
0
6

 / 2
0

2
2

F
R

IL
U

F
T

S
L

IV
M

A
G

A
S

IN
  F

O
R

  N
A

T
U

R
O

P
P

L
E

V
E

L
S

E
W

W
W

.F
R

IL
U

F
T

S
L

IV.N
O

NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-06

RETURUKE 6

NR. 6 - 2022 KR 99

FAKTA OM:
TEST AV UTSTYR
FUGLEKONGEN

TURMAT
EKORN

26. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

UTSTYRSLISTE
FOR LANG SKITUR

FRILUFTSLIVPROFILEN:
ERLEND NESS TIL TOPPS 
PÅ MOUNT EVEREST

VINTERTELTING 
MED BARN PÅ 3 OG 5 ÅR

FLOTTE SKILØYPER 
I ØYER OG LILLEHAMMER

Å SPISE UTE I MØRKETIDEN

SKITUR PÅ FJELLET
MED PULK OG TELT

www.atello.no

Hiking version of the most iconic trail running style: Ultra Raptor. 
Gripping outsole in FriXion compound, breathable and waterproof  
Gore-Tex® lining, superior Comfort-Collar to protect the ankle and  
Trail Bite Heel for maximum stability. 

Ultra Raptor II Mid Leather: for your mountain, for your hike. 
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STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Opplevelser er best sammen!

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp  
ved å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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Opplevelsene
venter
utenfor
sporet

norgesfor.no

Vi ønsker alle våre kunder og 
firbente venner en riktig god 
jul og et godt nytt år!

Forhandler Telefon Poststed

Stoa Maskin 37 00 53 60 Arendal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Bagn

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Dokka

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Dombås

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Elverum

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Fagernes

Orkla Kornsilo og Mølne 72 48 75 50 Fannrem

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Flisa

Fiskå Mølle  62 95 54 44 Flisa

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Gausdal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Gjøvik

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Hafjell

Maskinsalg  37 93 00 89 Hægeland

Ringerikes Kornsilo 32 18 10 00 Hønefoss

Eiksenteret Gran 61 31 38 50 Jaren

Strand 62 35 15 00 Jaren

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Jessheim

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Jevnaker

Strand Maskinutleie 93 09 91 43 Jørpeland

Hurum Mølle 32 79 80 06 Klokkarstua

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Lillehammer

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Lom

Ottadalen Mølle 61 21 18 20 Lom

Orkla Kornsilo og Mølne 72 87 84 10 Lundamo

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Løken

Løten Mølle  62 50 89 89 Løten

Orkla Kornsilo og Mølne 72 49 57 70 Meldal

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Mesnali

Strand 62 35 15 00 Moelv

Hundseth Mølle  74 22 71 70 Namdalseid

Dalebakken Mølle 72 51 30 90 Opphaug

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Otta

Sigdal Maskinforretning  32 71 18 90 Prestfoss

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Ringebu

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Rudshøgda

Odals Innkjøpslag 62 96 11 46 Skarnes

Eiksenteret Namsos 74 27 23 33 Spillum

Eiksenteret Steinkjer 74 16 47 99 Steinkjer

Ottadalen Mølle 57 87 69 15 Stryn

Fiskå Mølle 51 74 33 00 Tau

Hagia Karmøy  52 84 67 88 Torvastad

Eiksenteret Varhaug 51 79 94 80 Varhaug

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Vinstra

Vinstra Bruk 61 29 01 20 Vinstra

Ottadalen Mølle 61 23 70 72 Vågå

Eiksenteret Ørsta 70 04 85 50 Ørsta

Gausdal Landhandleri  61 22 00 00 Årnes

Kjærlighet i  
hver matskål
Med våre firbente venner i tankene og over 
hundre års erfaring, produserer og utvikler 
Doggy AB katte- og hundemat i verdens- klasse 
med bærekraft og miljø i fokus.

Uansett hvilket hunde- eller kattemat du velger kan du 
være sikker på at kvaliteten er best. 

Blandt våre merker finner du hunde- og katte-mat for 
enhver smak. Alltid ansvarlig tilberedt, med en ekstra 
dose kjærlighet.

