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Nasjonal 
Turistveg 
Rondane

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: Julia Hamre
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Opplevelsene venter på deg denne 
sommeren langs hele Rondanevegen. 
Majestetiske fjell kan bestiges, små 
topper kan besøkes, koselige gårdsbe-
søk venter liten og stor, festivaler når 
nye høyder, lokalmat skal fortæres og 
håndverk beundres. Og mens du opp-
lever alt dette kan du bo på et hyggelig 
fjellhotell, en hjemmekoselig gjeste-
gård, en fin campingplass eller ei idyl-
lisk seter. Her finnes det noe for enhver.

Fra sør
Ringebu innehar posisjonen som 
innfallsport til Rondane fra E6 i sør. 
Landsbyen Ringebu byr blant annet på 
Stavkyrkjeutstillingene, Fåvangdågån, 
Ringebudager, Torghandel, sommer-
konserter og Fårikålfestival. Kjører du 
videre opp på Venabygdsfjellet finner 
du Lundes. Sammen med Venabu 
Fjellhotell og Spidsbergseter Resort 
Rondane arrangerer Lundes Fjell-
mart´n siste helga i juli. Andre innfall-
sport fra sør er Rv3 på Atna. Atna byr 
på spennende bedrifter som Atna Øl 
og Glopheim kafé. Første helga i juni 
kan du oppleve Atnadagene med blant 
annet salgsboder, Atnaløpet, konsert 
og landets største internasjonale lan-
deveisløp for veteranmotorsykler. Kjø-
rer du fra Ringebu og Atna nordover til 
Folldal, kan du velge å kjøre til Hjerkinn 
i vest og Alvdal i øst.

Fra nord
Hjerkinn er innfallsport fra E6 i nord. 
Norsk Villreinsenter Nord og Viewpo-
int Snøhetta er verdt en stopp her. 
Videre går reisen forbi både Hjerkinn 
Fjellstue og Kvistli Islandshester, 
Galleri Slåen og Galleri Snøhetta, før 

ankomst Folldal med Folldal Gruver 
som største attraksjon. Fra å være 
tett innpå majestetiske Snøhetta på 
Dovrefjell, skal det ikke kjøres mange 
kilometerne før konturene av Rondane 
kommer til syne. Alvdal ved Rv3 er an-
dre innfallsport fra nord, og her finner 
du Lysgrotten og Aukrustsenteret. 
Kommer du fra nord, enten Hjerkinn el-
ler Alvdal, kan du ved ankomst Folldal 
svinge mot Rv27 og Nasjonal turistveg 
Rondane.

I denne avisen får du oversikt over 
aktiviteter og guidede turer som ar-
rangeres i sommer. Du kan delta på 
elgsafari, fisketur, sykkeltur, den popu-
lære stolpejakten på Venabygdsfjellet, 
leieridning og lengre rideturer. Arran-
gementsoversikten inneholder små og 
store festivaler og arrangementer langs 
Rondanevegen. Av festivaler vil vi trek-
ke fram Breisjøfestivalen og Livestock. 
Området vårt har mange seterdaler. 
Øverdalssetra, Bergseng seter, Nedre 
Dørålseter Turisthytte, Øvre Dørålseter 
Turisthytte og Romsdalssetra tar hjer-
telig imot besøk gjennom sommeren. 
Du kan besøke seterdalen, ta del i fjøs-
stell og bli kjent med dyrene som bor 
der, eller rett og slett bare nyte en bedre 
middag etter en fin dag i fjellet.

Ønsker du et avbrekk fra uteaktiviteter 
og kan du tenke deg å se hva de lokale 
bedriftene tryller fram? Da anbefaler 
vi en tur innom Rondane Gardsmat og 
Svennsplassen Gårdssøm. Eller hva 
med en omvisning i fantastiske Sollia 
kirke eller en sommerkonsert i Ringe-
bu stavkyrkje? I tillegg vil vi nevne de 
hyggelige artiklene om bryllup langs 

Nasjonal turistveg Rondane og møte 
mellom gjester fra to nasjoner på Ron-
dane Gjestegård. 

Olavsrosa
Rondaneve g e n 
har 5 bedrifter 
som har mottatt 
kvalitetsmerket 
Olavsrosa. Am-
perhaugen, Kve-

bergsøya, Glopheim kafé, Folldal Gruver 
og Bergseng Seter har mottatt dette 

Velkommen 
til Rondanevegen

Velkommen til Rondanevegen. Vi håper vårt nye design og vår tredje sommeravis faller i smak. Det er 
en fornøyelse å kunne vise fram alt vi har å by på langs Rondanevegen og tilførselsvegene sommeren 
2016. Håper nettopp du finner noe du liker. Spør også gjerne etter reisehåndboka hos bedriftene langs  

Rondanevegen og sjekk ut vår nye hjemmeside Rondanevegen.no. God sommerlesing! Traner ved Einunndalsvegen. Foto: Bjørn Brendbakken 2Knappen. Foto: Rondetunet

Sykkel med Muen i bakgrunn. Foto: Julia Hamre Folldal Gruver, gruvetoget. Foto: Tommy Kristoffersen

Myafossen Foto: Hanne Normann Tvete Rondane Gardsmat. Foto: Werner Anderson

merket av Stiftelsen Norsk Kulturarv. 
Stiftelsen stiller høye krav til produkt-
kvalitet og vedlikehold av denne kvalite-
ten, og Olavsrosa er tegn på «kulturopp-
levingar utanom det vanlege».

Målet vårt med denne sommeravisen 
er å vise det store spekteret av opp-
levelser du som gjest kan få langs 
Rondanevegen. Vi håper du liker det 
du leser og at du blir inspirert til å be-
søke ett eller flere steder i vårt flotte 
område.

Oslo

Kristiansand

Bergen

Tromsø

Bodø

Stavanger Larvik

Lillehammer

Hjerkinn
Alvdal

Folldal

Atna

Ringebu

Trondheim
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Foto: Kvebergsøya Gard

Foto: Rondetunet

Foto: Bjørn Brendbakken

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 turene, så fremt været 
er bra. Det vil si ikke regn eller 
tåke. Og med en naturfoto-
graf på turen, kan du også få 
tips til ekstra fine bilder. Husk 
kamera.

På Rondetunet tilbyr vi hele 
året forskjellige aktiviteter og 
kurs i friluftsliv, og vi er en god 
base for turer på egen hånd. Vi 
er et regionalt turistinforma-
sjonssenter, så ta turen innom 
oss for gode råd om vårt fan-
tastiske område. Det er flere 
muligheter for aktiviteter, som 
for eksempel frisbee og geo-
caching. Det er også mulig å 
kjøpe fiskekort, og leie sykler 
og kanoer hos oss.

I hele juli tilbyr vi på fore-
spørsel 3 forskjellige aktivite-
ter med guide.

Topptur til Høgron-
den: En klassiker! Meget flott 
og variert fottur fra Strømbu 
til den nest høyeste toppen i 
Rondane. En 10-12 timers tur 
for de spreke. NOK 750,- per 
pers. Minimum 2 pers.

Fisketur med lokal 
guide: Guiden kjenner alle 
gode fiskehull i elv og sjø ved 
Rondetunet og gir tips til fis-
ke med sluk og flue. Beregn 
5-6 timer og kjøp gjerne fis-
kekort hos oss. NOK 1600,- 
per dag. 

Terrengsykkeltur – 4 
til 5 timer på sykkelsete i fjel-
lene. Guiden har en fin rute 
med god utsikt til både fjell, 
skog og elv. Sykler kan leies 
hos oss. NOK 450,- per pers. 
Minimum 2 pers.

Besøk oss gjerne langs Ron-
danevegen ved Atnbrua.

Kontakt:
• 904 15 149
• kt@rondetunet.no
• Rondetunet.no

Passer for: Enkeltper-
soner og grupper. Lengste 
gangavstand er opp til 200 
meter i lett terreng og passer 
for alle, med mindre du ønsker 
en mer tilrettelagt dagstur.
Oppmøte: Galleri Snøhet-
ta, Nordre Nistuen, Dalgards-
vegen 210, Dalholen. Delta-
gerne følger Bjørn i egen bil til 
starten på turen. Ta med godt 
med varme klær.

Juni, juli og august er de må-
nedene det er størst sjanse 

for å se elg. Ta kontakt med 
Bjørn etter 1. juni og avtal 
dato og klokkeslett for elgsa-
fari. Kan også avtales utenom 
disse månedene.

Kontakt:
• Naturfotograf  

Bjørn Brendbakken
• 913 46 096
• b-brendb@online.no
• Galleri-snohetta.no

Elgsafari med naturfotograf B. Brendbakken

Oppdag Rondane Nasjo-
nalpark som turistene på 
1800-tallet. Reis med fjord-
hest 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. Ron-
dane ble vernet som landets 
første nasjonalpark allerede 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, gjennom 
bjørkeskog og snaufjell. Be-
kvemme vogner og et rolig 
tempo gjør turen til en fantas-
tisk opplevelse. På hele turen 
er landskapet preget av isti-
dens krefter, men også rik på 
spor fra en førhistorisk jakt-
kultur og et kulturlandskap fra 
vår nære fortid. Mange even-
tyr, sagn og historier har sin 
opprinnelse i vår fjellverden.

Ukesopphold med 
3-dagerstur: 14.-20. aug. 
og 28. aug-3. sept. 2016.
Pris fra kr 9500,- ved min. 2 
personer. For de som vil la seg 
kjøre 5-dagers opplegg og tur i 
Rondane, etter avtale. Pris fra 
kr 5200,- ved min. 2 personer. 
Velkommen til en unik tur!

Kontakt:
• 416 13 941
• post@kvebergsoeya.com
• Kvebergsoeya.com

Med hest og vogn Kvebergsøya Gard

Topp-/fiske-/sykkeltur fra Rondetunet

aktiviteter

Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen
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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.

Å padle nedover familievennli-
ge Atna er en flott opplevelse 
for liten og stor. Er dere heldi-
ge kan dere oppleve at elgen 

En dag i 
Drømmedalen: 
I løpet av en dag i Drømme-
dalen med Tina blir du del 
av den relasjonelle kunsten 
mellom dyrene, naturen og 
menneskene. Vær med på 
meditasjon hos hesteflok-
ken, enkel yoga, bållunsj og 
kunst. Kl. 11-17. Ring for å 
avtale dato.

Hestemeditasjon: 
En dag med Tina og hennes 
flokk. Ta del i hestemedita-
sjon med Tina som veileder. 
Foregår på beitet, i skogen 
og i villmarken, der flokken 
befinner seg. Kl. 11-17. Ring 
for å avtale dato. Pris Drøm-
medalsdag: 750,- inkludert 
veganlunsj tilberedt i felles-
skap rundt bålet. Gruppe- og 

familiereduksjon. Påmelding 
senest en dag i forveien. 

Tegne- og malekurs: 
Lær å tegne og male vakker 
natur av en profesjonell bil-
ledkunstner. Bli kjent med 
teknikker og materialer på en 
leken, utforskende måte. Kl. 
11-17. Ring for å avtale dato. 
Pris: 1600,- for en helg inklu-

kikker på dere og at beveren 
svømmer under kanoen og lu-
rer på hvem dere er. Vi leier ut 
kanoer så lenge det er sesong 
og været tillater 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 kjøring.

Utleie av sykler: Vi leier 

Rideturer: Rideturene 
våre gir store og små ryttere 
fantastiske naturopplevelser i 
variert fjellterreng. Vi arrange-
rer rideferier og rideweekends 
for både nybegynnere og er-
farne ryttere, heldagsturer, 
1-, 2-, 3- og 4-timers rideturer, 
instruksjon på bane og leierun-
der. Turene tar utgangspunkt 
fra Venabustallen. 

RIDEFERIE NYBEGYNNERE: 
Søn.-tor., aldersgrense 6 år. 
EVENTYRFERIE MED HEST: 
Man.-tor., aldersgrense 12 år. 
RIDEWEEKEND FOR ULIKE 
NIVÅ: Fre.-søn. HELDAGS-
TUR: Tir., tor., lør. KORTERE 
TURER: Alle dager. Forskjel-
lige krav til rideerfaring. LEI-
ERUNDER FOR DE MINSTE: 
Alle dager.

Kontakt: 
post@venabustallen.no, 
Venabustallen.no.
Fotturer: Vi arrangerer 
turer med leder for å vise frem 
”Venabygdsfjellets perler”. Tu-
rene går som oftest litt unna 
de mest brukte stiene, til om-
råder der vi kan nyte flotte ut-
sikter og har naturen helt for 
oss selv. Våre turledere har 

også ut sykler. Disse kan bru-
kes på utallige stier og veier i 
det sykkeleldoradoet vi bor i.
PRIS: 150,- per sykkel per dag.
Kontakt oss for turforslag og 
mer informasjon.

Kontakt: 
• 62 46 08 33
• 905 92 734
• lavikinge@gmail.com

Foto: Rondane Utleie

god kunnskap om området, 
flora, fauna, geologi og kultur-
historie. Bli med til Venabygds-
fjellets jutulhogg; Dørfallet, se-
terlunsj på Lykkjesetra og tur 
til villreinens rike.

Kontakt: 
61 29 32 00, 
venabu@venabu.no, 
Venabu.no

dert kunstmaterialer. Ta med 
egen mat som vi tilbereder i 
fellesskap. Du kan delta på 
kun en av dagene til halv pris. 
Gruppe- og familiereduksjon.

Kontakt: 
• 994 83557
• tina@dreamvalley.no 
• Dreamvalley.no

Foto: Drømmedalen

Rondane rast og info AS er 
eigd og vert driven av dei som 
bur i Nord-Atndalen. Du finn 
oss på Strømbu rasteplass 
der vi driv turistinfomasjon, 
sal av kjoskvarer og husflid. 
Du er velkomen til å spørje 
oss om alle tilboda langs Ron-
danevegen, om fot- og sykkel-
turar, overnatting, spisestader 
eller berre etter vegen vidare.

