
opp til setra og i påsken er det trans-
port opp den siste biten. 

Bjørnhollia
Sør i Rondane, med sine lune dalføre 
og flotte natur ligger Bjørnhollia og 
venter på fjellturistene. Her har du alt 
innen rekkevidde - toppturer, rusletu-
rer eller fisketurer. 

Tunet på Bjørnhollia har mottatt byg-
geskikkspris som et av de flotteste tu-
ristanleggene i fjellheimen. Med 

Bjørnhollia som utgangspunkt kan du 
gå en rekke fine dagsturer i Rondane. I 
tillegg er Bjørnhollia både et naturlig 
startsted og overnattingssted på en 
rundtur gjennom Norges første na-
sjonalpark.

Legg ut på vandring
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Stiftelsen Folldal Gruver

En flott severdighet å få med 
seg når man besøker Folldal.

Jeg ankommer Folldal gruver på en ny-
delig formiddag. Været er som det 
pleier i Folldal på disse tider, skiftende, 
men i dag har værgudene vært på min 
side. Solen skinner og det er ikke alt 
for kaldt i været.

Folldal gruver ligger øverst i Folldal og 
man må bestige noen hundre meter 
fra sentrum for å komme seg dit. Når 
man ferdes oppover veien til gruvene, 
så åpner landskapet seg og man får en 
helt utrolig utsikt over hele dalen og 
fjellene rundt. Det hjelper enda mer 
på utsikten at landskapet er dekket 
med litt snø. Jeg blir stående å beun-
dre utsikten, for jeg har litt tid i mel-
lom hendene før jeg skal møte Tommy 
Kristoffersen, daglig leder for Stiftelsen 
Folldal Gruver.  

Etter noen minutter, beveger jeg meg 
mot hovedbygningen, en vakker byg-
ning som man egentlig ikke forventer 
å se i disse tider med modernisering. 
Med en gang jeg åpner døren, så får 
jeg en følelse av å komme hjem til be-
stemor, der lukten av både kaffe og 
kaker gjør at magen rumler.

Når jeg kommer opp trappen, blir jeg 
tatt i mot av Daglig leder Tommy 
Kristoffersen. Et lite håp om en kopp 
kaffe har jeg jo, og jeg blir ikke skuffet. 
Jeg funderer for meg selv at dette er 
en fin plass og ha som base, hvis man 

skal være noen dager i Folldal. Etter å 
ha pratet med Tommy Kristoffersen 
en liten stund så har Folldal mye å til-
by for de som har noen dager ekstra 
dager og ønsker å tilbringe disse her. 
Folldal gruver har tilsammen 50 sen-
geplasser. Det er også mulighet for at 
bedrifter kan holde konferansene sine 
der. Det er ikke lenge siden de har 
bygget ut, akkurat med tanke på dette 
segmentet.

I tillegg til at det er muligheter for 
overnatting, kan man ta seg en tur i 
gruvene. Gjerne i følge med en guide, 
og hvis man ønsker å gå litt alene å se, 
så finnes det også et lite museum rett 
ved resepsjonen.
Er man et friluftsmenneske, så er det 
store muligheter for å bevege seg 
både på vanlig ski og det finnes en li-
ten bakke for de som liker slalom. 
Bare en time unna, kommer man til 
Oppdal, der finnes det selvfølgelig en 
større bakke, hvis man søker litt stør-

re utfordringer. Samtidig har man na-
turen rett utenfor, så det er bare fan-
tasien som stopper en for å ha noe å 
gjøre.

Det er mange forskjellige små og mel-
lomstore turistbedrifter her oppe og 
bruker man Folldal Gruver som base, 
så kan de være behjelpelige med å 
komme i kontakt med andre aktivite-
ter, hvis man ønsker dette. 

Vicente Kalrud

Gruveområdet i vinterskrud.

Skråsjakttårnet er en av Folldals mest kjente landemerker. 
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Midt mellom Østerdalens 
Rena, Gudbrandsdalens 
Ringebu og Folldalens sen-
trum finner vi Atnbrua, et lite 
tettsted i Storelvdal kommu-
ne ved østre inngangen til 
Rondane. En viktig egenskap 
ved det å være tettsted er å 
ha en landhandel. Det har 
Atnbrua.