I Vårgårda i Sverige lages fôr til kjæledyr i 
verdensklasse til katter og hunder med  ingredienser 
av virkelig høy kvalitet!

For mer informasjon om sortiment og produkt- 
omtale, se norgesfor.no og doggyab.se.
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FRILUFTSLIV.NO
Vi lanserte nettstedet www.friluftsliv.no så 
tidlig som i 1996. På den tiden var det de 
færreste av oss som visste hva Internett 
var. Litt morsomt er det å tenke på at vi var 
et av de aller første magasinene i Norge 
som hadde eget nettsted.

Vi har justert og endret nettstedet flere 
ganger opp gjennom årene, og nå har vi 
tatt en ny runde med oppdateringer. Som 
du sikkert har lagt merke til så har vi lagt ut 
en god del nyheter på friluftsliv.no de siste 
månedene. Vi prøver så godt vi kan å følge 
med på nyhetsstrømmen innen tema natur 
og friluftsliv. Har du noen tips eller nyheter, 
så send gjerne en mail til oss.

Som abonnent på magasinet Friluftsliv har 
du fri tilgang til de oppdaterte nettsidene. 
På friluftsliv.no har du tilgang på alle artikler 
fra utgave 1-2018 og senere, total pr nå 5 
årganger og 30 utgaver.

Slik logger du deg inn: Gå inn på www.
friluftsliv.no, klikk på for eksempel nyeste 
utgave, en artikkel, og du får opp et valg 
om at du er abonnent på magasinet. En del 
av informasjonen som du logger inn med 
første gang, finnes i adressen din som er 
printet bak på magasinet du nå leser i. Der 
finner du ditt abonnementsnummer som er 
printet over navnet, og postnummeret som 
må brukes ved førstegangsinnlogging. Fyll 
inn informasjonen og logg inn.

JULEGAVETIPS:
I denne utgaven av magasinet har vi 
flere sider med tips om julegaver til 
friluftslivsinteresserte. Noen av tipsene har 
vi laget selv, redaksjonelt, og andre tips 
kommer fra våre gode annonsører.

Og her kommer et tips fra meg: Hva med å 
gi turkompisen din et julegaveabonnement 
på magasinet Friluftsliv? Bestiller du et 
gaveabonnement på ett år/6 nummer 
eller mer, vil du også motta ei lue i 100 
% merinoull fra ACLIMA til en verdi av 
299,- med første nummeret av magasinet. 
Abonnementet kan du også bestille på 
www.bladkongen.no.

Neste utgave kommer ut ca. 9. februar. I 
mellomtiden kan du følge oss på 
friluftsliv.no og på Facebook: Friluftsliv – 
magasin for naturopplevelse

Ansvarlig redaktør
Bjørn Andreas Esaissen  

 
BJØRN ANDREAS 
ESAISSEN

– Jeg er en allsidig 
friluftsmann med spesiell 
interesse for laksefiske og 
lange skiturer med telt og 
pulk. Var på Nordpolen i 
1998 som pressetalsmann 
for en ekspedisjon. Har 
tilbakelagt åtte langturer 
på Svalbard, samt Alaska 
sommeren 2013. Har fartet 
rundt på ski i norske fjell 
i 30 år. Er daglig leder og 
hovedeier av Friluftsliv. 
redaksjonen@friluftsliv.no

 
STEINAR VÆGE

– Jeg befinner meg ofte i 
bratt terreng, og har vært 
guide for DNT på bre- og 
toppturer. Har lang erfaring 
med skiturer, fotturer 
og tinderangling. Har 
gjennomført en rekke turer 
til de høyeste toppene i de 
europeiske fjellmassivene. 
Frilansjournalist med 
friluftsstoff som spesialitet.
steinar@fjellmann.no