Kanoutleie: Atna renn ro-
leg forbi rasteplassen og er 
svært familievenleg. 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 kr 
150,- for neste døgn. Denne 
pakka inneheld 1 kano, årer og 

flytevest samt retur av kanoar. 
Sykkelutleie: Atndalsve-
gen Fv27 er godt eigna for 
sykkeltur. I tillegg finn du ein 
masse fjellvegar og stigar 
som er fine å sykle på. I kios-
ken 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, 

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

Kontakt:
• 941 60 954 
• rondane.rast@gmail.com

Foto: H.J. van Ommeren

Stolpejakten på Venabygds-
fjellet er satt i stand av Vena-
bygdsfjellet Vel og har vært 
en stor suksess gjennom 2 
sesonger. Det blir også mulig-
het for stolpejakt sommeren/
høsten 2016. Det blir plassert 
ut ca. 40 stolper og du er vel-
kommen til å gå på jakt etter 
så mange du vil. Alle stolpene 
er plassert i naturskjønne om-

givelser og har forskjellige far-
ger i forhold til vanskelighets-
grad og tilgjengelighet.

 Grønn – veldig enkel, kan  
 nåes med sykkel og rullestol
 Blå – enkel
 Rød – medium
 Sort – vanskelig

Kartmappe med vei-

ledning og registre-
ringsskjema: Dette får du 
kjøpt hos turistbedriftene på 
Venabygdsfjellet eller du kan 
laste den ned gratis fra Google 
Play eller AppStore.
Registrer: Du velger selv 
hvor mange stolper du finner. 
Hver stolpe er påtrykt en kode 
og en QR-kode. For manuell 
registrering noteres koden rett 

på kartet, som senere sendes 
inn. Du kan også skanne stol-
pens QR-kode med Stolpejak-
ten-appen, eller plotte koden 
inn på www.stolpejakten.no
Vinn premier: Hver re-
gistrerte stolpe gir deg et lodd 
i trekningen av flotte premier 
fra det lokale næringslivet. Vin-
nersjansene øker med antallet 
registrerte stolper. God jakt!

Stolpejakten

Kvistli Islandshester ønsker for 
16. år velkommen til fantastis-
ke opplevelser i høyfjellet! Ri-
deturene 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. Te-
maturene våre har overnatting 
ute i fjellet, i telt, på seter eller 
hotell, og er helt særegne turer. 
I 2016 kan du delta på disse tu-
rene: Høyfjellsritt-light, Heste-
sanking, Eventyrtur, Kvistli-tøl-
ten, Hestivaltur, Moskustur, 
Høyfjellsritt og Pilgrimstur til 
Trondheim. Ønsker du kortere 

turer er du også velkommen til 
å delta på enkeltturer fra går-
den hver dag.

RIDEFERIE: fra 3300,- per 
pers. TEMATURER: fra 
4850,- per pers. TIMESTUR: 
400,- per pers., hver dag. 
HALVDAGSTUR: 700,- per 
pers., man., ons., fre. og søn. 
Oppmøte kl. 10.00 eller kl. 

14.00. HELDAGSTUR: 900,- 
per person, tirsdag, torsdag 
og lørdag. Oppmøte kl. 10.00. 
OPPMØTE: ved Kvistli Is-
landshester for alle turer.

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

Turer på islandshester fra Kvistli på Dalholen

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 etter 
moskus, villrein og hester på 
fjellbeite. Du steller og saler 
hesten din selv, med veiled-
ning 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 nybegynnere 
og erfarne ryttere. Aldersgren-
sen er 10 år. Hver dag deler vi 
oss i mindre grupper etter er-
faring og ønske om fart. Hos 
oss får alle maksimalt utbytte 
av rideturen! :-) 

Vi har dagsturer, helgeturer og 
3-6-døgns opphold. 

Fra lørdag 18. juni til søndag 

14. august + helgene fram til 
18. september har vi turer hver 
dag, unntatt mandag. Ta med 
niste og drikke til turene.

Oppmøtetid og sted: 
Kl. 09.30 fra Hjerkinn Fjellstue 
hver dag, unntatt mandag.
Dagsturer: oppsaling 1 
time + 5 timers tur kr 900,-

Kontakt:
• 61 21 51 00
• fjellstua@hjerkinn.no
• Hjerkinn.no

Rideturer på dovrefjell fra Hjerkinn Fjellstue

Foto: Liv Kari Dihle

Foto: Kvistli Islandshester

Foto: Hjerkinn Fjellstue

Spidsbergseter ligger rett ved 
Nasjonal turistveg Rondane 
og her finnes det artige aktivi-
teter både innendørs og uten-
dørs hele sommeren for hele 
familien. Padle på Flaksjøen – 
utleie av ulike type båter. Prøv 
fiskelykka i et fjellvann! Fiske-
kort selges i resepsjonen. 

Sykler til utleie – fatbikes og 

enkle terrengsykler. Stier eller 
veger – du velger terreng, uan-
sett hvor du vender blikket vil 
du være omgitt av storslått na-
tur og tar du deg litt opp i høy-
den skuer du rett inn i Rondane 
Nasjonalpark som ligger kun 2 
km fra hotellet. Dette er også 
et perfekt utgangspunkt for å 
vandre. Rideturer arrangeres 
i samarbeid med Venabustal-

len fra 20. juni til 9. oktober 
2016. Se www.venabustallen.
no for mer informasjon eller 
kontakt resepsjonen. 

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 infor-
masjon. Ønsker du en guide 
på turen? Vi arrangerer gjerne 
dette på forespørsel.

Kontakt:
• 61 28 40 00
• booking@spidsbergseter.no
• Spidsbergeter.no

aktiviteter ved Spidsbergseter Resort Rondane

Foto: Julia Hamre

Kano og sykkel hos Rondane Utleie

Ride-/fotturer Venabu Fjellhotell

opplev drømmedalen med Tina

Rondane rast og info ved Strømbu rasteplass

Foto: Lars V. Tvete
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Strømbu. Foto: R.Ellingsen/
Statens vegvesen

Strømbu rasteplass har 
en flott arkitektonisk ut-
forming, og er designet av 
Carl-Viggo Hølmebakk. 
Rasteplassen har takter-
rasse med sitteplasser og 
flott utsikt til Rondane. Her 
finnes også en stor parke-
ringsplass og handikap-
vennlige toaletter.

Rasteplassen er et flott 
utgangspunkt for turer i 
Rondane og Alvdal Vest-
fjell. Gangtid til Bjørnhollia 
turisthytte i Rondane er ca. 
2 timer og til Rondvassbu 6 
timer. Til Breisjøseter i øst 
er det ca. 9 timer å gå.

RONDANE RAST OG INFO 
driver turistinformasjon, 
selger kioskvarer og husflid, 
og har kano- og sykkelutleie 
på Strømbu rasteplass. 
ÅPENT 20. juni - 20. august 
kl. 11-18.

Sollia kirke ble innviet i 1738, og ved 200-års jubileet i 1938 ut-
talte riksantikvarens representant, arkitekt Halvor Vreim: ”Sol-
lia kirke er et ualmindelig fint, lite kirkehus, en av våre vakreste 
eldre småkirker av tømmer. Særlig har vi all grunn til å være 
fornøyd med at den er bedre bevart enn de fleste tømmerkirker 
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!”

SOLLIA KIRKE ER ÅPEN lørdager og søndager i juli, kl. 12-14. 
Utenom dette kan guiding bestilles, helst i god tid. GUIDER ER: 
Håkon Edvard Nesset, telefon 95 97 10 97 og Ola B. Brænd, te-
lefon 97 00 64 25. GUDSTJENESTER I KIRKEN: 10. juli kl. 11: 
Gudstjeneste. 29. juli kl. 19: Olsokgudstjeneste med musikalsk 
innslag. 4. september kl. 11: Fossedagsgudstjeneste kombi-
nert med høsttakkefest og 50-årskonfirmanter. Kirkekaffe et-
terpå på Solvang.

Viewpoint SNØHETTA ligger på Tverrfjellet på Hjerkinn. Utsiktspa-
viljongen er et initiativ fra Norsk Villreinsenter Nord og tegnet av 
arkitektfirmaet Snøhetta. I løpet av turen fra parkeringsplassen 
og opp til utsiktspaviljongen vil du oppleve naturen, kulturen og 
arkitekturen som har bergtatt tusenvis av besøkende. Langs den 
1,5 km lange grusstien opp til Viewpoint SNØHETTA gir nedlagte 
skiferheller informasjon om Dovrefjells historie gjennom de siste 
10 000 år. Det går også an å gå rundturen om Geitberget. Stien og 
bygget er tilgjengelig for rullestolbrukere.
Husk at moskusen beter i området hele året og at det anbefa-
les å holde avstand på minimum 200 meter.

VIEWPOINT SNØHETTA ÅPNER I JUNI, og er da åpent døg-
net rundt til medio oktober. Ta gjerne en titt på nettsiden Vill-
rein.no eller Norsk Villreinsenter på Facebook.

Viewpoint SNØHETTA

Viewpoint Snøhetta. Foto: Ketil Jacobsen

Sohlbergplassen finner du i området der Harald Sohlberg for 
litt over 100 år siden malte det kjente maleriet «Vinternatt i 
fjellene».  Fra utsiktspunktet er det fantastisk utsikt over Ron-
dane, og det er lett å skjønne at maleren ble så begeistret. 
Sohlberg brukte flere år på hovedutgaven av maleriet «Vinter-
natt i fjellene» og det ble ferdigstilt i 1914. Arkitekt Carl-Vig-
go Hølmebakk, ønsket å skape et sted langs vegen hvor Ron-
dane-massivet ble gjenskapt. Det var viktig å bevare naturen 
rundt plattformen som smyger seg ut mellom furutrærne.

Plassen ble tildelt æresprisen Betongtavlen i 2007, og dette er 
en pris som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt 
på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Mer 
om Sohlbergplassen og Harald Sohlberg finner du på stedet.

Sohlbergplassen

Sohlbergplassen. Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen

strømbu
rasteplass

sollia kirke

Sollia kirke. Foto: J.Wæhler/Statens vegvesen

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
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Foto: Wikimedia

Atnbrufossen ligger der elva Atna renner ut fra Atnsjøen. Vann-
bruksmuseet drives av foreningen Atnbrufossen vannbruks-
museum, som har restaurert fløtningsanlegg, sag og kraftverk. 
Vannbruksmuseet representerer den gamle byggeskikken i 
tømmer, mens det nye Fossehuset viser moderne bruk av tre 
som byggemateriale. Det vil bli ulike utstillinger, småkonserter 
og foredrag gjennom hele sommeren på Fossehuset.

Sommerens utstillinger går over store deler av juli måned. 3. 
juli kl 14 er det utstillingsåpning for Randi Liliequist. Tekstil-
kunstnerens utstilling kan ses til 19. juli. 20. juli kl 14 går sta-
fettpinnen videre til Jørn Areklett Omre og hans utstillingsåp-
ning, og konsert med visesanger Erik Lukashaugen. Jørn er en 
av Norges aller fremste naturfotografer. Lesere av sollia.net 
kjenner kanskje til Jørn, da han er en stor bidragsyter for denne 
nettsiden. På utstillingen vier han Rondane og området vårt 
sitt fokus. Det vil bli salg av bilder. Utstillingen står framme til 
6. august. 31. august åpner utstillingen om fløting.

Dørene til Fossehuset er i sommer åpen 30. juni til 14. august. 
ORDINÆRE ÅPNINGSTIDER er kl. 12.00-15.00 hver dag. For 
flere detaljer se Sollia.net eller ring Jo Øvergaard på 907 51 833.

Kristendommen ble innført 
i Norge omkring år 1000 
og i årene etter kristningen 
ble det bygget nærmere 
1000 stavkirker i løpet av 
middelalderen fram til 1537. 
Kirkene i Norge var da katol-
ske. Ringebu Stavkirke ble 
bygget ca i år 1220.  Den er 
en av 28 gjenværende stav-
kirker her i landet, og en av 
de største. 

ÅPNINGSTIDER: 4. juni-
28. august, daglig kl. 09.00 
til kl. 17.00. Kirken er stengt 
ved kirkelige arrangement.
Internasjonale sommerkon-
serter arrangeres i juli, se 
arrangementskalenderen. 
PRISER: Voksne: NOK 60,- 
Barn og honnør: NOK 40,- 
Grupper over 10 personer: 
NOK 50,- Det er mulig å kjø-
pe fellesbilletter med inn-
gang i Ringebu Prestegard.

FOR MER INFORMASJON: 
Stavechurch.no
940 30 047 / 61 28 47 00

Folldal Gruver er ett av Norges viktigste tekniske industrielle 
kulturminner, med om lag 70 godt bevarte bygg. Verket var i 
drift fra 1748 til 1993 og leverte kobber, sink og svovel. Brak-
ker for arbeidere og direktørbolig med datidens luksus viser 
klasseskillet i gruvesamfunnet. På nedsiden av gruveanlegget 
ligger en parkering med informasjon- og utsiktsplass. Infopu-
nktet ble åpnet i 2011. Landskapsarkitekt er Inge Dahlman, 
Landskapsfabrikken. Den ene veien får du oversikt over Folldal 
Gruver, og snur du deg motsatt vei, får du panoramautsikt mot 
Rondane nasjonalpark fra Folldalssida.

ÅPNINGSTIDER på Folldal Gruver og Gruvekroa: Lørdag 11. 
juni–31. august, kl. 11.00–18.00.

Ringebu prestegard fra 1743 ligger i naturskjønne omgivelser 
like ved Ringebu stavkyrkje fra ca år 1200. I 1980-81 ble det 
gjort en del arkeologiske funn ved stavkirken, og et utvalg av 
funnene vises i Stavkyrkjeutstillingen i Ringebu Prestegard. 
Stedet består av fem fredede bygninger, som ligger vakkert til 
ved Ringebu stavkirke nær E6 syd for Ringebu sentrum. Ho-
vedbygningen er fra 1743. På Prestegarden er det blant annet 
kunstutstillinger, stavkirkeutstilling, historisk rose og staude-
hage. Årets utstillere er maler Marianne Aulie, maler og gra-
fiker Einar Sigstad, billedhogger og bildende kunstner Rune 
Amrud, maler Hilde Frafjord Brunvoll, keramiker Nina A. Stan-
derholen. Ringebu historielag har en historisk utstilling, barne-
hagene i Ringebu har en temautstilling og Ringebu husflidslag 
er representert med vevede produkter. Prestegarden har kafé 
og serveringsdrift og driver utleie av selskapslokaler.