Du har kanskje passert landhandelen 
mange ganger, etter hvert også funnet 
grunn til å stoppe. Da vil du  merke at 
butikken, av kategorien Joker, er åpen 
nær sagt hver gang du kanskje er på 
de trakter.  Ved nærmere øyesyn vil du 
se at utvidede åpningstider innbefat-
ter samtlige av ukens dager hvorav 
fredagen helt til 20.00 - mens på søn-
dager stenger de klokka 17.

Utkjøring
Kjøpmann Jørn Sverre Lien forklarer 
til Vinteravisen at kundegrunnlaget for 
Jokerbutikken er dels nærområdet i 
Storelvdal, men også turister og andre 
farende på Rondevegen. Den viktigste 
kundegruppen er nok allikevel hytte-
boerne, som det mange av i området. 
Han hadde derfor valgt å holde lenge 

opp slik at disse skulle klare å nå fram 
til åpen butikk etter å ha reist fra Oslo 
tidlig fredag ettermiddag. Som om ikke 
dette var nok, kan han også, tilby ut-
kjøring av varer både til fastboende og 
tilreisende gjester. 

Utvider
Av vareutvalget ser vi også at dette 
ikke en helt vanlig Joker, men en som 
nok har det lille ekstra – både i utvalg 
og kvalitet. Vi fant da også saker og 
ting som både hytte-eiere, fiskere og 
andre friluftsinteresserte  nok vil vite 
å sette pris på – m.a.o. en skikkelig 
landhandel.

På spørsmål om tanker for butikkens 
framtid, kunne Lien fortelle at et utvi-
det kjølerom var på planstadiet, for å 
kunne tilby et større og bedre utvalg 
av ferskvarer. Han hadde også et øn-
ske om en kafé-krok, til glede for kun-
der - om han fikk plass. Det aller stør-
ste ønsket kunne han imidlertid ikke 
bestemme over selv: 60 km fartsgren-
se forbi butikken, slik at det ble trygt 
for både kjørende, syklende og gående 
å ferdes til og fra butikken.

Geir Sørvold 

Atnbrua handel

I kassa får du et smil på kjøpet av Ida Heier.

Foto: Mette Brandsgård

Foto: Mette Brandsgård

2580 Folldal - Tlf: 62 49 02 23 www. folldalindustrielektro.no - E-post: felektra@online.no

• Installasjon i hytter
• Installasjon i boliger
• Bolig rehablitering
• Industri installasjoner
• Smarthus installasjoner
• Nybygg 
• Svakstrøm (data, tele )

• Brann- og innbruddsalarm 
• Industri/automasjon
• Landbruksinstallasjoner
• Brannvarslingsanlegg for landbruk
• Prosjektering
• Boligkontroll
• Internkontroll mot næringskunder

<< Vi står til tjeneste med >>
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2580 Folldal
Tlf: 48 17 72 84

sporten@mxsport-folldal.no

Vi har alt du trenger for en  
vellykket tur til skogs og til fjells.

Sommer som vinter.

• Jakt og turutstyr
• Hundeutstyr og hundefôr
•	 Fiskeutstyr	og	fiskekort
• Skiutstyr
• Sykler
• Våpen og ammunisjon
• Damekonfeksjon

Velkommen til en hyggelig handel.

Åpningstider: 
Man - fre  kl. 9 - 17 
Lør   kl. 9 - 15 Bygger’n Dalholen - Joker Dalholen

Tlf: 62 49 31 31 - info@dalholen.byggern.no

Velkommen til oss.
Hos Bygger’n finner du:

Byggevarer og trelast
Dører og vinduer
Gulv, tak og vegg

Maling og beis 
Vedovner og varme

Garasje, hus og hytte
Hage og terrasse
Tak og takstein

Verktøy og redskap

Hos Joker finner du: 
Rikholdig utvalg av dagligvarer.