KJØPT MAGASINET I 
LØSSALG?
Da har du en 
tidsbegrenset tilgang 
til www.friluftsliv.no til 
neste nummer er i salg. 
For denne utgave er 
koden “0912” Gå til 
www.friluftsliv.no/fkode/ 
for å løse inn koden, 
og logge deg inn. Du 
har tilgang til søkbare 
artikler fom nr 1-2018. 
God fornøyelse!
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Foto: 
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Hvor: 
Fullmånen lyste godt 
og kraftig over teltleiren 
i Døråldalen i Rondane 
ved midnatt.
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Speidersport.no

Tentsile Connect er et komplett tretelt til to 
personer. Teltet har fastmontert myggnett med 
unik konstruksjon som gjør at nettet kan åpnes 
helt opp på alle sider. Flygeteltet leveres med 
løst tak i valgfri farge. Dette er vår favoritt til 
romantisk stjernetitting på vinteren. Gratis frakt.
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FÅR IKKE TRENE
Mange funksjonshemmede 
får ikke trene fordi potten til 
aktivitetshjelpemidler var tømt i 
februar, og det samme vil skje 
denne vinteren.

Funksjonshemmede har rett til 
støtte til aktivitetshjelpemidler, 
som sit-ski, piggekjelke og 
tilpasset sykkel. Men helt siden 
2017 har bevilgningene på 
statsbudsjettet vært for små til å 
dekke behovet. Ekstra ille ble det 
i år, da potten var tom allerede 
i februar. Etter det var det ikke 
vits i å søke. Fra juli har det 
heller ikke vært penger igjen til å 
reparere aktivitetshjelpemidler.

SKIFTER PELS ETTER KLIMAET
Skifte fra vinter- til sommerpels hos fjellreven er mer styrt av 
temperaturen enn hvor mange timer med lys det er i døgnet. 
Det tyder på at den sterkt truede arten er i stand til å tilpasse 
seg klimaendringene.

Pelsfarge gir kamuflasje og dermed beskyttelse mot 
predatorer, som for eksempel kongeørn.

Sammen med forskere fra Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) har Laporte-Devylder skrevet en vitenskapelig artikkel 
om fjellrevens pelsskifte, basert på masteroppgaven sin. Der 
så hun på bilder av fjellrev fra viltkameraer i Snøhetta-området 
på Dovrefjell. Fjellreven finnes i to fargevarianter – de «hvite» 
som har hvit vinterpels og gråbrun sommerpels, og de «blå» 
som er mørkebrune både om sommeren og vinteren. Begge 
fargevariantene skifter fra en tykk vinterpels til en tynnere 
sommerpels.

Les mer på: www.nina.no/Naturmangfold/Fjellrev

TIL TOPPS – MED OG UTEN DRILLO
I denne bokas over 200 sider finner du beskrivelse av turer til 
over 50 topper i «gamle» Buskerud og nordre Vestfold. 

De fleste turforslagene er til fots, men noen ganger er 
de kombinert med sykkel. Boka inneholder også noen 
skiturforslag. Egil Drillo Olsen, sammen med tre turkamerater 
og kjentmann Tom Helgesen, starta jakten på de høyeste 
toppene i hver kommune i Buskerud for noen år tilbake. I tillegg 
er over 30 andre toppturer med i boka, alt fra kystnære Høgås 
i Svelvik og Haraldsfjellet i Hurum, til høyfjellstopper som 
Blåbergi i Ål og Skogshorn i Hemsedal.

Vanskelighetsgraden varierer veldig fra tur til tur, men kart 
og turfakta på hvert oppslag viser antall kilometer og ca. 
tidsforbruk. 

Pris kr 398,- og selges i bokhandel eller på nettsiden til 
Forlaget Tom & Tom: https://tomogtom.no

FOTO: BARDUM.NO

FOTO: STEINAR VÆGE 
FOTO: TOM HELGESEN

SE FLERE FRILUFTSNYHETER PÅ: WWW.FRILUFTSLIV.NO

Friluftsliv_062022_inn.indd   10Friluftsliv_062022_inn.indd   10 05/12/2022   07:4505/12/2022   07:45



6  -  2022 FRILUFTSLIV    11

ANNONSER

Ideell på fottur,
ingen plagsom blending.

Info / webshop: www.beltlamp.com

BEHAGELIG
BELTELYKT!