ÅPNINGSTIDER: 4. juni-4. september, alle dager kl. 10.00 til 
kl. 17.00. PRISER ENKELTBILLETTER: Voksne: NOK 60,- Barn 
og honnør: NOK 40,- Grupper over 10 personer: NOK 50,- Det er 
mulig å kjøpe fellesbilletter med inngang i Ringebu stavkyrkje.

FOR MER INFORMASJON: Ringebuprestegard.no  
61 28 27 00 / 976 87 950

Fossehuset. Foto: Lars J. Berge

atnbrufossen vannbruks-
museum og fossehuset

Ringebu
stavkyrkje

Fossehuset. Foto: Lars J. Berge

ringebu prestegard/
stavkyrkjeutstillinga

utsiktspunkt ved
folldal gruver

Utstilling: Jørn Arklett Omre Randi Liliequist

Utsiktpunkt Folldal Gruver. Foto: J.Wæhler/Statens vegvesen

Prestegårdshagen. Foto: Halldis Tvete

lokale produkter
med særpreg

Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen
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Sju og tredve mil nordover, litt øst og oppover finner du 
Aukrustsenteret, et vakkert museumsbygg under himmelhvel-
vingen. Sjølberga med både månerakett og astronaututdan-
nelse. Kraftverk og egen avis, fjøsnisse, og Schærnsmell med 
21 punds trykk. Senteret rommer Kjell Aukrusts verden. Her 
kan du oppleve multikunstnerens vell av tegninger, bøker, fil-
mer, aktiviteter, malerier og oppfinnelser.

Jubileumsfeiring
21. mai feires Aukrustsenterets 20 års jubileum med ut-
stillingsåpning, kake og dans på lokalet! En festdag i Kjell 
Aukrusts ånd!

Universets skaper
I hele sommer kan du oppleve utstillingen Universets skaper, 
en hyllest til Kjell Aukrust- skaperen av Flåklypa-universet! 

Trøndervisitt
Fra 18.juni - 1.august kan du se Steinar Garbergs skulpturer på 
Aukrustsenteret. Figurene er sterkt inspirert av hoppsporten, 
som både Garberg og Aukrust var svært interessert i.

aukrustsenteret og flåklypatoppen

Aukrustsenteret. Solan og Ludvig. Foto: Ivar Thoresen

måneferd
Når Flåklypatoppen åpner 18. juni blir det store muligheter 
for måneferd! Reodor Felgen har, etter ønsker fra Solan Gun-
dersen, bygd en månerakett som er 15 meter høy. Har du på-
gangsmot nok til å gjennomføre Felgens krevende astronaut-
program?

Solans kafé
Midt i Aukrustsenteret finner du Solans kafé. Rene ingredien-
ser fra gården Nordihaugan, og ekte matglede på kjøkkenet 
gjør at gjestene får smaksopplevelser utenom det vanlige.

Åpningstider
5.MAI - 1. JULI: kl. 10.00-16.00 2.JULI - 7. AUGUST: kl 10.00-
18.00 8. AUGUST - 16. OKTOBER: kl. 10.00-16.00. Guidede 
omvisninger hver dag fra 18.juni. FLÅKLYPATOPPEN er åpen 
fra 18. juni-14. august, samt helgene i uke 33-41.

2560 Alvdal / 62 48 78 77 
post@aukrust.no / Aukrust.no

Galleri Snøhetta ligger på gården Nordre Nordistuen i Dalho-
len i Folldal, og er med sine 830 meter over havet blant galler-
iene med høyest beliggenhet i Norge. I det restaurerte gamle 
stabburet 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 heltids naturfotograf, 
skribent og filmfotograf og har drevet med naturfotografering 
siden 1973. Galleriet er åpent fredager, lørdager og søndager 
i juli, kl. 12-17.

Nordre Nistuen, Dalgardsvegen 210, 2584 Dalholen
913 46 096 / b-brendb@online.no / Galleri-snohetta.no

Aukrustsenteret. 
Foto: Øyvind Lund

Aukrustsenteret. 
Foto: Ivar Thoresen

Galleri snøhetta

Galleri Snøhetta.
Foto: Bjørn Brendbakken

Folldal Sykkelmekka har 
sykkelen som passer for 
deg! Terrengsykler, lande-
veissykler og barnesykler 
alle av merket TREK, i alle 
størrelser og priskategorier.
Et godt utvalg av reserve-
deler tilbys. Utfører også re-
parasjoner og leier ut sykler 
for 100,- per stk.

2580 Folldal / 957 57 525 
sstoeen@online.no

folldal
sykkel-
mekka

Foto: Øyvind Vold

På småbruket Svennsplassen i Folldal finner vi Ruth-Eli Bren-
nodden. Etter å lenge ha laget hjemmelagde produkter på 
hobbybasis, ble hennes drøm virkelighet da Svennsplassen 
Gårdssøm ble etablert i 2007. På småbruket Svennsplassen 
er det 80 vinterfora sauer, og dalasauen fra gården er utgangs-
punktet for de fleste av produktene Ruth-Eli lager. Sauene bei-
ter på Gløtlægret, på mellom 1100 og 1400 meter over havet. 
Gløtlægret ligger i Norges lengste seterdal Einunndalen, og et 
spesielt godt kulturbeite gjør skinnet godt egnet for Ruth-Elis 
hjemmelagde produkter.

Produktene
Ruth-Eli lager de flotteste håndsydde vottene, tøflene, pulsvan-
tene, boaene, livstidsposene, sitteunderlagene, skinnfellene 
og gyngestolteppene du kan tenke deg. Hvert skinn er unikt. 
Kvalitet og fargenyanser er viktig i forhold til hvilket produkt 
som skal lages. Små og store skinnfeller fås med forskjelli-
ge åkler, pledd eller trykk. Små skinnfeller passer utmerket i 
vogga, de mellomstore er gode å kose seg med på sofaen, og 
de aller største er perfekte som sengetepper. Sitteunderlage-
ne finnes også i flere varianter, for eksempel med blokktrykk 

svennsplassen gårdssøm  Uld er bondens guld

Hos Joker Folldal finner du alle de varene du trenger til din dag-
lige handel, enten du er innbygger i Folldal, hyttebeboer eller 
besøkende. Vi har stort utvalg i dagligvare, ferskvaredisk, ham-
burgere, take away pizza og lokalmat. I tillegg tilbyr vi tjenes-
ter fra Norsk Tipping, Rikstoto og apotekutsalg. Åpningstider 
mandag-fredag kl 07-20, lørdag kl. 08-20.

2580 Folldal / 62 49 01 74 / joker.folldal@joker.no
Jokerfolldal.com

Joker folldal

Foto: Rondanevegen

sammenbundet av elgskinn. Livstidsposen er perfekt for små barn både vinter- og sommerstid. 
Den har knyting i sidene, og mens den brukes som babypose av små barn, kan den senere brukes 
som pledd eller fell. Posen kan være fin dåpsgave til noen du ønsker å sette ekstra stor pris på, og 
den blir ekstra spesiell med trykk av dåpsbarnets navn. Trykk kan også fås på andre produkter, og 
de lages gjerne etter kundens ønske. Kolleksjonen «Langs blå fjell» er Ruth-Elis egen kolleksjon 
inspirert av Harald Sohlbergs maleri «Vinternatt i Rondane», og dette er et motiv mange reisende 
langs Rondanevegen kjenner igjen. 

Nytt verksted, gamle og nye ressurser
Det nye verkstedet i kjelleren på hovedhuset på gården blir virkelig satt pris på. Etter oppussing og 
nyinnredet verksted har Ruth-Eli nå plass til alle produktene sine og hun har fått en godt tilrettelagt 
arbeidsplass. Her ser stadig nye produkter dagens lys, før de produseres og flyttes over til gårds-
butikken. Hennes bestefar Martin hadde noen sauer og hesten «Blakka» i stallen som nå har fått 
æren av å bli gjort om til gårdsbutikk. Den gamle kunsten blokktrykk har hun også benyttet seg av, 
og noen av de utskjærte treblokkene hun bruker er det hennes far Kåre som har laget. En svært be-
grenset råvare finner vi i siste tilskudd i kolleksjonen til Ruth-Eli, nemlig selveste moskusen. Ruth-Eli 
ble med i et prosjekt drevet av de tre husflidslagene fra Dovre, Folldal og Oppdal. Utfallet av dette 
prosjektet er de nyutviklede fantastiske boaene og nøkkelringene basert på moskus. Det er viktig 
for Ruth-Eli å benytte de ressursene som finnes i nærområdet, og i hennes tilfelle vil det si den gam-
le stallen, de gamle treblokkene og viktigst: ull og skinn fra sauene på gården.

For mer informasjon om disse flotte produktene, ta kontakt med Ruth-Eli for et besøk i gårdsbu-
tikken. I tillegg kan du i sommer treffe Ruth-Eli og produktene hennes på stand på Folldalsdager 
og Fossedager, samt finne produktene hennes på Atnasjø kafé, hos Rondane rast og info på 
Strømbu rasteplass, Galleri Slåen og Romsdalssetra.

2580 Folldal / 951 87 627 / info@svennsplassen.no / Svennsplassen.no

Lokale produkter med særpreg

Foto: Rondanevegen
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I 2000 åpnet Lysgrotten sine dører i den gamle driftsbygningen 
for sau på Søberg gård. Gjødselkjelleren er blitt til lokaler som i 
sannhet inviterer til en lysopplevelse utenom det vanlige. I dag 
byr vi på 300 kvm med salgsutstilling og produksjonslokale. Her 
finner du stearinlys til alle anledninger i ulike farger, størrelser og 
fasonger. Våre egenproduserte lys er laget av de reneste råstoff 
med inspirasjon fra naturen rundt oss. Flott hånddekorerte kule- 
og pyramidelys i toppkvalitet og moderne design. Vi er opptatt 
av kvalitet og brenntid og det gjenspeiler produktene du får 
kjøpt hos oss. Ved en spasertur rundt i våre lokaler gir deg tips 
om hvordan du kan pynte hjemme. Perfekte gaver til de som har 
alt, eller en hyggelig oppmerksomhet til noen du kjenner.  

I sesong – til en anledning
Gode minner og gode opplevelser er gjerne forbundet med et 
godt måltid med den riktige stemningen. Høytider som jul og 
påske utmerker seg med sine tradisjoner, farger og særegne 
stemning. Til og med høsten med jakt og mørkere tider har 
sin sesong og byr på ulike anledninger til hygge. Ved et besøk 
hos oss gir deg nettopp inspirasjon til å skape disse gode 
opplevelsene når og hvor du måtte ønske. Vi gir deg ingre-

lysgrotten / søberg gård

Retrokaféen Glopheim ligger på Atna. Kaféen har jukeboks, flip-
perspill og rørstoler med respatexbord. Besøkende får servert 
berømte wienerbrød mens 50- og 60-tallsmusikk strømmer ut i 
rommet. Grupper er velkommen til å avholde møter, ha feiringer 
og vennefester. Åpent fra 23.06. til 14.08, kl 10-17. Lørdager el-
lers i året kl 11-14.

Atneosveien 91, 2476 Atna 
932 23 309 / 911 25 566 
sooverby@gmail.com / Glopheim.no

Foto: S. H-Hanestad

Folldal Gruver er et gammelt bergverkssamfunn, bygget opp 
rundt kobbergruven fra 1748. På området kan besøkende opp-
leve utstillinger og vandre langs merkede stier. De kan få inn-
blikk i produksjonen og de sosiale forholdene ved gruva, og bli 
med på guidet tur med gruvetoget. Folldal Gruver har åpent 
åpent 11. juni til 31. august kl 11-18.

2580 Folldal / 62 49 05 05 / 909 44 804 
tommy@folldalgruver.no / Folldalgruver.no

Aquavitfjøset finner du på Spidsbergseter Resort Rondane. 
Opprinnelig et gammelt steinfjøs fra 1850. Fjøslukta er borte, 
men tradisjonene henger igjen i veggene. Her serveres over 
100 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 fore-
spørsel, ta gjerne kontakt!

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

aquavitfjøset

folldal gruver

norsk villreinsenter nord

Norsk Villreinsenter Nord ligger på Hjerkinn. Naturveilederne 
har som mål å gi økt kunnskap om villreinen spesielt og høy-
fjellet generelt. I Villreinsenterets Fangstminnepark får besø-
kende innblikk i vår flere tusen år lange fangsthistorie gjennom 
rekonstruerte element som fangstgroper 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.

Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn 
post.nord@villrein.no / Villrein.no

Foto: Tommy Kristoffersen

Foto: Ian Brodie

Sollia fjellstyre forvalter 
Setningen- og Atnedalen 
statsallmenning. Du finner 
fjellstyreadministrasjonen i 
gamle Sollia kommunehus. 
Fjelloppsynet er blant an-
net sekretær for fjellstyret, 
fører tilsyn med fjellstyrets 
åpne hytter, driver praktisk 
tilrettelegging. Se www.sol-
lia-fjellstyrene.no for infor-
masjon om fiskekort og kart.

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

sollia 
fjellstyre

Foto: J. Wæhler / 
Statens vegvesen

Foto: Lysgrotten

diensene til en god opplevelse og i 2016 gjør vi «ditt bord» 
komplett.

Lokalmat i nye utvidede lokaler
I 2016 utvider vi våre lokaler med nye opplevelser og en reise 
gjennom gardslivets historie. Et gammelt stabbur blir som nytt, 
selvsagt med sin sjarmerende sjel. Gamle møbler og naturens 
elementer fyller nye 100 kvm med utstilling. Her vil du finne et rikt 
utvalg av lokalprodusert mat fra nærområdet, som både kan kjø-
pes og nytes. Vi gleder oss! I sommersesongen vil du også kunne 
hilse på lammene våre ute rundt lokalene. Følg oss på våre hjem-
mesider og på facebook for nærmere informasjon. Vi tar også 
imot større grupper og kan skreddersy løsninger som passer for 
dere. Vi er ikke vanskelig å finne. Tett ved Rv3, bare 4,5 km nord 
for Alvdal sentrum. Et naturlig stoppested langs Rv3. 

ÅPENT kl. 10-18 alle dager, ellers etter avtale. Utvidet åpnings-
tider; sommer, jul, påske.