Medisinutsalg
Kommisjonær for Norsk Tipping

Tollans Byggservice AS

Telefon: 987 65 432     Adresse: 2580 Folldal
www.tollansbyggservice.no   tollanbyggservice@live.no
org.nr. 999 888 777 MVA      Foretaksregisteret

Tollans Byggservice ASBrevhode:

Kun logo:

2580 Folldal - Tlf: 915 23 458
E-post: tollansbyggservice@live.no

Nybygg
Påbygg

Restaurering
Hus

Hytte
Garasje

Landbruksbygg

Vi utfører:

Vår fagkompetanse - Din trygghet
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Åpningstider:
Mandag - Fredag Kl. 10:00 - 16:30
Lørdag  Kl. 10:00 - 15:00

Interiør og gaver Blomsterbinderi

2580 Folldal - Tlf: 62 49 09 99 
www.kvistkvast.no  -  post@kvistkvast.no

Velkommen innom.
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Tlf. Stig Roger: 996 12 048    Tlf. Ingrid: 994 28 768  - E-post: postmaster@rondanegardsmat.no

Ve lkommen t i l

Gourmetkjøtt fra Folldal
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På garden Haugtun har vi melkeproduksjon og kjøttproduk-
sjon som næringsgrunnlag. Som tilleggsproduksjon driver vi 
med gammelnorsk spælsau - en sauerase som går helt tilbake 
til vikingtida. 
Vi holder til på sørsida av elva Folla, 4,5 km fra Grimsbu.  
Følg baksidevegen over elva fra Grimsbu Turistsenter , se kart.
Rondane Gardsmat er opptatt av den norske tradisjonsrike 
matkulturen. Vi legger stor vekt på høy kvalitet på våre 
produkter.
Vår produksjon foregår miljøvennlig og er basert på kortreiste 
råvarer som tyttebær, blåbær og einebær.

 

Vi er medlemsbedrift i  
Nasjonal Turistvei Rondane og Rørosmat.

Renskåret lammekjøtt, lett krydret og speket.  
Ypperlig turmat og et høydepunkt ved peisen 
med et lite glass godt drikke. 

Rondane Gardsmat ble i 2008 tildelt  
bronsemedalje i NM kjøttprodukter for  
produktet ”Tursnacks”. 

Besøk vårt gårdsutsalg der du kan se gardsmat-produktene, 
sauekinn i alle naturlige farger og håndverksprodukter. 
Du får også nærmere informasjon om hva vi kan tilby.

Velkommen.

Fenalår av gammelnorsk spælsau  
er vårt svar på Parmaskinke.

Pinnekjøtt er noe av det mest edle som er 
tilført norsk matkultur fra vestlandet.  
Derfra har det spredt seg utover hele landet.

Spekepølse er et smaksvidunder! Utgangs-
punktet er en kjøttfarse som forvandles til en 
passe skjærefast og apetittvekkende  
konsistens. En god spekepølse inneholder 
en lang rekke aromastoffer.

Gammelnorsk spælsau er en sauerase som går helt tilbake til 
vikingtiden. Det er en lettbygd og sunn rase som beiter på 
variert og urterikt fjellbeite. Det gir seg utslag i et kjøtt som 
er velsmakende og særpreget, en unik nytelse for ganen!

Grimsbu ull & Natur. 
Sauene vi har er gammel norsk spælsau.   

Dette er sauer som gir fine ullkvaliteter og fine  
skinn i flere naturlige farger. Premier og gaver til 

spesielle anledninger lages på bestilling. 

Ferskt lammekjøtt
 

Hele og halve slakt  
på bestilling

 • Lammelår
 • Sadel
 • Koteletter
 • Lammeribbe
 • Fårikål/grytekjøtt
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Velkommen til Kvistli, 
en opplevelse på hesteryggen.

Når du ankommer Kvistli vil du 
møte fire engasjerte mennesker igjen-
nom Morten, Anne Ma, Mathias og 
Maren, der rammene rundt besøket 
ikke er store, men hjemmekoselig.

Kvistli har bred erfaring med is-
landshester og de startet allerede til-
bake i 2000. Gården eier nærmere 80 

islandshester. Kunnskapen er stor, 
både når det gjelder fjellområdet 
rundt og islandshester, både Morten 
og Anne Ma har instruktørutdannelse 
fra Starum.

Gjennom hele året tilbys det ulike og 
spennende rideopplevelser.
I høysesongen på sommer/høst så er 

det mulig å delta på rideferie, der du 
har Kvistli Gård som base. Her får du 
som rideferiegjest både matservering 
og overnatting. I tillegg til vanlig ride-
ferie så arrangeres det ulike tematu-
rer som er populære for litt mer er-
farne ryttere. Tematuerene har ulikt 
tema og ulik lengde. Overnattinger 
underveis på  disse turene er på hyt-

ter, setrer, fjellhotell og i telt, alt etter 
hvilken type tur du ønsker. Det som 
er sikkert er at det er store variasjo-
ner på de turene Kvistli har å tilby og  
det er bare å ta kontakt med Anne Ma 
eller Morten for en hyggelig hesteprat.
På vinteren så kan man også oppleve 
islandshestene. Hvert år i uke 8 og 9 
arrangerers det vinterferierideleir. 
Ellers så blir det også holdt regelmes-
sige kurs for tilreisende.