Design og plassering
gir klar belysning i hele 
nærområdet fra føttene, 
til sidene, og langt fram. 

forshagaakademin.se

ÄVENTYRSTURISM      SPORTFISKE      HUNDSPORT      JAKT & VILTVÅRD      

SPENNENDE UTDANNINGER INNEN NATURTURISME

DITT LIVS ÄVENTYR!ÖPPET
HUS
14 JAN
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SE FLERE FRILUFTSNYHETER PÅ: WWW.FRILUFTSLIV.NO

DRAMATISK NEDGANG FOR LIRYPE
Forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) har gravd i nesten 150 år med historiske data på 
lirype. Resultatene viser en dramatisk nedgang i bestanden, og 
ingen ting tyder på at det vil bli bedre tider.

Årsaken kan være at bestanden av smågnagere som mus og 
lemen har gått tilbake, en trend som gjelder for hele Europa, 
men som forskere ikke er kommet til bunns i. Rovdyrene har 
som en følge av det, endret dietten fra smågnagere til fugl. 

ELG LÆRER SEG Å OVERLEVE JAKTA
Svenske forskere har fulgt elgstammer i Sverige i en periode 
på to år. De er blitt overbevist om at elgen er bedre til å 
gjemme seg under jakta enn ellers i året.

Ved hjelp av en rekke viltkameraer har de kartlagt hvordan 
elgen beveger seg. Det viser seg at elgen går ut av områder 
der det jaktes. 

Forskerne er ikke i tvil om at spesielt eldre elger lærer seg 
teknikker for å overleve, de tyder tegn og lurer seg unna 
jegerne.

FOTO: STEINAR VÆGE 
FOTO: STEINAR VÆGE 

VI BEKLAGER
I forrige utgave av magasinet Friluftsliv kom vi i skade for å skrive feil fotografnavn i 
artikkelen om elsykkel. Det korrekte er at bildene er tatt av firma Trollbinde.

UT Å GÅ!
Å gå ca. 8200 skritt eller mer hver 
dag, ser ut til å være det beste 
for å redusere risikoen for blant 
annet fedme, søvnapné og alvorlig 
depressiv lidelse.

I over fire år har amerikanske 
forskere analysert data for over 
6000 mennesker i alderen 41 – 64 
år for å finne ut hvor mye du og jeg 
bør gå hver dag. 

Studien viser at antall skritt i løpet 
av en dag kan ha stor betydning for 
å forebygge kroniske sykdommer, 
som fedme, høyt blodtrykk, 
depresjon, søvnapné og noen 
former for diabetes.

Forskerne fant også at folk som 
økte sine daglige skritt fra 6.000 til 
11.000, hadde omtrent 64 prosent 
mindre risiko for å bli overvektige 
sammenlignet med dem som ikke 
økte antall daglige skritt.

Hele undersøkelsen finner du her: 
https://www.nature.com/articles/
s41591-022-02012-w

FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
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ANNONSER

ULTRA DURA VERSA
 De nye l iggeunderlagene

RESIRKULERTE MATERIALER 

CO2 NØYTRALE

R PFC
FREE

Nye bilder på veggen?

valstadphotography.no
Bjørnar Valstad, bjornar.valstad@gmail.com
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NYHET!

Hemmeligheten ligger i luften
Aclima WoolNet® er den originale ullnetting som er laget for aktiviteter med høy intensitet, der fukttransport, vekt og
pusteegenskaper er aller viktigst. Visste du at luft isolerer? Nettingen skaper små luftlommer som gir god isolering 
uten at man føler seg klam og overopphetet. Naturens eget supermateriale strikket i netting holder deg varm, tørr
og komfortabel.