Nord-Østerdalsveien 5716, 2560 Alvdal 
480 29 323 / 905 49 329 / post@lysgrotten.no / Lysgrotten.no 

Atna Øl ligger rett ved Atnas innfallsport til Nasjonal turist-
veg Rondane. Med gode 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 vill-
markssmaken i traktene rundt Atna, og har spor av villmark i 
brygget. Grupper er velkomne til omvisning og ølsmaking etter 
avtale. Atna Øl har åpent utsalg mandag-fredag kl 08-16.

2476 Atna / 909 44 402 / post@atnaol.no / Atnaol.no

atna øl

glopheim kafé

Foto: O.E. Butli-Harstad

2580 Folldal
Tlf: 906 68 138
post@rogstad-odden.no
www.rogstad-odden.no
Grunnarbeid • Nybygg • Lafting • Restaurering

Foto: Lysgrotten
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Ingrid Bakken Nilsen og Stig Roger Nilsen er paret som står 
bak Rondane Gardsmat og Grimsbu Ull og Natur, og du finner 
dem på gården Haugtun i Grimsbu i Folldal kommune. Fami-
liebedriften så dagens lys i 2007. I 2009 åpnet butikklokale 
og 2011 fikk de Bygdeutviklingsprisen som da ble utgitt av 
Innovasjon Norge, Hedmark. Det som gjorde utslaget i at Ron-
dane Gardsmat fikk prisen da, og som de fortsatt jobber for, 
er å bruke så godt som alle ressurser de har på gården. Hele 
foredlingsprosessen gjøres hjemme på gården: nedskjæring, 
produsering av produkter, og pakking.

Gammelnorsk spælsau, som Rondane Gardsmat foredler mat- 
og håndverksproduktene sine fra, er en rase som kan spores 
tilbake til vikingetida. Det er en lettbygd og sunn rase som 
beiter på variert og rikt fjellbeite som løv, lyng, bær og urter. 
Kjøttet er magert og mørt og har en mild, viltpreget smak. 
Rondane Gardsmat bruker egne råvarer. De produserer pin-
nekjøtt av 240 lam i året, fenalår som er deres eget svar på 
parmaskinken, tursnacks bestående av lett krydret og speket 
renskåret lammekjøtt, og spekepølser som er et smaksvidun-
der bestående av kjøttfarse og kortreiste bær som tyttebær, 
blåbær og einebær. I tillegg til disse matproduktene, finner du 
Ingrids håndverksprodukter i gardsbutikken: lammeskinn og 
sitteunderlag i mange farger og varianter. For eksempel med 
trykt dekor, dåpsdato, bryllupsdato eller trykk etter eget ønske. 
Andre produkter er tova nisser, geitebukker, moskuser, horn-
produkter og sitteunderlag.

Kundene er det viktigste for ekteparet. Står det en kunde ut på 
tunet klokka 5 på morgenen, så åpner de selvfølgelig butikken. 
Det er når de leverer fra seg gode produkter og ser at kunden 
er fornøyd, at de blir stolte som bønder. Det er verdt alt for dem. 
De er takknemlige og ydmyke over at kundene vil ha håndlage-
de nisjeprodukter fra gården. 

Ingrid og Stig Roger selger produktene sine på gardsbutikken, i 

Galleri Slåen – Rondanevegens spennende høyfjellsgalleri i Foll-
dal! Ta turen til Galleri Slåen i sommer og opplev et fargerikt høy-
fjellsgalleri utenom det vanlige. Galleriet ligger helt vest i Folldal, 
rett ved foten til Dovrefjellplatået. Kjør avstikkeren opp fra riks-
veien og bli stum av begeistring, når landskapet åpner seg og 
du går inn på tunet foran galleriet. Fra søndag 3. juli til og med 
søndag 7. august kan du oppleve totalt 33 utstillere i galleriet, 
som er fylt til randen av humor og glødende farger.

humor, farger og lekenhet
Er du den som liker sanselig, fargerik og humoristisk kunst, er 
Galleri Slåen et sted du må besøke. Kunstutvalget i galleriet er 
nøye sammensatt, hvor mangfoldet domineres av humor, far-
ger og lekenhet.  I år kan du blant annet se Marianne Gudem 
sine etsninger. Galleristen er vilt begeistret for hennes bilder. 
Det som kjennetegner bildene, er hennes strekfigurer i utfol-
delse - håp og glede, men også rom for en god latter. Ingen 
portretterer vinteren og nordmenn sine skitradisjoner slik som 
Kristian Finborud. Hans bilder vekker følelser i betrakteren og 
det blir en glede å stille ut hans arbeider på tredje året. Kerami-
ker Linda Mowinkel Nilsen stiller ut unike kopper med humoris-
tisk dekor, spesielt laget til årets utstilling.

Utstilling/servering i Ragnhildstua
I Ragnhildstua kan du i ro og fred, nyte utstilling av maleri og 
trykk fra kolorist Anne Valen Næss. I tillegg kan du møte «fa-
milien Mozart» og lysenglene til keramiker Karin Elisabeth Øv-
stedal. Flotte og fargerike keramiske skulpturer. Sett deg ned 
ved langbordet, nyt kunsten på veggene og kjenn på den gode 
atmosfæren. På kjøkkenet kan du få servert nytraktet kaffe 
og Fruas lune rabarbrapai m/økologisk is. Andre fristelser er: 
fersk påsmurt pjalt og sirupstynnkake fra Rondebakst, røm-
mebrød fra Åshild Killi på Dovre, konfekt fra Sjokoladelåven i 
Sollia med ingredienser fra skog og fjell. Ikke minst den deili-
ge økologiske isen fra Reins Kloster i Rissa, i år med nyheten 
pistasjis.

Årets utstilling
I år vil 7 nye kunstnere være med å sette sitt preg på utstillingen.  
I tillegg til Marianne Gudem – etsning, Anne Valen Næss – maleri 
og håndkolorerte trykk og Karin Elisabeth Øvstedal – keramiske 
skulpturer, er det Anne Line Iversen med tekstilkunst – ull og sil-
keskjerf, Linda Mowinckel Nilsen – keramikk, Embla smykker – 
sølvsmykker og emaljerte smykker og Gro Eide Viken – originale 

Foto: Werner Anderson

Sollia Prestegård ligger i 
Øverdalen i Sollia. Gården 
har geitedrift, og produserer 
spekepølser av geitekjøtt 
samt kaldrøkte geitelår. Se-
terkaféen på Øverdalssetra, 
ca 3 km fra prestegården, 
er åpen 1. juli - 7. august kl. 
12-18. Seterhelgen på Øver-
dalssetra er 6. og 7. august.

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

sollia
prestegård

Foto: H.J. van Ommeren

MX Sport Folldal har alt du 
trenger for en vellykket tur til 
skogs og til fjells -sommer 
som vinter. Sporten tilbyr 
produkter som fiskeutstyr 
og fiskekort, sykler, jakt- og 
fritidsutstyr, våpen/ammuni-
sjon, utstyr og fôr til hunden, 
og ski- og skiutstyr. Utvidede 
åpningstider. 1. juli – 6. au-
gust mandag-fredag kl. 9-19, 
lørdag kl. 9-15. Velkommen 
innom for en hyggelig handel!

2580 Folldal 
62 49 02 53 / 46 84 48 91 
sporten@mxsport-folldal.no

Mx sport
folldal

Foto: Helge Stikbakke

kullstift tegninger av sau. Lokale kunstnere hører til i galleriet. I til-
legg til Gro Eide Viken fra Oppdal, nevnes Mali Anette Hoel, også 
fra Oppdal, med sine malerier og nummererte trykk. Ruth-Eli Bren-
nodden med sine skinnarbeider fra Svennsplassen Gårdssøm, og 
Ingrid Bakken Nilsen med sine gammelnorske spælsaueskinn fra 
Grimsbu Ull og Natur. Begge de sistnevnte bedriftene fra Folldal. 
Billedkunstnere, glasskunstnere, tekstilkunstnere, sølvsmeder, 
keramikere, sjokolademakere, såpeblandere, iskremmakere og 
modister – et mangfold samlet i Galleri Slåen!

Galleriåpning
Galleri Slåen åpner i sommer galleridøra søndag 3. juli kl. 
12.00.  Det blir stas når Folkemusikkgruppa FIRO vil ha sin 
debutkonsert på tunet! En nystarta kvartett sammensatt av 
sterkt meritterte musikere fra Nord-Gudbrandsdalen. Brehaug 
Matopplevelser ved Håkon Magne Skjøren vil servere unik mat-
glede rett fra grillen. I Ragnhildstua blir det servering av kaffe 
og hjemmebakte godbiter. Ta gjerne en titt på hjemmesiden 
for mer informasjon. Hjertelig velkommen!

Galleri Slåen / Søndre Slåen / 2584 Dalholen / 952 20 005 
kari@gallerislaaen.no / Gallerislaaen.no

Foto: Martin Blikstad

galleri slåen  Rondanevegens spennende høyfjellsgalleri

Drømmedalen og Tina fin-
ner du på Nordre Finstad 
gård i Sollia. Her er alle vel-
komne til å bidra på sitt eget 
vis, på en dag i Drømmeda-
len, hestemeditasjon eller 
tegne-og malekurs. Delta 
på daglige aktiviteter enten 
for en dag eller ved å bo der 
i flere dager. Besøk også Ti-
nas kunstutstilling på låven. 

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

drømme-
dalen

Foto: Drømmedalen

Rondane gardsmat / grimsbu ull & natur  Alle produkter fra egen gard

lokale butikker, de sender til alle deler av Norges land, kronprin-
sparet fikk smake deres produkter da de besøkte Folldal i 2011, 
de har noen år solgt produktene sine på Fenaknoken i Oslo, 
og de har nettopp begynt å selge produktene sine på Oppdal 
Smak og Behag, som er en butikk etablert av eierne i Oppdal 
Spekemat. I denne butikken får Rondane Gardsmat sin velfor-
tjente plass sammen med andre nisjeprodusenter. I tillegg til 
disse utsalgene, blir produktene spist på små og store plasser 
i hele landet, og så langt unna som i Australia, Spania og USA. 
Den beste historien er det Ekraveiens (dannede) pinnekjøtt og 
aquavitlaug hvor Jan Erik Moe fra Oslo er Laugsforstander 
som har, og vi ønsker å dele den gode historien med sommer-
avisas lesere. Dette pinnekjøttlauget hadde hvert år i 8 år spist 
pinnekjøtt fra forskjellige produsenter, men det var før de kom 
over pinnekjøttet til Rondane Gardsmat på Folldalsdager et år. 
Det startet ved en tilfeldighet sommeren 2009 da de skulle sy-
kle i Grimsdalen. Etter overnatting i nærheten, så de at det var 
marked på Folldal stadion.  De stoppet og kom snart i prat med 
Ingrid og smakte på noen av produktene. De spurte om Ron-
dane Gardsmat også produserte pinnekjøtt. Dette ble bekref-
tet og en prøvebestilling fulgte samme år. Dette ble til de gra-
der vellykket og falt så i smak at det ikke siden har vært på tale 
med andre alternativer. I 2015 hadde lauget 15-årsjubileum, og 
Rondane Gardsmat fikk æren av å få tilskrevet seg noen linjer i 
jubileumssangen. 2 linjer i sangen går som følgende: «Nå skal 
vi ha laugstreff – hei lå lelå le låa. Med nam, nam i fra Folldal 
og øl og akevitt» og «Vi takke vil vårt vertskap, pluss sauen og 
Stig-Roger. 15 år har gått, og det er enda ikke over». Ikke rart de 
anbefaler Rondane Gardsmat til alle de kjenner og kaller Ingrid 
og Stig Roger for hoffleverandører. Det er slike ambassadører 
vi trenger langs Rondanevegen.

2582 Grimsbu  
996 12 048 Rondane Gardsmat 
994 28 768 Grimsbu Ull og Natur 
postmaster@rondanegardsmat.no / Rondanegardsmat.no

Foto: H.J. van Ommeren

Foto: Bjørn Brendbakken
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Fra starten av Nasjonal turistveg Rondane i krysset 
i Folldal sentrum kjører du i retning Sollia. Etter ca 
3 km kommer du til en fin parkeringsplass på ven-
stre side av Rv 27 like før Sletten. Vi starter denne 
sykkelturen med en bit av gamle Atndalsveien ned-
over mot Krokhaug, som var senter i bygda fram til 
gruvedrifta ble tatt opp igjen. Ta gjerne en avstikker 
for å se den restaurerte vassaga i Mellombekken. 
Spesialiteten med denne er at den har jigg for skjæ-
ring av takspon i tillegg til den vanlige sirkelsaga. 
Litt lenger fram passerer du Gammelfaret på ven-
stre side. Kikk på kartet og se de elegante svingene 
Folla gjorde her før. Elva tok hvert år med seg dyrka 
mark. Det ble satt i gang et stort arbeid med å gra-
ve rettere løp i 1935. Også fløtinga gikk betraktelig 
bedre etter at elva ble retta ut.
 Følg med på kartet nå: Først en brå høyresving 
og like etterpå like brått til venstre, så en bratt bak-
ke, og vips er du oppe på en av de fineste sykkelsti-
ene. Kjør sakte og nyt terrenget her.
 Neste synsinntrykk kan være Grimsa. Ved brua 

her går elva i friske stryk over slipt fjell. Vi svinger 
til høyre opp bakken og til høyre igjen på bakketop-
pen. Denne veien ble opp-gradert til dagens stan-
dard i 1950. Tidligere gikk kjerreveien fra Øyengar-
dan inn til Nordre Mjovassdalsæter her. Området er 
rikt på reinlav, og her plukkes det år om annet litt til 
dekorasjoner.
 Den gamle tømmerkoia i veikanten er flytta hit 
fra Myrbekksaga der den tjente som kvilebu. På 
andre sida av Grimsa ligger garden Sætra, denne 
var fra begynnelsen sæter til Midt-Øyen. Det er fin 
gardsvei herfra til riksveien, og fartsetappe på fast 
dekke tilbake til start. Med tre timer til disposisjon 
kan denne turen gjøres i et rolig tempo.
 Ble du nysgjerrig på andre fine turer i Folldal? 
Boka kan du få kjøpt på Solhellinga Folldal, MX 
Sport i Folldal, Grimsbu Turistsenter, Fjellsyn cam-
ping og turistinformasjonen på Folldal Gruver. 