Skulle man tilfeldigvis kjøre 
mot Hjerkinn på Nasjonal Turistveg 
Rondane og man ønsker litt bespis-
ning og overnatting, så tilbyr Kvistli 
også dette hele året. Det er fine ski-
forhold rett utenfor gården og et 
stort løypenett i nærområdet. 
Samtidig er det ikke langt fra en liten 
alpinbakke for nybegynnere eller barn, 
hvis dette er av interesse.

Ønsker du mer informasjon om 
Kvistli, anbefaler jeg at du tar en titt 
på en veldig informativ og flott hjem-
meside, www.kvistli.no.

Vicente Kalrud

I et med naturen på hesteryggen.  Innfelt: Hester og rytter har pyntet seg for anledningen.

Telefon 62 49 05 55  •  E-post: post@infotek.as

Totalleverandør av trykksaker og grafiske tjenester

Abonner på Folldals Marked
- så får du vite hva som rører seg i bygda.

•Trykksaker
•Logoutforming
•Firmaprofil
•Visittkort
•Aviser og tidsskrifter
•Brosjyrer 
•Plakater

•Hefter og bøker 
•Fargekopiering
•Papir og konvolutter
•Invitasjoner
•Konfirmasjonssanger
•Bryllupssanger
•Gravsanger

følg med på våre nettsider
www.folldalsportalen.no
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➢ For en prat
➢ For å ta en titt
➢ For en handel

GALLERI:  
Naturbilder.  

Du er velkommen innom. 

➢ Kontakt: 
Bjørn Brendbakken, 2584 Dalholen.

Tlf: 913 46 096  
e-post: b-brendb@online.no 

Se mer på. www.galleri-snohetta.no

➢ FOREDRAG:  
Ulike tema innenfor jakt og  

natur. Bare spør!

➢ ELGSAFARI:  
Vil du eller dine gjester se  

elgen ”i sitt rette element”?  
Jeg kjører elgsafari for  
mindre grupper etter  

forespørsel.  
Ring meg gjerne.

Galleriet er åpent etter forespørsel om vinteren. Avtal tid med Bjørn.
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Foto:
Jon Iver Grue



22V i n t e r a v i s  2 0 1 5

2580 Folldal
Tlf: 90603981 • Tlf: 90668138
post@rogstad-odden.no
www.rogstad-odden.no
Grunnarbeid • Nybygg • Lafting • Restaurering

Går du med byggeplaner i 2015/16 - ta kontakt i dag!

Fjerde generasjon 
Spidsbergseter  har overtatt 
familiehotellet, som en gang 
var det navnet tilsier, ei seter. 
Setra er nå forvandlet til mo-
derne hotell med alle fasilite-
ter.

Sindre Spidsbergseter med samboer 
Elise Løkken tok over ledelsen av ho-
tellet den 1. januar i år og har allerede 
fått gjennomført første endring; Et 
navneskifte fra Spidsbergseter 
Gudbrandsdal hotell til Spidsbergseter 
Resort Rondane. 
- Det nye navnet passer bedre i for-
hold til det vi ønsker å framstå som i 
forhold til våre gjester, forteller Sindre. 
- ”Rondane” er med fordi  vi er et 
fjellhotell ved den nasjonale turistvei-
en ved og til Rondane. ”Resort” fordi 
de vi kan tilby gjestene et opphold 
med tilbud om gode aktiviteter både 
inne og ute -  uavhengig av vær. 

Ungdommen tar over
Sindre er født og oppvokst med hotell 
og hotelldrift. Han mener derfor han 
har gode forutsetninger for å overta 
etter foreldrene.  Samboer Elise, som 

kommer fra Sør-Fron, forteller til 
Vinteravisa at hun alltid har ønsket å 
arbeide med reiseliv.
  -Dette er praksis og teori i et for-
nuftsekteskap, sier hun med glimt i 
øyet.