Wool Specialist Since 1939
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VI GIR DEG TURTIPS TIL SPENNENDE OMRÅDER

FRILUFT
FJELLTURER I VINTER S.16  |  SKITURER S.22  |  FRILUFTSLIVPROFILEN S.28 
Å SPISE UTE S.36  |  VINTERTUR MED BARN S.38  |  FOTOGALLERIET S.44

TEKST OG FOTO: PRESSEMELDING FRA SKISTAR

SkiStars anlegg i Hemsedal og Trysil lokker 
tusenvis av turister hvert år, særlig om vinteren. 
Denne sesongen skaper SkiStar over 850 
arbeidsplasser på sine skianlegg i Norge. SkiStar 
er en av de største arbeidsgiverne for unge i 
Skandinavia og mange tidligere ansatte velger å 
komme tilbake for en ny sesong.

Hvert år skaper vintersesongen tusenvis av 
arbeidsplasser på skianleggene, og i år har over 
8.000 sendt inn søknader for å jobbe til fjells. 
Bare hos SkiStar er det 2.200 arbeidsplasser i 
80 forskjellige stillinger for kommende sesong i 
Sverige og i Norge. I Trysil og Hemsedal ansetter 
SkiStar omtrent 700 sesongarbeidere, i tillegg 
til de over 150 helårsansatte som jobber på de 
norske skidestinasjonene.

I år er over 65 prosent av årets søknader fra 
tidligere ansatte. I Trysil og Hemsedal ansettes 
også mange fra lokalområdet. Skianleggene i Trysil 
og Hemsedal bidrar til økt omsetning, og til flere 
jobbmuligheter, både i Trysil og Hemsedal, men 
også i mindre samfunn rundt skidestinasjonene.

 – Det er viktig for oss å være en god arbeidsgiver 
her i Trysil, og bidra til et bærekraftig og 
blomstrende lokalsamfunn, sier Gudrun Sanaker 
Lohne, destinasjonssjef for SkiStar Trysil.

SkiStar er en av de største arbeidsgiverne for 
unge i Skandinavia. Totalt har rundt 13.000 unge 
i aldrene 18-24 år fått seg jobb hos SkiStar de 
siste tolv årene. Et bevis på at folk trives godt er 
at mange velger å komme tilbake sesong etter 
sesong. For mange unge er det første jobben og et 
viktig trinn for å komme seg inn i arbeidslivet.

JOBB TIL FJELLSNYHET!

Hemmeligheten ligger i luften
Aclima WoolNet® er den originale ullnetting som er laget for aktiviteter med høy intensitet, der fukttransport, vekt og
pusteegenskaper er aller viktigst. Visste du at luft isolerer? Nettingen skaper små luftlommer som gir god isolering 
uten at man føler seg klam og overopphetet. Naturens eget supermateriale strikket i netting holder deg varm, tørr
og komfortabel.

Wool Specialist Since 1939
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EN SNØFATTIG 
FJELLTUR

TEKST: BJØRN A. ESAISSEN

Skiturer på høyfjellet midtvinters kan bli røft når 
vær og føre ikke spiller på lag.
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FULLMÅNE: Komforten i teltleiren kommer 
fort selv om det er sprengkaldt ute. Så 
fort du har fått satt opp teltet, fyrt opp 

primusen, rigget teltet med liggeunderlag, 
sovepose, klesposer, matposer og annet 
nødvendig utstyr så er det bare å starte 

med matlagingen. Stjerneklar nattehimmel 
ved Dørålseter i Rondane.

Foto: Bjørn A. Esaissen
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FRILUFT  FJELLTURER I VINTER

1

2 3
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FJELLTURER I VINTER  FRILUFT

12 GENERELLE TIPS FOR 
LANGTUR OG VINTERTELTING: 

 ■ Ta noen overnattinger i nærheten 
av huset ditt først for å drille oppsett 
av telt og bruk av utstyr. Øvelse gjør 
nesten mester.

 ■ Bruk pulk. Ikke ryggsekk. Det er mye 
utstyr du skal trekke med deg.

 ■ Pakk alt av klær og sovepose i 
vanntette poser.

 ■ Pakk bensinkanna inn i sikker/
lukket plast, og på adskilt plass fra 
matposen i pulken. Bensinlekkasje 
på mat gir dårlig mage… veldig 
dårlig mage.