Eller ta kontakt med Arne Lohn direkte, 411 01 326 
/ arne.lohn@fjellnett.no

I Folldal har vi et aktivt turlag, til stor glede for lokalbefolkning og besøken-
de. Arne Lohn er i tillegg til leder i turlaget, også en ivrig syklist og fotograf. 
I 2012 ga han ut boka «Turbygda Folldal, 50 turer til fots, på sykkel, i kano». 
Vi har vært så heldige å kunne få gjengi en av sykkelturene fra denne boka.

Med sykkel rundt 
kollutholen i folldal

Geocaching er en moderne form for turorientering 
hvor du ved hjelp av en GPS eller smarttelefon fin-
ner poster. Disse postene er noen ganger gjemte 
bokser i naturen, ofte plassert ved unike posisjoner 
som for eksempel utsiktspunkt, fosser, gamle trær 
eller stenformasjoner.
 Geocaching er en form for orienteringsaktivitet, 
men uten bruk av kart og kompass. Det hele er digi-
talt, og det er mulig å delta over alt, på hvilket som 
helst tidspunkt. Det er mulig å delta gratis hvis du 
bare går på nettet og finner koordinater eller har en 
app på mobilen. Aktiviteten passer til folk i alle aldre, 
og med alle nivåer av eventyrlyst. Det finnes geo-
cacher på de høyeste fjell, langs Nasjonal turistveg 
Rondane, i byer, parker, langs sjøer og på camping-
plasser. Her er det kun fantasien som setter grenser.
 Selve cachen er en post, ofte gjemt litt unna vei-
en slik at du må lete etter den. Det blir ofte lagt ut 
hint, så du har noe å gå etter når skal gå på leting. 
Ved posten finnes det en loggbok du må signere 
og legge igjen en besked i. Er du heldig finnes det 
også noen ganger en liten boks med noen forskjel-
lige gjenstander som andre har byttet og lagt der 
over tid. Hver gang du finner en cache, kan du finne 
et nytt innhold. Regelen er at du legger igjen en fin 
beskjed og du kan allltid bytte en ting som ligger 
der. Husk alltid å legge igjen noe med lik eller høy-
ere verdi som det du tar. Da sikrer du at også den 
neste som finner cachen får en overraskelse og en 
fin hilsen å lese.
 Langs Rondanevegen finnes flere steder med 
geocacher, og det kommer stadig flere. Ta gjerne 
turen innom Rondane Friluftssenter Rondetunet. 
Det finnes flere cacher på området deres, og de 
hjelper deg gjerne med tips for å komme i gang 
med denne spennende aktiviteten. En tur innom 
siden www.geocaching.com kan også gi deg god 
informasjon.

gå på skattejakt
i naturen med 
geocaching

Foto: Øyvind Wold

Foto: Thomas Fredriksen

Einunndalen. Foto: Bjørn Brendbakken

Langs 
Rondane-
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Fiske. Foto: Bjørnar Hansen Einunndalen. Foto: Bjørn Brendbakken Venabygdsfjellet. Foto: Roger Ellingsen/Statens vegvesen



langs rondanevegen | 2120 | Langs rondanevegen

Fiskemulighetene i Folldal er mange og varierte. For 
både lokalbefolkningen og for tilreisende fiskere er 
Folldal Statsallmenning og Einunndalen synonymt 
med godt fiske i både elv og vann. Men for de som 
setter pris på et spennende fiske i elv, er det også 
verdt å se nærmere på elvene Folla og Grimsa.
Både Grimsa og Folla er attraktive fiskeelver men 
på mange måter «glemt» i forhold til elver og vann i 
statsallmenningen. I disse elvene renner kaldt og kal-
kholdig krystallklart vann fra sine kilder i Rondane og 
Dovrefjellsområdene hvor ørret og harr lever godt på 
elvenes rike forekomster av vannlevende insekter. 
 Fisket her gir varierte muligheter. Enten det er 
barn som er med på sine første fisketurer eller de-
dikerte fluefiskere, vil de fleste finne fiskeplasser 
som passer for seg. Selv om det er lite tilrettelagt 
for fiske gjør fast mark, sparsommelig kantvegeta-
sjon og lite dyrket mark det lett å ta seg frem langs 
breddene. Elvene har relativt rask strøm avbrutt av 
kulper og stilleflytende partier. 
 Fisken vokser sakte på grunn av det kalde vannet 
men de finnes i godt antall. De fleste er nødvendig-
vis ikke så store, men det er heller ikke alltid det 
viktigste. Men er man heldig kan man få virkelig 
fin fisk i vassdraget. Harr opp mot 1,5 kg og ørret 
opp mot 2 kilo er ingen umulighet, unntaksvis også 
større fisk avhengig av oppgang av vandrende 
fisk fra Glomma. Harren er en del av et større van-
dringssystem fra Glomma mens ørreten i all hoved-
sak lever bak den samme steinen hele sitt liv. 
 På strekningen mellom Nedre Fallfossen i Grimsa 
til Nedre Ryen i Folla er kun klassisk fluefiske tillatt. 
Her selges kun 10 kort pr dag og det er fangstbe-
grensninger. Fisket her har på kort tid blitt svært po-
pulært og det kan være lurt å kjøpe fiskekort i god tid 
før fisketuren skal skje. Den restriktive forvaltningen 
har på kort tid gitt gode resultater på strekningen 
og sjansen for å få de riktig store fiskene er bedre 
her ellers i vassdraget. Fiskekort får du kjøpt hos lo-
kale fiskekortselgere. I tillegg kan fiskekort kjøpes 
på fishspot.no. Fiskekortet dekker, med unntak av 
Grimsa Fluefiskesone, elver og bekker utenfor Foll-
dal statsallmenning.  Folla mellom Eidet bru i Dal-
holen og Alvdal kommunegrense, Grimsa ovenfor 
Nedre Fallfoss til Dovre kommunegrense, Einunna, 
Marsjøåa og Kakella med tilstøtende bekker.I tillegg 
kan du fiske på Nygruvtjønna. 

Sommerens vakreste tur! Turminne fra sommeren 
2015. Solnedgang fra Muen sammen med fine folk 
og to små valper. Muen 1424moh er den høyeste 
fjelltoppen i Ringebu Kommune. Det er også en 
av de enkleste toppene å ta seg opp på. Stien er 
tråkket opp av tusentals vandrekjenger, joggesko, 
støvler og hva vet jeg – kanskje også flipflops og 
crocs gjennom uendelig mange sommersesonger. 
Det er blitt til reine autostradaen. Det er bare de 
siste 100 meterne som er litt slitsomme på grunn 
av mye stor stein – her ser det ut til at hele fjellet 
en gang har gått i luften og så rast sammen til den 
fine «lille» sukkertopp det er i dag. Dette er derfor 
ikke turen jeg anbefaler først når noen spør om fine 
turer på Venabygdsfjellet, det finnes mange som er 
mer spennende og med høyere topper å bestige. 
 Uansett er det denne turen jeg husker aller best 
fra sommeren 2015. I august hadde jeg jobbet 
på Spidsbergseter og Venabygdsfjellet i nesten 1 
år og bodd i Ringebu i nesten 10, men jeg hadde 
aldri vært på Muen. Birgitte Bay, prosjektleder for 
bolyst i Ringebu, tok kontakt en dag for å høre om 
jeg og samboeren min, Kjell Arne, hadde lyst på tur 
da hun også hadde igjen å bestige Muen. Vi møtte 
Birgitte og noen venner av henne på parkeringen 
ved Muvatnet, en solfylt ettermiddag. Turfølget 
inkluderte også 2 valper, Nookta på 8 måneder og 

Av og til kommer det gjester inn i resepsjonen 
hos oss og sier hei og takk for sist! Hvordan 
har dere det og hvordan går det? Som om vi 
skulle være gamle venner. Dessverre, og det 
må vi innrømme, husker vi ikke alltid alle gjes-
ter og det er flaut, men til vår unnskyldning så 
må vi jo også si at det går nokså mange men-
nesker ut og inn på Rondane Gjestegård i løpet 
av en sesong!  
 Det vil ikke si at vi ikke gleder oss over de 
som kommer tilbake til oss. Vi har klart å by 
dem på noe som gjorde at de synes det var 
verdt å komme en gang til! Og en større kom-
pliment for jobben vi gjør, kan vi vel neppe få.
 Vi har også gjester som vi husker og kom-
mer til å huske så lenge vi lever. Spesielt et 
tysk par som bestilte et ukes opphold tidlig i 
februar for 3 år siden. Fantastisk hyggelige og 
interessante gjester! Samtidig kom det også 
et norsk par, de skulle bare være hos oss en 
langhelg. De hadde solgt hytten sin, men fikk 
allikevel lyst på noen dager på fjellet med dei-
lig skiføre. Dagene var allerede blitt lengre og 
solen sto høyere på himmelen og godværet var 
spådd både hos yr og storm. 
 På kvelden til middag var det bare disse to pa-
rene og vi bestemte oss for å sette de ved sam-
me bord, de var jo så hyggelige alle fire. Men vi 
var nok litt nervøse. Fant de et felles språk, had-
de de noe å snakke med hverandre om? Det er 
jo ikke så vanlig å bli plassert ved samme bord 
uten å kjenne hverandre. Det ble en livlig kveld 
og latteren runget gjennom huset. Dagen etter 
kom de igjen til middag, alle fire. Denne gangen 
ba de om å få sitte sammen. 
 Først reiste de norske og noen dager senere 
de tyske gjestene. Alle takket for seg og sa de 
hadde hatt noen fine dager. Det er ikke noe som 
er morsommere enn å ha så strålende gjester. 
 Sommeren kom og vi hadde ikke så mye 
tid til å tenke noe videre på de fire før vi fikk 
en pakke i posten. En nydelig fotobok fra alle 
sammen og bildene vitnet om felles reiser og 
besøk hos hverandre. Vi må vel ikke fortelle at 
de fire er blitt «gjengangere» på Rondane Gje-
stegård. 
 Det er litt sukkersøtt, men så gøy det er å 
oppleve slikt. Vi er ikke redde for å sette frem-
mede gjester til bords sammen lenger, for de 
fleste har glede av en prat over bordet. 
 Og for oss? Det er dette vi brenner for, at de 
som kommer til oss skal trives. Ikke alle finner 
nye venner, men kanskje de finner andre ting 
som gleder dem vel så mye. Det vi ønsker, er 
at alle skal ta med seg minner hjem om deilige 
dager på Rondane Gjestegård!

Nasjonal turistveg Rondane har i år fått et regionalt turistkontor på Rondane Friluftssenter Rondetunet i 
Sollia. Turistinformasjonen ligger i tilknytning til resepsjon og butikk på Rondetunet. I tillegg til turistinfor-
masjon har vi en offentlig parkeringsplass med utgang direkte til turstiene som starter på Rondetunet. Vi 
ønsker gjester velkommen til å spise lunsj i bålhytten og til å benytte seg av våre aktiviteter som freesbee 
og geocaching. I turistinformasjonen er det mulig å få gode råd om de beste turene til fots, på sykkel eller i 
kano, samt kjøpe kart, fiske- og jaktkort. Vi har også brosjyrer og informasjon om andre attraksjoner og se-
verdigheter i området. Vi har offentlige toaletter og dusjfasiliteter for de som kommer hjem fra tur på fjellet. 
Turistinformasjonen og Rondetunet har åpent både sommer og vinter, og i sommer er turistinformasjonens 
åpningstid kl 9-18 hver dag fra juni til august.
 Se mere om Rondetunet på Rondetunet.no, facebook/Rondetunet.com, eller ring for info på +47 904 
15 149.

magi på 
rondane 
gjestegård

Ny turistinformasjon
langs rondanevegen

Alfa som var kun noen få. En har jo hørt om små 
barn på tur, men dette var en ny vri på konseptet. 
Med litt stutte bein ble det til tider noe bæring av de 
små og lille Alfa sovnet godt under matfars jakke 
på turen opp, men jammen var de ikke flinke bergs 
geiter begge to! Vi var raskt oppe og tok oss god 
tid på toppen, skrev i turboken og nøt noen deilige 
nystekte sveler tillagde på stormkjøkken! Takk til 
turfølge Geir Egil og Ragnhild Marie for dette. 
 Vi hadde Muen helt for oss selve denne aftenen 
og det føltes virkelig som vi var alene på toppen av 
verden en stund. Vi måtte bryte opp før det ble før 
mørkt og nedstigningen gikk i en episk solnedgang 
– så vakkert at det egentlig ikke burde vært lov å
fotografere, men det gjorde vi selvfølgelig. Noe jeg
tar med meg fra denne kvelden er at også de kor-
te og enkle turene kan gi de fineste opplevelsene, 
at det er alltid hyggelig å dra på tur som en gjeng
og det er veldig satt pris på om noen har med noe
uventet snacks i sekken. 
 Dette er en tur som kan anbefales til nesten 
alle – den eneste utfordringen kan være den siste 
steinete biten, men har du noen å støtte deg på 
skal det gå fint. Tidsbruk opp: ca. 1 time. Ned tar 
nesten like lang tid. Sørg for gode stabile sko og 
unngå de våteste dagene da steinene kanskje kan 
være litt i sleipeste laget. Parkeringen ved Muvat-
net ligger rett ved siden av Nasjonal turistveg Ron-
dane. God tur!