Hotellet er gradvis utvidet og oppgra-
dert etter den spede starten med den 
første betalende gjesten i 1937. Det 
var Karen Spidsberg som den gang be-
styrte setra. Lite kunne vel hun ane at 
det 3 generasjoner senere skulle stå 
et hotell på samme stedet med plass 
til over 200 gjester -  fordelt på hytter, 
fjellsuiter eller rom i hovedbygningen. 
Det var helt sikkert ikke mulig å fore-
stille seg svømmebasseng, spa-avde-
ling, oppkjørte løyper, skiheiser for å 
nevne noe av det mangfoldige aktivi-
tetstilbudet som finnes på ”setra”. 

Nasjonal Turistvei
Kjartan Spidsberg, som for få uker si-
den overleverte hotellnøklene til fjer-
de generasjon drivere av hotellet,  kan 
fortelle om noen viktige milepæler i 
hotellets historie.   Elektrisitet kom  til 
stedet i 1964, mens en tilfredsstillende 
vei var på plass 12 år senere. I OL-året 

1994, var Rondevegen etablert som 
helårsvei med skikkelig vedlikehold 
slik at Ringebu, Folldalen og 
Nordøsterdalen ble knyttet ennå tet-
tere sammen.
 -Etableringen av Nasjonal turistveg 
Rondane er en gave til de reisende, 
sier han.  - I tillegg til en fantastisk na-
tur, er det faktisk også korteste vei 
mellom Oslo og Trondheim – og en 
flott alternativ kjørerute til en E-6 un-
der veiarbeid

Om du er gjest på hotellet, bor på 
hytte i området eller kun er på gjen-
nomreise, bør du uansett unne deg et 
måltid på Spidsbergseter. Maten er til 
dels svært kortreist og av det ypper-
ste slaget. Og trenger du en kaffekopp 
etterpå, kan du sikkert få den servert i 
den gamle seterstua, hvor de aller før-
ste besøkende hadde sitt opphold i 
1937.

Tekst Geir Sørvold

Spidsbergseter Resort Rondane

Spidsbergseter i vakker vinterskrud. Foto: Privat

Fra hotellets badeavdeling, 2010. Foto: Privat.
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Norges første vinterbrøyta høgfjellsveg
Fra 1928 vart det helårs rute-
biltrafikk oppover hele 
Folldalen. Og denne veistrek-
ninga øverst i dalen og helt til 
Hjerkinn på Dovrefjell skal 
være den aller første høgfjells 
rutebilstrekninga med helårs-
drift i Norge.

Sist på året i 1920 søkte det kommu-
nale selskapet som drev rutebilkjørin-
ga Alvdal – Folldal – Hjerkinn om 
statsbidrag til forsøk med vintertra-
fikk. Inntil da hadde rutebilene kun 
gått fra våren gjennom sommeren og 
så lenge det gikk an for snøforholdene 
utover mot jul. Kommunestyret i 
Folldal uttalte i denne sammenhengen 
at de så ulempene med brøyta veier 
for trafikken og særlig varetranspor-
ten, som altså var sledetransport om 
vinteren, men de ville gjerne ha denne 
biltrafikken for postbefordring og per-
sonbefordring. Kommunestyret mente 
”… at denne trafikk har framtiden for 
seg og de innvundne erfaringer vil 
være til nytte ikke bare for bygderne 
men for hele landet”. En må vel kunne 
si at kommunestyret i Folldal var 
framsynt her!
Men det skulle enda gå noen år før 
det vart vinteråpne veier i bygda. Det 
vart prøvd å holde trafikken i gang ved 
å bruke ski på framhjula og kjettinger 
på bakhjula på rutebilen, uten at dette 
visstnok var noen suksess. I sørfylket 
vart enkelte ruter holdt i gang hele 
året fra vinteren 1925-26, da med tre-
ploger. På denne tida kom det imidler-
tid bilploger på markedet, og det vart 
mulig å holde biltrafikken i gang hele 
året. En vet ikke sikkert om nedre de-
ler av Folldalen vart holdt åpen tidli-
gere, men i hvert fall fra 1928 vart det 
altså satt i gang fast helårs rutebildrift 
helt opp til Hjerkinn på Dovrefjell.

Privat overtakelse av rutebil-
drifta
I 1922 overtok Embret Mellesmo på 
Alvdal rutebildrifta Alvdal – Folldal – 
Hjerkinn. Han hadde allerede fra 1915 
hatt postkjøringa på hele denne strek-
ninga. Denne foregikk i starten med 
motorsykkel. Om vinteren var denne 
utstyrt med ski på framhjulet og kjet-
tinger på bakhjulet, og med kjelke bak.