 ■ Ikke legg våte klær og skisko nedi 
soveposen. Ta med ekstra sett med 
tørre klær i stedet. De svette, våte 
og fuktige klærne legger du bare i 
pulken. 

 ■ Lær deg å bruke bensinbrenner. Ikke 
bruk gass, men bensin. Varme er 
livsviktig.

 ■ Ta med to stk. liggeunderlag. Igjen… 
varme og komfort er viktig.

 ■ Føles det ut som du må på do? Gjør 
det før du kryper i posen. Hopp ut. 
Ikke vent. 

 ■ Ta på deg tørre ullklær før du legger 
deg i soveposen.

 ■ Spis og drikk godt før du legger deg. 

 ■ Bruk en sovepose som er tilpasset 
deg i lengde. Ikke for lang. Da blir 
det kuldegrop i fotenden og kaldt.

 ■ Sett teltåpningen vekk fra 
vindretningen og fest teltet med 
snøplugger og barduner. Bruk lange 
snøplugger, ski- og skistaver. Evt. 
stokker og trær som er i nærheten.

Dette blir noen ord om «snøen som falt i fjor», eller 
rettere sagt; snøen som ikke falt sist vinter. Det ble en 
merkelig vinter med veldig mye vind og sparsomt med 
snøfall, i hvert fall sør for Dovre. Vi tok likevel sjansen 
på en ukes langtur på Dovrefjell og i Rondane. 

DOVRETUREN
Vi parkerte på Grønbakken ved E6, som ligger 
midt imellom Hjerkinn og Kongsvold Fjeldstue på 
Dovrefjell. Vi var sååååååå klare for tur! Sola skinte fra 
skyfri himmel og alt lå til rette for gode dager.

Med tunge pulker på slep kavet vi oss opp lia fra 
Grønbakken og videre inn i Stroplsjødalen. Planen var 
å komme oss over fjellpasset og ned i Åmotsdalen.

Vi hadde ikke gått mange kilometerne før vi begynte 
å bli litt urolige for snøforholdene. Det var lite snø. 
Og det som var av snø var knallharde, isete snøskavler. 
Langfellene gjorde at skiene satt godt på underlaget, 
men verre var det med pulken som til stadighet tippet 
over på siden. Snøskavlene var såpass store at vi fikk 
problemer med fremdriften.

Vi slo leir for natta et stykke oppi Stroplsjødalen. 
Neste dag hadde vi håp om å kunne passere fjellpasset. 
Vi slet oss opp fjellsiden mot toppen av passet. Vel 
oppe tok vi av oss ski og pulk og gikk ut mot kanten for 
å befare nedfarten på andre siden. Det var sjokkerende 
å se den enorme snøskavlen som hang utover kanten. 
Her har det vært trygt og sikkert å passere tidligere, 
men denne vinteren hadde vinden sørget for total 
endring av snøplasseringen. Nå var det rett og slett 
livsfarlig å ta seg over. I tillegg var vinden blitt så sterk 
at vi måtte krype på alle fire for å komme oss tilbake 

til ski og pulker. Lua blåste av og solbrillene ble fylt av 
fokksnø. Beslutningen ble tatt og den var enkel: Det 
var bare å snu og komme seg ned i dalen igjen hvor vi 
startet. Over halve dagen var allerede brukt opp og vi 
måtte begynne å finne ny teltplass før mørket kom.

Det blåste så kraftig på natta at vi lå i soveposene og 
tenkte at «nå flerrer duken og teltstengene knekker.» 
Vindstyrke på 16 er tøft på snaue høyfjellet. Teltet 
holdt. Men vinden ville ikke gi seg. Vi innså at det 
ikke var mulig å komme over til Åmotsdalshytta. Vi 
la en ny turplan. Kanskje vi skal gå tilbake til bilen og 
dra inn i Rondane i stedet? Ja.