Einunndalen er Norges lengste seterdal med sine 
55 km fra Moskardet til Dalholen. Med stikkvei-
ene til sidedalene er den totale lengden på omlag 
87 km. Den er kjent for aktiv setring, men du har 
også mulighet til å gå fine fjellturer i uberørt natur 
i tillegg til fiskemuligheter i mindre vann og bekker.  
Veglagene for Einunndalen har eksistert siden se-
tringens begynnelse på 1800 tallet, og har historisk 
sett hatt ansvaret for veidriften og rettighetene til 
denne. Og har som formål å gi veifarende likebe-
handling, god service, godt vedlikeholdt vei og grei 
adkomst til seterdalen, statsallmenningen og fjel-
let. For å komme til Einunndalen kan du enten kjøre 
inn via Moskardet som ligger i Grimsbu, eller inn fra 
Dalholen. På Dalholen er det etablert en infopark 
ved inngangen til Einunndalen ved fv29. Der vil du 

fiske i folla
og grimsa
Av Bjørnar Hansen

Foto: Bjørnar Hansen

finne informasjon om Einunndalen, nærliggende 
nasjonalparker og verneområder for Dovrefjell/
Sunndalsfjella og Rondane. Det vil også bli satt opp 
ett kart over Einunndalen der veien og forskjellige 
informasjonsobjekter er inntegna på kartet. Info-
parken skal også styrke informasjonen for aksen 
Nasjonal turistveg Rondane og tilførselsvegene fra 
Alvdal, Hjerkinn, Ringebu og Atna. 

einunndalen

fottur til muen
Av Julia Hamre

På tur ned fra Muen. Foto: Julia Hamre

Foto: Rondanevegen
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Lundes har 20 flotte og velutstyrte 
hytter i alle kategorier, fra 2 til 40 sen-
geplasser. Hyttene ligger i Norges 
flotteste turterreng, og tett inntil løy-
penett. Lundekroa tilbyr nystekt bak-
verk, middag og småretter, og har alle 
rettigheter. Kiwi har fullsortiment og 
åpent hver dag og hyttebutikken har 
alt som trengs til hytta.

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

lundes

Foto: Lundes

Trabelia Hyttegrend & Camping har be-
liggenhet opp mot høyfjellet i Ringebu. 
Hyttene er praktiske, har god standard, 
dusj og toalett, oppvaskmaskin og 
komfyr, alt nødvendig kjøkkenutstyr, 
kaffetrakter og TV. Campingplassen 
ligger på en gammel setervoll. Gjester 
som ankommer med telt eller cam-
pingvogn har tilgang til strøm, moderne 
toalettanlegg, badstu og kjøkken med 
oppvaskmaskin. Velkommen!

2632 Venabygd / 61 28 41 31 
post@trabelia.no / Trabelia.noFoto: Lars Lundbakken

Overnatting for totalt 230 personer i 
hotellrom, hytter og leiligheter. Nordly-
set Restaurant, Fjellrypa Gave & Interi-
ør, Villreinen Café & Bar, Aquavitfjøset, 
Karlsvogna Fjellbad, lekerom, kano- 
og sykkelutleie, trøbåter, kurs- og kon-
feranseavdeling. Fantastisk turnett og 
2 km fra Rondane nasjonalpark. 

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

Foto: Julia Hamre

Venabu Fjellhotell er et familiedrevet 
hotell med 56 rom, 8 høystandardhyt-
ter og en storhytte (20 pers.) til utleie. 
Vi arrangerer rideturer og fotturer i 
fantastisk turterreng, yoga, elgsafa-
ri og fotokurs. Kanoutleie. Vi tilbyr 
spennende fisk-, kjøtt- og vegetarret-
ter, alt tilberedt fra bunnen. Rabatt til 
DNT-medlemmer. Spesielt opplegg i 
forbindelse med Peer Gynt.

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

venabu 
fjellhotell

Foto: Venabu Fjellhotell

spidsberg- 
seter resort
rondane

5 trivelige hytter på 18 m2 og 1 hytte 
på 48 m2. Campingplassen har et godt 
sanitæranlegg med dusj og toalett, og 
plasser for telt/lavvo, campingvogner 
og bobiler. Campingplassen er åpen 
hele året, og grillhytta er gjestenes na-
turlige samlingspunkt. Du vil føle deg 
velkommen som gjest hos Mari-Anne 
og Erik.

Ringebuvegen 66, 2477 Sollia 
901 24 960 / 901 23 753 
mahemli7@gmail.com 
Solhaugcamping-sollia.no

solhaug camping

Foto: Solhaug Camping

Rondane Gjestegård har ti dobbeltrom 
og ti laftede hytter med høy standard, 
alle inkludert dusj og WC. I restauran-
ten serverer vi nydelig hjemmelaget 
mat. Vi hjelper deg også gjerne med 
planleggingen av kano-, sykkel- og 
fisketurer. Dagens middag serveres kl 
19. Ring på forhånd og bestill bord.

Rondeveien 34, 2477 Sollia 
62 46 37 20 / 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 personer. Gjes-
tene kan også overnatte i eget telt,
campingvogn eller lavvo. Vi tilbyr akti-
viteter som fiske, fotturer, sykling, turer 
på fjellski og truger. Utleie av sykler og 
kanoer. Ta en tur innom turistinforma-
sjonen vår for gode tips å se, prøve og 
smake på!

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

Foto: Rasmus Kortegaard

Nordre Brænd er en moderne, øko-
logisk drevet gard med sauer, høner, 
hester, hunder og katter, opprinnelig 
fra 1700-tallet. Leier ut Pannhuset og 
Borgen.

Rondeveien 792, 2477 Sollia 
970 06 425/468 87 150 
olaogeiny@gmail.com 
Sollianatur.no

nordre brænd

Foto: H.J. van Ommeren

sove og spise

trabelia
hyttegrend

Rondane 
friluftssenter
rondetunet

Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
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Gruvekroa leier ut Direksjonsboligen, 
Rallarstua og Hus 16, alle med belig-
genhet i Folldal sentrum. Utleieen-
hetene passer fint for selvhushold. 
Gruvekroa ligger sentralt inne på gruve-
området til Folldal Gruver, og deler hu-
set med museum og nasjonalparksen-
ter. Kroa serverer god norsk mat, og har 
åpent 11.7-8.7 kl 11-18. 9.7-7.8 kl. 10-19. 
8.8-31.8 kl. 11-18.

Verket 43, 2580 Folldal / 62 49 00 89
gruvekroa@folldalgruver.no 
Folldalgruver.no

gruvekroa

Foto: Tommy Kristoffersen

Amperhaugen er en malerisk og verne-
verdig gammel gard med en fin kombi-
nasjon av norsk trekultur og østerdalsk 
gjestfrihet. Låvestua og Østerdalsstua 
leies ut.

Lyngstadveien 32, 2477 Sollia 
907 51 833 / jo@sollia.net 
Mangesysler.no

amperhaugen

Foto: Jo Øvergaard

Kvebergsøya Gard tilbyr enkeltrom, 
dobbeltrom og familierom. Besøkende 
kan også overnatte i Eldhuset. Denne 
hytten ligger på tunet vårt, har 3-4 sen-
geplasser, kjøkkenkrok og bad. Gården 
er omkranset av eng, elv, skog og lett 
tilgjengelige fjell. Gjestene våre kan 
ta del i arbeidet, delta på rideturer og 
reiser med hest og vogn. Måltider ved 
forhåndsbestilling.

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

Foto: Kvebergsøya

Vi leier ut Eldhuset, Kårboligen, Ron-
dane Hytte og Stabburet på gården. To-
talt er det 24 sengeplasser på gården. 
I tillegg leier vi ut Setra i Kakkeldalen 
og Meløybua i Einunndalen. Av aktivi-
teter kan vi nevne terrengsykling, orien-
teringsturer og fotturer i den nydelige 
naturen rundt oss. Vi serverer måltider 
ved forhåndsreservasjon.

2580 Folldal / 62 49 00 72
post@lokkenfjellgard.com
Lokkenfjellgard.com

løkken fjellgård

Foto: Løkken Fjellgård

Øvre Dørålseter ligger flott til i Dørålen 
med nydelig utsikt til Rondane. Turist-
hytta er betjent fra 17. juni til 18. sep-
tember, og er et fint utgangspunkt for 
korte og lange turer, og hyggelige mål-
tider til fjells. Følger DNT sine priser for 
kost og losji og DNT-medlemmer får 
rabatt. Velkommen!

2580 Folldal / 950 49 499 
mariusrindal88@gmail.com 
Rondanevegen.noFoto: Øvre Dørålseter Turisthytte

øvre
dørålseter
turisthytte

Rondane Utleie Overnatter du hos Ron-
dane Utleie har du et flott utgangspunkt 
for turer i Rondane og Alvdal Vestfjell. 
2 gode hytteleiligheter med plass til 8 
personer i hver leilighet. Tilgang til pei-
sestue og badstue.

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

rondane utleie

Foto: H.J. van Ommeren

Breisjøseter Turisthytte er knyttet til 
DNT, og ligger midt i DNT sitt stinett 
og kvisteruter. Passer utmerket for fa-
milier, par og enslige turgåere. UT.no`s 
lesere stemte i 2014 fram Breisjøseter 
Turisthytte som «Norges artigste bar-
nehytte». Breisjøfestivalen arrangeres 
15. og 16. juli og i år er det Folkrockban-
det Lomsk som er hovedattraksjonen.

Alvdal Vestfjell, 2580 Folldal 
62 49 39 17 / fjellet@breisjoseter.no 
Breisjoseter.no

breisjøseter
turisthytte

Foto: Breisjøseter Turisthytte

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. Besøk oss og opplev rolige 
feriedager i fjellheimen.

2580 Folldal / 911 85 629 
bakkenberg.gaard@gmail.com

berg gård

Foto: Berg Gård

Stadsbuøyen gård og hytteutleie, roms-
lige hytter med peis. Felles bad og bad-
stue. I DNT’s rutenett. Fint og variert 
turterreng med muligheter både for 
barnevennlige turer og toppturer. For-
håndsreservasjon ved å ringe oss.

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

stadsbuøyen
gård og hytteutl.

Foto: Stadsbuøyen Gård og Hytteutl.

Nedre Dørålseter har 3 hytter med 
10 rom og til sammen 25 senger, og 
spisesal med plass til 40 personer. Vi 
ynskjer deg velkomen som gjest i fjell-
heimen, anten du bur fast hjå oss nokre 
dagar, kjem vandrande eller berre vil 
stikke innom og nyte litt fjellro over ein 
kaffekopp.

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

nedre
dørålseter
turisthytte Gården på Fallet Nordre er ca 250 år og 

tilbyr overnatting med alle fasiliteter. Vi 
leier ut stabbur, eldhus, gammelhus og 
i tillegg setra i Einunndalen.

2580 Folldal 
922 42 978 / 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. Passer for alle, også 
barnevennlig. Selvhushold, fine turmu-
ligheter både lette og lengre turer. Fan-
tastisk natur.

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

bergseng seter

Foto: Hans Bergseng

kvebergsøya

Romsdalssetra tilbyr overnatting i ei 
seter, ei hytte og ei bu. Gjestene kan 
sovne i fjellufta med ro i sjela og våkne 
opp med kubjølla som vekkerklokke. 
Kafé med salg av setermat. Åpent hver 
dag 1. juli til 14. august kl 12 - 17.

Einunndalen, 2580 Folldal 
473 69 819 / 478 55 205
gunn.kjolhaug@fjellnett.no
tuvan@online.no 
Rondanevegen.no

Foto: Romsdalssetra

romsdals-
setra

Kvistli Islandshester har god og hjem-
mekoselig atmosfære og tilbyr enkel-
trom, dobbeltrom og familierom, samt 
to dobbeltrom med dusj og to hytter 
til utleie. Vi har spisestue, salong, TV-
stue og et delikat dusjanlegg i hoved-
bygningen. Rideturer i alle varianter og 
for alle nivåer. Måltider ved forhånds-
reservasjon.

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

kvistli
islandshester

Foto: H.J. van Ommeren

Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning har en-
keltrom, dobbeltrom og leiligheter/fami-
lierom, alle med bad. Vi tilbyr rideturer, 
rideferier, kanoer og sykler til alle våre 
besøkende. Fjellstua ligger 1.000 meter 
over havet og har kort vei til «Viewpoint 
SNØHETTA» og majestetiske Snøhetta 
på 2.286 meter over havet.

Dovrefjell, 2661 Hjerkinn 
61 21 51 00 / 940 50 429 
fjellstua@hjerkinn.no / Hjerkinn.noFoto: Hjerkinn Fjellstue og Fjellridn.

hjerkinn
fjellstue og
fjellridning

Sove og spise
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Opplev arrangementene langs Rondanevegen i sommer

Ringebu er Rondanevegens innfallsport fra E6 i sør og Sommerkonsertene i 
Ringebu stavkyrkje er et stort trekkplaster for lokale og tilreisende langs Ron-
danevegen. Ringebu sokneråd og konsertkomiteen kan i år stolt presentere 4 
konserter med dyktige artister og ulike musikkarter.

SØNDAG 3. JULI KL 19 er det duket for den første av 4 sommerkonserter, da 10 
musikere fra Brasskompaniet spiller variert med kjente valser, marsjer, tangoer 
og reinlendere, for å nevne noen, av norske og utenlandske komponister. Pro-
grammet vil bli presentert under konserten.

LILLEHAMMERGRUPPA «SAMSTEMT» TAR OVER STAFETTPINNEN 
10. JULI. Gruppa består av musikerne Mons Michael Thommes og Sander 
Tingstad, begge fiolin, Agnete Sperre Sørlien, fløyte og Stian Alexander Olsen, 
piano. Samstemt er ei gruppe unge musikere som er utdannet i Oslo og har 
base i Lillehammer. De har de senere år holdt flere konserter i Lillehammer til 
stor begeistring. Det blir klassiske perler som vil gi en god musikalsk nytelse i 
stavkyrkja denne kvelden.

17. JULI ER DET FIRO SIN TUR. Fire av landets fremste utøvere på sine instru-
ment møter hverandre i denne spennende kvartetten. Gruppa tar utgangspunktet 
i det tradisjonelle tonematerialet fra Gudbrandsdalen i et tett, lekende og friskt 
samspill hvor både vokal- og instrumentalmusikken er representert. De er alle 
sterke soloutøvere med flere meritter og priser bak seg og de er svært allsidige. 
Gruppa består av Mari Midtli på fele og vokal, Bjørn Kåre Odde på fele og bratsj, 
Mads Erik Odde på trekkspill og Øyvind Sandum på trekkspill og torader.

TONE HULBÆKMO MED MUSIKERE AVSLUTTER SOMMERKONSERTENE 
31. JULI. De presenterer en stemningsfull, sjangeroverskridende konsert med 
spennende instrumenter og klanger. Den baserer seg på Tones nye solo CD «Sti-

sommerkonsertene 
i ringebu stavkyrkje

Tone Hulbækmo. Foto: André Løyning

MAI
• 21. MAI: Aukrustsenterets 20 års jubileum med utstillingsåp-

ning, kake og dans på lokalet!