Rutebilen gjennom Folldal var altså i 
hovedsak ei personrute, og vart dre-
vet med en stor personbil. Våren 1926 
søkte Mellesmo og fikk tillatelse til 
også å sette i gang ei lastebilrute mel-
lom Folldal Verk og Hjerkinn. Seinere 
vart dette ei kombinert laste- og per-
sonrute. Fra 1927 hadde også Ingebrigt 
Stenhaug lastebilrute mellom Folldal 
og Hjerkinn. Embret Mellesmo kjøpte 
de første bussene i 1928. Det var en 
20-seters og en 24-seters. Den ene 
var en ren buss, mens den andre var 
kombinert, med et lasterom bakerst. 
Disse gjorde tjeneste til de vart ut-
skifta med nye busser i 1938.
Men alle rutene gikk enda bare gjen-
nom sommerhalvåret, og så langt ut-
over høsten som det var mulig.

Fast vinterrute
Fra 1928 vart det så trafikkert fast på 
hele strekninga opp til Hjerkinn også 
på vinteren, og dette skal altså være 
den første høgfjells rutebilstrekninga 
med helårsdrift i Norge. Det var for 
øvrig rutebilene som hadde snøbrøy-
tinga, og nettopp fra 1928 inngår også 
snøbrøyting i regnskapet til Embret 
Mellesmos selskap Bilruten Alvdal-
Folldal-Hjerkinn.
 Å holde veien oppe hele vinteren 
med den tidas utstyr var ikke lett. Den 
brøyta veien hadde sjølsagt lett for å 

drive att når det blåste. Ei god hjelp 
var det at det vart satt opp snøskjer-
mer langs veien. Dette var det for øv-
rig Folldal Verk som ordna med, men 
måtte vente lenge før det offentlig re-
funderte utgiftene.
Men når det vart umulig for rutebilen 
med plog å komme gjennom, måtte 
folk stille opp å måke snø. Og i ei tid 
med lite arbeid å få, så var det mange 

som var villig til å være med på dette 
arbeidet, som var ansvaret til den som 
hadde snøbrøytinga. Det måtte til ti-
der mange mann til med snømåking i 
timesvis for å få opp att veien.

Arild Alander

Snømåking av Folldalsveien i Hjerkinnnsholen, her med snøplogen på en lastebil – ellers var det helst rutebilen som kjørte snøplo-
gen. Snøskjermer på andre sida av veien. Repro: forf.

Embret Mellesmo (t.h.) kjørte posten mellom Alvdal og Hjerkinn fra 1915. Om vinte-
ren foregikk dette med motorsykkel med kjetting på bakhjulet og ski på framhjulet, og 
med slede bak. Denne sleden er bevart og fins i dag i samlingene ved Nordøsterdalsmuset. 
Bildet er tatt på Dalholen. Repro: Nordøsterdalsmuseet.

  Gruvekroa:  
> Kafé  
> Overnatting 
> Kurs og konferanse. 
       

     Tlf: 62 49 00 89

S t i f t e l s e n  F o l l d a l  G r u v e r
  Folldal Gruver:
> Flere oppkjørte skiløyper
> Togtur i gruva 
> Nasjonalparksenter
> Museum
> Turløyper
> Turistinformasjon 

        Tlf: 62 49 05 05

Folldal Gruver – en fin start på skituren!

Se www.folldalgruver.no  
for åpningstider i påsken.  

På bestilling, hele året.



Velkommen til oss

Folldal Dagligvare AS - Tlf: 62 49 01 74
Hovedsponsor av: 
Folldal Turlag 
Folldal Idrettsforening 
Folldal Friskliv

-midt i sentrum-

       Åpningstider:
Mandag - fredag 07 - 20
Lørdag    08 - 20

Vi fører bl.a. følgende merker:

by MAGMALOU

BY KRISTINE VIKSE

KLESBUTIKKEN MED 
DET LILLE EKSTRA!

Rikholdig utvalg  
av dagligvarer

Apotekutsalg

Varmmat/lunch  
hver dag

Leker

Nystekte  
kaker og brød

Nytt merke kommer snart!

Å P N I N G S T I D E R: man-fre 10-17 og lør 10-15