1. LITE SNØ: Sør for Dørålseter 
i Rondane var det så lite snø og 
så mye is at det var vanskelig 
å gå på ski. Fottur med piggsko 
eller stegjern (stedvis) hadde 
passet bedre.
Foto: Bente Risan

2.SNØSTRIPE: Et smalt 
skuterspor med fast snødekke 
var eneste mulighet til å ta seg 
frem. Det var midtvinter og 
tragiske snøforhold i Rondane.
Foto: Bente Risan

3. PÅ KJØKKENET: Når været 
er for ruskete er det greit å sitte 
inne i forteltet å lage middag.
Foto: Bente Risan
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FRILUFT  FJELLTURER I VINTER

10 PÅ TOPP DOVREFJELL
Snøhetta (Stortoppen) 2.286 moh.

Storstyggesvånåtinden 2.209 moh.

Larstind 2.106 moh.

Langvasstinden 2.085 moh.  

Midtronden 2.060 moh.

Sagtinden 2.018 moh.

Storsmeden 2.016 moh. 

Veslesmeden 2.015 moh.

Digerronden 2.015 moh. 

Skredahøin 2.004 moh.

10 PÅ TOPP RONDANE
Rondslottet 2.178 moh.

Storronden 2.138 moh.

Høgronden 2.115 moh.

Midtronden Vest 2.060 moh.

Vinjeronden 2.046 moh.

Midtronden Øst 2.042 moh.

Trolltinden (tidl. Sagtinden) 2.018 moh.

Storsmeden 2.016 moh.

Digerronden 2.016 moh.

Veslesmeden 2.015 moh.

1
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FJELLTURER I VINTER  FRILUFT

RONDANE
Vi kjørte til Folldal, teltet for natta og startet marsjen 
innover mot Dørålseter på formiddagen. På veien 
gjennom skogen virket snøforholdene ok. Etter å ha 
gått i en times tid kom vi ut av barskogen og møtte 
mer åpent terreng med småbjørker. Og så skjedde 
det…vi møtte bare grus! Snøen på veien var borte. 
Vi måtte bære pulkene i lange strekninger, og vi 
snirklet oss fremover på noen gresstuster i veikanten. 
Stopper turen her? Det er ikke farbart med pulk og 
ski på veien. Vi rastet i veiskråningen og vurderte 
hva vi skulle gjøre. Vi kunne sette opp teltet her og 
ta en fottur på grusen mot Dørålseter? Men hva slags 
vintertur er det?

Plutselig hørte vi motordur. Vi sprang opp på veien 
og stoppet en kar som kom kjørende med beltebil. 
Han hadde god info om snøforholdene innover dalen. 
Han fortalte at han ikke hadde sett så lite snø her inne 
på flere tiår. Han tipset oss om scooterløypa som gikk 
et stykke nedi bjørkeskogen. Det var en stripe med 
snø der.

Litt lettere til sinns fortsatte vi turen innover på 
scooterløypa. Det gikk fint i noen kilometer. Men 
lenger inne ble forholdene skikkelig ille. Snøen 
var borte og alt var dekket av is. Vi møtte et totalt 
islandskap.

Vi slo leir. Natten var stjerneklar og fullmånen lyste. 
Vi tente bål og laget mat. Knipset fotos. Vi slo oss til 
ro med at dette ikke var vinteren for skitur i Rondane.

1. SKAVLER: Hardpakket fokksnø, is 
og snøskavler på cirka 50 cm dybde 
gjorde framdriften tung. Pulkene 
hadde en lei tendens til å velte alt for 
ofte. Stroplsjødalen på Dovrefjell.
Foto: Bjørn A. Esaissen

2. STÅLIS: Stedvis var det så mye 
frosset overvann i Rondane at det 
var vanskelig å gå på ski. Her skulle 
vi hatt stegjern for å ferdes trygt.   

2

Senere utpå vinteren hørte vi at forholdene i Rondane 
var så snøfattig og dårlig at turisthyttene ble stengt i 
påska. Det kom ikke som noen overraskelse på oss.