JUNI
• 2-5: Atnadagene.
• 3-5: Multikultidager landsbyen Ringebu.
• 9: KL 19.00. Konsert med VAMP og Fåvang musikkforening i 

Nesseskogen Park, Fåvang.
• 9-11: Fåvangdågån.
• 11-12: Hjerleidutstillinga på Dovre.
• 11: Vårmarked i Koppang sentrum.
• 11: KL 11.00-15.00. Huset Granmo har åpen «godværskafe`».
• 17-19: Midtsommerdager på Alvdal.
• 17–18: Ringebudagene.
• 18: Utstillingsåpning Steinar Garbergs skulpturer på Aukrustsen-

teret.
• 18: Flåklypatoppen åpner.
• 18: Stor-Elvdal museum. Aktivitetsdag.
• 19: KL 14.00-17.00. Rabarbrafest i Ringebu Prestegard.
• 25: Torghandel og ungdommens dag i landsbyen Ringebu.

JULI
• 1: KL. 14.00-18.00.  Alvdal museum, Husantunet.  Aktivitetsdag 

med Alvdal bygdekvinnelag. 
• 2: KL 09.00-15.00. Torghandel og Kreativt design i landsbyen 

Ringebu.
• 3: KL 12.00. Åpningskonsert Galleri Slåen.
• 3: KL 19.00. Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med Brass-

kompaniet.
• 3: KL 14.00. Utstillingsåpning på Fossehuset, Randi Liliequist.
• 8-10: Livestockfestivalen på Alvdal.
• 9: KL 09.00-15.00. Torghandel og Barnas dag i landsbyen Rin-

gebu.
• 10: KL 19.00. Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med Sam-

stemt fra Lillehammer.
• 12-21: Pilegrimsdager på Dovrefjell.
• 15-16: Breisjøfestivalen.
• 16: KL 09.00-15.00. Torghandel og mellom himmel og jordbær i 

landsbyen Ringebu.
• 17: KL 19.00. Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med FIRO.
• 20-24: Kaupangrmart`n.
• 23: Moratråkket. Terrengsykkelritt.
• 23: KL 09.00-15.00. Torghandel, Rosens dag og Kreative døler i 

landsbyen Ringebu.

• 24: Liv i Stuggom på Folldal Bygdetun.
• 26: KL 14.00-17.00. «1000 åpne hager» i Ringebu Prestegard.
• 29: Worms Hall i Folldal Gruver. Ola Brandsnes Vårtun med  

kjente og ukjente musikere.
• 29-31: Folldalsdager i Folldal
• 29-31: Fjellmart`n på Venabygdsfjellet
• 30: KL 12.00-16.00. Alvdal museum, Husantunet. Alvdal Hus-

flidslag med aktiviteter.
• 30: KL 09.00-15.00. Torghandel og spilldag i landsbyen Ringebu.
• 31: KL 19.00. Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med Tone 

Hulbækmo med band, Stifinner.

AUGUST
• 5-7: Grimsdalsdagene på Tollevshaugen og Pundarvangen.
• 6: KL 09.00-15.00. Torghandel og Peer Gynts litteraturfest i 

landsbyen Ringebu.
• 6: Høstdalsdager
• 6-7: Seterhelg på Øverdalssetra.
• 7: Dovrefjellmarsjen.
• 13: Tour of Norway for kids i Folldal.
• 13: KL 09.00-15.00. Torghandel og Jakt og fiske i landsbyen 

Ringebu.
• 13: KL 11.00-15.00. Alvdal museum, Husantunet. Lær å slå med 

ljå. Montering av skinnfell.
• 14: Gruverittet i Folldal.
• 20: KL 09.00-15.00. Torghandel og «Å hjul med din glede» i 

landsbyen Ringebu.
• 21: KL 14.00. Ringebu Prestegard. Barnas dag.
• 27: Landsbyrock i landsbyen Ringebu.
• 31. AUG-4. SEPT: Fossedager på Atnbrua.

SEPTEMBER
• 3: Harrfestivalen.
• 4: Aukrustsenteret, konsert med Øystein Sunde, ”Skal det vær’en 

bossa nå da?»
• 4: Ringebuturneringa.
• 23: KL 19.30. Operapub på Aukrustsenteret.
• 23-25: Mandelpotetfestivalen på Alvdal

OKTOBER
• 1: KL 10.00-15.00. Fårikålfestivalens sauetråkk på Fåvang.
• 8: KL 10.00-24.00. Fårikålfestival i landsbyen Ringebu.
• 8: NM i saueklipp i landsbyen Ringebu.
• 22: Oktoberfest på Spidsbergseter Resort Rondane

Arrangement

FIRO. Foto: Erik Berg Johansen

Landsbyen Ringebu blir ofte kalt 
Norges minste by. Dette er årsaken 
til at Ringebu har erklært seg som 
landsby. Landsbyen Ringebu ble til-
delt Statens bymiljøpris i 2011 for 
sine trivelige uterom og møteplas-
ser. Handelssentrum ble grunnlagt i 
1899 og har et bredt utvalg av spe-
sialforretninger, blant annet Annis 
pølsemakeri som har høstet en rek-
ke gullmedaljer for sine pølser og 
kjøttprodukter.  

Landsbyen Ringebu er en levende 
landsby med mange arrangement 
og hver lørdag i juli og august ar-
rangeres torghandel med små te-
maarrangement som fenger både 
barn og voksne (se arrangement-
skalender. Torghandlere byr på 
husflidsprodukter, brukt og antikk, 
smykker, malerier, kaffe og vafler 
og mer.

Landsbygalleriet Ringebu er en 
utendørs, helårs- og heldøgns van-
dreutstilling, som inviterer deg som 
besøkende til en aktiv kulturopp-
levelse. På utvalgte husvegger i 
sentrum vil du finne unike fotogra-
fier fra lokale fotografer i Ringebu, i 
tillegg til én gjestefotograf. Bildene 
blir byttet ut fire ganger årlig, og er 
dermed en dynamisk utsmykking av 
landsbyen.

landsbyen
ringebu

finner» som kom ut i vår til strålende 
kritikker. Her blir publikum ført inn i 
et folkemusikalsk/etnisk musikalsk 
landskap med elementer fra blues, 
middelalder og viser. I sentrum står 
den gamle norske harpa som Hul-
bækmo har tatt opp igjen og skapt 
sin egen stil på. Vakker egenkom-
ponert harpemusikk og tonesatte 
tekster av Ove Røsbak, Halldis M. 
Vesaas og Hans Børli. Konserten 
fremføres av Tone Hulbækmo, Hans 
Fredrik Jacobsen, Alf Hulbækmo, El-
len Brekken og Hans Hulbækmo.

Inngangsbilletten koster 300,- per 
voksen. Barn u/12 år gratis. Gjen-
nomgangsbillett kan kjøpes for 500,- 
per person og inkluderer inngang på 
alle konsertene.

Forsalg av billetter til alle konserter 
starter 13. juni hos G-Sport i Ringe-
bu og Baker Hansen i Fåvang. Det er 
også salg ved inngangen, og salget 
der begynner kl 18.00. Billetter kan 
også kjøpes via telefon 915 38 960 
eller mail astri@jonnhalt.no. Hjertelig 
velkommen til sommerkonsertene!

Foto: Britt Åse Høyesveen



 

ATNADAGENE 2.-5. JUNI 
PROGRAM 
Torsdag 2. juni 
 19:00-24:00 Eldre-kveld på Glopheim med 

trekkspill/torader-musikk, 
       salg av mat og drikke. 

INNGANG: 50,- 
 

Fredag 3. juni 
 12:00-01:00 Glopheim er åpen 
 14:00-19:00 Salgsboder med lokale produkter 
 14:00-19:00 Diverse aktiviteter 
 14:00-19:00 Mini besøksgård i sentrum 
 18:00 Atnaløpet for barn og voksene, start og  

påmelding i sentrum fra 17:30   
 22:00 Avenged Day 
 23:00 Konsert med Stig Gustu Larsen 
 22:00-01:00 Salg av nattmat 

INNGANG: 200,- 
 

Lørdag 4. juni 
 11:00-02:00 Glopheim er åpen 
 10:00-12:30 Gratis frokost på Coop Marked Atna 
 10:00-17:00 Loddsalg med hagelaget – blomstersalg 
 10:00-17:00 Salgsboder med lokale produkter 
 10:00-17:00 Diverse aktiviteter 
 10:00-17:00 Mini besøksgård i sentrum 
 15:00 Stor auksjon i sentrum 
 22:00-02:00 Two Of A Kind 

23:00-24:00 NAME, lokalt band fra 1976 
 22:00-02:00 Salg av nattmat 

INNGANG: 200,- 
 

Søndag 5. juni 
 08:00-14:00 Glopheim er åpen 
 08:00-10:00 Norges største internasjonale 

landeveisløp for Veteranmotorsykler 
Se egen plakat. 

 
 

 
 

HELGEPASS, TORSDAG-FREDAG-LØRDAG KR. 300,- 
GJELDER KVELDSARRANGEMENTENE 

ALDERSGRENSE 15 ÅR 
 

Allerede ved avslutningen av forrige års Atnadager 
kom nyheten om at arrangementet i 2016 skulle gå 
av stabelen 2. til 5. juni. Atna har så mye å by på, 
som Atna Øl, Glopheim, Coop markedet, stasjo-
nen og campingen for å nevne noe. Atnadagenes 
komité ved Wenche Gustu Larsen, Steinar Larsen 
og Sonja Mertens legger ned mye jobb og sjel i å 
få i stand dette trivelige arrangementet, og her er 
det virkelig noe for enhver. Torsdag åpner det hele 
med eldre-kveld på Glopheim. Fredag er Glopheim 
åpen, det blir salgsboder og aktiviteter i Glopveien, 
før dagen avsluttes med Atnaløpet og så konsert 
med Stig Gustu Larsen. Coop Marked Atna serve-
rer frokost til alle lørdag morgen, Hagelaget står 
ved inngangen til Coop-butikken, og igjen er det 
salgsboder og aktiviteter i Glopveien før denne 
dagen avsluttes med auksjon og musikk ved «Two 
of a kind» og «Name». Glopheim er igjen stedet å 
treffes på søndag, og Norges største internasjona-
le landeveisløp for veteranmotorsykler arrangeres. 
Bak og ved siden av Glopheim blir det satt opp telt 
med varmetårn i til kveldsarrangementene, så her 
blir alle tatt godt vare på. Ta gjerne en titt på face-
booksiden til Atnadagene for mer informasjon.

Galleri Slåen åpner stabbursdøra og ønsker vel-
kommen til nye og spennende kunstopplevelser. 
Det blir offisiell åpning på tunet med gratiskonsert 
av folkemusikkgruppa FIRO bestående av Mari 
Midtli (sang og fele), Mads Erik Odde (trekkspill), 
Bjørn Kåre Odde (fele og bratsj) og Øyvind Sandum 
(torader og trekkspill). Fire av landets fremste utø-
vere på sine instrument. FIRO fremfører egenarran-
gert tradisjonell folkemusikk etter de store kildene 
innenfor vokalmusikk og slåttemusikk fra Gud-
brandsdalen – i et tett, lekende og frisk samspill.

Humor og glødende farger
Galleriet er også i år fylt til randen av humor og glø-
dende farger. Som alltid har Kari lagt vekt på å set-
te sammen kunstnerne slik at de utfyller hverandre, 
med keramikk, glass, skulpturer, smykker, grafikk, 
malerier, kort, ullarbeider, tekstiler, håndlagde så-
per, lokal konfektsjokolade og økologisk is. I år er 
det 33 flotte kunstnere, hvorav 7 stiller ut for første 
gang. Både tidligere og nye kunstnere blir presen-
tert med stolthet og ære. Flere kunstnere blir å tref-
fe på selve galleriåpningen.
 Til konserten ute på tunet, kan gjestene i år nyte 
fantastisk matglede tilberedt og servert av Bre-
haug Matopplevelser ved Håkon Magne Skjøren. 
Menyen består av grillet marinert ytrefilet av då-
hjort, med sennepsbasert potetsalat og demi vilt-
saus av brent eine.
 I Ragnhildstua serveres godbiter som Fruas lune 
Rabarbrapai, kortreist hjemmebakst, økologisk is 
fra Reins Kloster, sjokolade fra Sjokoladelåven og 
nytraktet kaffe.  
 Ønsker du å sitte og nyte herlighetene, ta med 
deg stol. Kom og opplev kunsten!

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».

Livestockfestivalen er en utendørs festival dedikert 
til musikk og aktivt friluftsliv som feires tre dager til 
ende på Alvdal 8.-10 juli!

Musikk
Omringet av en natur mer hardfør enn svartme-
tall og Gore-tex er Livestockscenen dedikert til å 
dyrke lokale musikktalenter og servere regionen 
store, nasjonale artistnavn. Gjennom årene har vi 
vist noe av det beste musikk-Norge har å by på av 
pop og rock. I år kan vi stolt presentere artister 
som Dumdum Boys, Halvdan Siversten, Oslo Ess, 
Comet Kid, Ida Jenshus, Krast og Red Mountains 
m.fl. Sjekk vår hjemmeside for informasjon om 
alle artister!

Livestock Basecamp
Fra Rondaneplatået renner fjellene ned i Nord-Øst-
erdalen hvor naturen er lett tilgjengelig og byr på 
store opplevelser. Som festivaldeltaker kan du bli 
med Livestock Basecamp ut å oppleve denne natu-
ren uansett hvilket nivå du er på! I år videreutvikler 
vi dette tilbudet for å kunne ta imot flere deltakere 
og gi enda råere opplevelser innen klatring, sykling 
og rafting. Det vil bli flere sykkelstier klar for årets 
festival, samtidig som downhill-løypa vil få store 
oppgraderinger og flere elementer. Klatringen vil 
foregå på flere felter med nyboltede ruter og vår 
gode samarbeidspartner Dunder Adventures tar 
deg med ut på elva for å rafte. 

Overnatting, mat drikke
Som årene før vil lokale produsenter av mat og drik-
ke gi oss smakfulle opplevelser som metter oss i 
magen og lesker strupen! Trenger du et rimelig 
sted å sove, så kan du campe i umiddelbar nærhet 
av festivalområdet for kun en hundrelapp ekstra.
For billetter og mer informasjon se vår hjemmeside 
www.livestockfestivalen.no

Priser
• Festivalpass: 750,- / Dagspass: 550,-
• Helgepass m/kulturkort: 400,-
• Tillegg for camp på alle billetter: 100,-
• NB: rabatterte priser t.o.m 31. mai! Aldersgren-

se: Født 2001 eller tidligere (konfirmasjonsåret).

Adkomst
Slik kommer du til Livestockfestivalen: Ta av fra 
riksvei 3 på Sjulhus, ca 2 km sør for Alvdal sentrum. 
Følg skilting mot Valråmoen til ankomst Stormo-
en skytebane. Det blir behørig skiltet til Livestock 
innen festivalen begynner.
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2.-5. juni

atnadagene

Foto: Erik Berg-Johansen

Breisjøseter turisthytte inviterer for fjerde gang til 
Breisjøfestivalen. Turisthytta ligger i Alvdal Vestfjell 
og er et egnet mål for små og store, med gode tursti-
er. Tar du turen denne helga vil du oppleve en festival 
utenom det vanlige. Det blir musikk, boder, mat, mu-
lighet for ulike turer og masse god stemning. Det blir 
også opplegg for den yngre generasjonen.
 Lomsk var med på den første Breisjøfestivalen 
og vi ønsker dem hjertelig velkommen i år. De får 
følge av Eldhug, Stig Gustu Larsen og trubadur 
Frank Aanerud. Sistnevnte drar opp stemningen 
allerede fredag.
 Festivalbillett betales kun i ”grinda” på Breisjøse-
ter turisthytte for kr 450,- per person.
 Bli med og skap årets Breisjøfestival til noe ma-
gisk!

Adkomst 
Det er mange måter og komme seg til Breisjøseter 
på, enten fra Atnasjø kafe, ved å kjøre inn til Flatse-
tra og enten gå (ca 2 timer) eller med kano. Om du 
er usikker på hva som passer deg, ring oss gjerne 
på 62 49 39 17. Det vil bli satt opp transport av sek-
ker fra Atnasjø kafé til Breisjøseter.

I år feirer Folldal idrettsforening 100 år, og det er 
gruppene innad i foreningen som arrangerer årets 
Folldalsdager. Arrangementet er tilbake på Folldal 
Stadion ved Flerbrukshuset.
 Folldalsdager starter fredag i det sportslige hjør-
net, med Tine Fotballskole og Malmvegen Minne-
løp. Tine fotballskole har så vidt blitt arrangert før, 
mens Malmvegen Minneløp første gang ble arran-
gert i 1983. Mesteparten av løypa går langs deler 
av den 230 år gamle malmvegen mellom Alvdal 
og Folldal. Løpet er et mosjonsløp på 10,4 km, det 
starter i Grimsbu og har mål i Folldal sentrum.
 Lørdag fortsetter Tine Fotballskole, og det braker 
løs med salgsboder, tivoli, underholdning, prisutde-
ling, kiosksalg, aktiviteter i regi av undergruppene i 
Folldal Idrettsforening og fest på Flerbrukshuset.
 Søndag ønskes gjestene velkommen igjen av 
salgsboder, tivoli og kiosksalg. I tillegg blir det den-
ne dagen grendecup (fotball 7´er-lag, uhøytidelig 
turnering, mix-lag, voksne) og bruktmarked med 
utstyr i forhold til sport og fritid.
 Lokalbefolkning, hytteeiere, turister og andre be-
søkende ønskes velkommen til fjellbygda Folldal. 
For mer informasjon om idrettsarrangementene, 
se www.folldal-if.no

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.

3. juli kl 12

galleri slåen

Foto: Erik Myren

8.-10. juli

livestockfestivalen

Oslo Ess. Foto: Ivar Thoresen

15.-16. juli

Breisjøfestivalen

Foto: Breisjøseter Turisthytte

29.-31. juli

folldalsdager

Foto: Folldals Marked

Downhill. Foto: Ivar Thoresen

Livestockfestivalen. Foto: Ivar Thoresen
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Solan på verdensturné – Operapub på Aukrustsen-
teret. En fantastisk, musikalsk opplevelse i humo-
ristisk og uformell innpakning!
 Rett fra den europeiske scene kommer noen av 
de ypperste operastjernene Norge har å by på! Met-
te Bjærang Pedersen på mezzosopran, Knut Stikle-
stad og Sigstein Folgerø på klaver tar deg med på 
en musikalsk verdensturné med Solan Gundersen. 
Tekstleser Ingrid Vollan leser Aukrust-historier og 
Solans Kafé serverer smakebiter fra alle verdens 
hjørner, kriker og kroker! Velkommen til en herlig 
musikkopplevelse på Aukrustsenteret!

Fossedagene i Sollia 2016 – en kulturfestival for 
fløterminner. Atnbrua i Sollia ligger som en perle 
langs Nasjonal turistveg Rondane. Årets tema er 
tømmerfløting, og dette har utsprang i at Atnavass-
draget har en spennende historie som fløtningselv 
gjennom litt over 300 år.

Program
ONSDAG 31. AUGUST: 
Åpning av foto- og gjenstandsutstilling i Fossehu-
set. Åpen utstilling for avtale med skoleklasser og 
grupper.

TORSDAG 1. SEPTEMBER: 
Åpen utstilling for avtale med skoleklasser og 
grupper.

FREDAG 2. SEPTEMBER: 
KL. 11.00. Vandring i kulturlandskapet Fin-
stadskjærene, Finstadbua, Finstadbrua, Nordre 
og Søre Finstad samt Setra. Frammøte på merket 
P-plass (veien mot Lyngstad) tømmerplass ved ny-
brottsjorde Elgvadteig. Vandringen ledes av Bjørn 
Brænd.

FREDAG 2. SEPTEMBER: 
KL. 20.30-22.00. Jomsborg. Våge seg utpå – 
åpent motivasjons- og mestringskurs for nybegyn-

nere i gammeldans. Kurs- og øvingskveld for Foll-
dal spellemannslag.

LØRDAG 3. SEPTEMBER: 
• KL. 10.00. Jomsborg, åpning av Fossedagene 

2016, Fossegalleriet på Jomsborg, Fotoutstillin-
gen på Sollia skole (fotogruppa). 

• 10.30-17.00 Markedsdag og aktiviteter på Jomsborg. 
• 10.30-14.00 Vannbruksmuseet, med åpen utstil-

ling i Fossehuset. Billetter kr 150 - inklusive par-
kering, kulturprogram og tømmerdans. Varmrøkt 
ørret og munk ved Fossen. 

• 14.00 Kulturprogram ved Fossehuset, unge ta-
lenter og gamle stjerner, fossepris og fossegrim. 

• 15.00 Dammen trekkes og nåler tas inn. 
• 15.15 Fløting av tømmer gjennom Atnbrufossen. 
• 19.00-20.30 Konsert på Jomsborg med Tone 

Hulbækmo og familie med flere.  
• 21.00-01.00 Fest på Jomsborg med Dugnadsla-

get. Mat, øl og vin fra Jomskaféen.

SØNDAG 4. SEPTEMBER: 
• 11.00 Sollia kirke – Høsttakkefest og kirkekaffe 

på Solvang etter gudstjenesten. 
• 12.00-15.00 Fossehuset, Jomsborg og Sollia skole 

- åpne utstillinger.

Følg med på www.sollia.net for detaljer.

Fossehuset. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesenGrimsdalsdagene arrangeres første helg i august 
hvert år, med det for øye å vise frem hva verdens 
vakreste seterdal kan by på av kultur, historie og 
ikke minst natur.
 Fredag 5. august gjentas suksessen fra i fjor, 
med ølsmaking på Grimsdalshytta. Vi får besøk av 
Hubertus Huijs, grunnlegger og drifter av prisbe-
lønte Hubertus bryggeri med tilholdssted i Skeie-
voll skole på Dovre.
 Lørdag 6. august spiller Olav Stedje konsert på 
seterstulen Tollevshaugen. Den prisbelønte vise-
sangeren kjent for blant annet ”Vi vandrar saman”, 
gjester den unike scenen med majestetiske Ron-
dane som bakteppe. Vi lover god stemning både 
ute og inne i de autentiske seterhusene. Servering i 
bar med 18 års aldersgrense. Rimelig transport vil 
bli organisert. 
 Søndag 7. august arrangeres tradisjonen tro 
markedsdag på Pundarvangen i Grimsdalen. Her 
møttes i sin tid gudbrandsdøler og østerdøler til 
marked med salg, byttehandel og folkeliv, og med 
stor suksess har denne tradisjonen blitt videreført i 
nyere tid. Fra kl 11 til kl 16 kan du oppleve boder med 
håndverk, kunst, husflid og tradisjonsmat. Det blir 
underholdning og levende musikk, samt aktiviteter 
og leker for store og små.

Adkomst
Ved Fallet på Fv27, avkjøring ved skilt Grimsdalen. 
Herfra ca 10 km til skilt Tollevshaugen, ca 19 km til 
skilt Grimsdalshytta og ca 22 km til Pundarvangen.
 På Dovre, avkjøring på E6 med skilting mot 
Grimsdalen. Fra bom ca 12 km til Pundarvangen, 
ca 15 km til skilt Grimsdalshytta og ca 24 km til 
skilt Tollevshaugen.

Lørdag 6. august kl. 12.0 til kl. 16.00 arrangeres 
Høstdalsdager på festplassen på Langsetra i Høst-
dalen i Alvdal. Det er 9. gang dette arrangementet 
går av stabelen. De 3 ansvarlige budeiene lover oss 
ysting, røking av fisk, farging av garn, koking av 
såpe, ølbrygging, baking og diverse håndverk.
 Det blir boder med salg av lokalprodusert mat og 
husflid, aktiviteter for barn, ridning og snekring. I 
tillegg blir det kulturelle innslag fra scena og salg 
av tradisjonsmat.
 På setra er det muligheter for servering ved be-
stilling på telefon 419 30 475.
 Små og store, nye og gamle besøkende, ønskes 
hjertelig velkomne. 

Adkomst
Når du kommer Rv3, sving av mot Folldal, kjør ca 
1,5 km, sving til venstre over Gjelten bru ved Joker-
butikk. Kommer du Fv29 fra Folldal, ta til høyre ved 
Jokerbutikk og skilt merket til Høstdalen. Kjør ca 5 
km, sving til høyre ved elektronisk bom, derfra følg 
veien rett fram ca 8 km til Langsetra.

Lørdag 6. august kl. 12.00 ønsker Øverdalssetra 
velkommen til årets seterhelg. Årets tema er barn. 
Lørdagen er det lagt til rette for barn og familieak-
tiviteter. Bli med på tur i skogen, hør eventyr, histo-
rier, sagn og musikk. Det vil også bli anledning til 
å lage ting og få de med hjem. Anne Karen Hagen 
Kjølhammer kommer med sin bedrift «Mors Drøm-
mekjoler». Anne Karens kjoler er omsydd av brukte 
og nye klær, og har denne dagen særlig fokus på 
barnetøy til ære for Øverdalssetras barnetema. 
Dagen avsluttes med fjøsstell og kos med geitene.
 Kl. 12.00 – 16.00 er det marked med barneklær, 
husflid, lokalmat og mer.
 Seterpuben åpner kl. 21.00, og i år har vi gleden av 
å ha vårt lokale band Vimarida på besøk. Vimarida 
består av Lars Rød-Eriksen på bass, Marius Kjøns-
berg på trommer, Adam Bielek på gitar, Sarah A. V. 
Johnston på violin og Marita G. Heggstad på vokal. 
Vi håper dere kommer på besøk i sommerkvelden.
 Søndag 7. august kl. 12.00 inviterer vi til seter-
messe.
 Servering av hjemmelaget mat, kaffe og kaker 
hele helgen.
 Detaljert program finnes på www.sollia.net og 
www.rondanevegen.no ca 1. juni. Velkommen til 
oss! Ellen Marie og Hans

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

5.-7. august

grimsdalsdagene

Foto: Bjørnhild Vigerust

6. august

høstdalsdager

Foto: Ola Heggset

6.-7. august

seterhelg øverdalssetra

Foto: Øverdalssetra

31. august - 4. september

fossedagene

23. september kl 19.30

operapub

Illustrasjon gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell 
Aukrust stiftelse
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1. Aguavitfjøset
2. Amperhaugen
3. Atna Øl
4. Atnbrufossen vannbruksmuseum/ 

Fossehuset
5. Aukrustsenteret og Flåklypatoppen
6. Berg Gård
7. Bergseng Seter
8. Breisjøseter Turisthytte
9. Drømmedalen
10. Einunndalen
11. Fallet Nordre
12. Folldal Gruver
13. Folldal Sykkelmekka
14. Galleri Slåen
15. Galleri Snøhetta
16. Glopheim kafé
17. Grimsbu Ull og Natur
18. Grimsdalen

19. Gruvekroa
20. Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning
21. Høstdalen
22. Joker Folldal
23. Kvebergsøya Gard
24. Kvistli Islandshester
25. Livestockfestivalen
26. Lundes Turisthandel og Barnåla  

Hyttegrend
27. Lysgrotten/Søberg Gård
28. Løkken Fjellgård
29. MX Sport Folldal
30. Nedre Dørålseter Turisthytte
31. Nordre Brænd
32. Norsk Villreinsenter Nord
33. Ringebu Prestegard
34. Ringebu stavkyrkje
35. Romsdalssetra
36. Rondane Gardsmat

37. Rondane Gjestegård
38. Rondane rast og info
39. Rondane Utleie
40. Rondane Friluftssenter Rondetunet
41. Sohlbergplassen
42. Solhaug camping
43. Sollia Fjellstyre
44. Sollia kirke
45. Sollia Prestegård
46. Spidsbergseter Resort Rondane
47. Stadsbuøyen Gård og Hytteutleie
48. Strømbu rasteplass
49. Svennsplassen Gårdssøm
50. Trabelia Hyttegrend
51. Utsiktpunkt ved Folldal Gruver
52. Venabu Fjellhotell
53. Viewpoint Snøhetta
54. Øverdalssetra
55. Øvre Dørålseter Turisthytte