 
Som sagt innledningsvis; dette var «snøen som falt i 
fjor.» Vi får håpe på bedre vær og føre for kommende 
vinter.
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FRILUFT  SKITURER

LILLEHAMMER
ØYER

POPULÆR TUR: Nevelfjell (1089 
moh.) er den høyeste toppen 
ved Lillehammer, og selv om det 
sjelden kjøres løype her, er det en 
veldig populær skitur.
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SKITURER  FRILUFT

ØYVIND WOLD  
Øyvind Wold skriver mest om 
tursykling, stisykling og langrenn. 
Han har nylig oppdatert en ny utgave 
av boka «35 turer i verdens beste 
skiterreng» på oppdrag fra Øyer 
Turskiløyper. Her er noen av hans 
egne favoritturer. 

FEM TURER I 
VERDENS BESTE 

SKITERRENG
TEKST OG FOTO: ØYVIND WOLD
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FRILUFT  SKITURER

På fjellet i Øyer og Lillehammer, på østsiden 
av Gudbrandsdalen, er snø, løypepreparering 
og skiløping alvor. Her kan man følge 
prepareringsmaskinenes framdrift i sanntid, de 
ivrigste skientusiastene står klare ved løypa klokka 
seks om morgenen, når preppemaskinen kommer 
forbi.

Rundt ti tusen hytteeiere og mange tilreisende 
søker hit grunnet en unik tilrettelegging for langrenn. 
Området fra Hafjell til Sjusjøen trekker til seg et stort 
spekter skiløpere, og ikke bare dem med pulsmålere, 
racingski og karbonstaver, som noen kanskje tror. 
I disse løypene møter man også godt innpakkede 
treåringer på sin første tur, dypt konsentrerte danske 
turister med bobledress og bambusstaver, tiåringer 
med strøken skøyteteknikk, tidligere verdensmestre 
på en rolig tur med familien, og pensjonister med 
slitt fjellanorakk, termos i sekken og god tid. 

Helt forskjellige forutsetninger, utstyr, fart og 
ambisjoner, men alle med samme mål; å nyte noen 
av verdens beste langrennsløyper. 

PROFF LØYPEPREPARERING
Det er flere årsaker til at de vil akkurat hit. En 
skisesong på rundt seks måneder, er et veldig 
bra utgangspunkt. Profesjonell og svært hyppig 
løypeprepping, tilrettelagt for både klassisk og 
skøyting er noe destinasjonen er blitt berømt for, og 
noe som verdsettes uansett skiferdighet. Størrelsen 
på det hele, med nesten 70 mil gromme skispor og 
et utall muligheter for rundturer, er også attraktivt. 
Det samme med den gode skiltingen, med kart-
tavler som viser hvor du befinner deg, i alle større 
løypekryss. Turmål i form av ti serveringsteder rundt 

om i fjellet, gir mange motivasjon for å gå et par 
ekstra kilometer. 

UTFORDRINGENE
Terrenget er gjennomgående lettgått, men 
milslukerne, birkebeinere og skieventyrere kan 
også finne sine utfordringer. Fra Sjusjøen kan 
man selvfølgelig Birken-løypa østover til Rena i 
Østerdalen, eller følge Trollski-løypa nordover over 
hele Øyerfjellet, gjennom Goppollen og helt fram til 
Venabygdsfjellet i Ringebu. Her kan man overnatte 
og eventuelt fortsette rett videre inn i Rondane.

Trives du utenom de oppkjørte løypene, kan du 
lage dine egne spor og overnatte på de ulåste buene 
til Øyer fjellstyre, lang nord i Øyerfjellet. Disse har 
enkel standard, med sengebrisker, ved og gass. Da 
kan du samtidig ta med deg noen av toppturene i 
området, som her ligger rundt 1150 – 1200 meters 
høyde. Eldåhøgda på 1232 moh., på grensa til 
Ringebu kommune, er den høyeste i denne delen 
av fjellet. P-plassene ved Brennlia eller Holmsetra 
(oppkjøring fra E6 ved Tretten) er bra utgangspunkter 
for å komme til denne mindre brukte delen av fjellet.

Synes du fjellterrenget er for slakt, kan du velge 
å starte turen i Lillehammer ved Stampesletta, og 
følge Nordseterløypa gjennom Gropmarka opp til 
Nordseter og fortsette løypa til Lunkefjell, da har du 
gått drøyt 18 kilometer med litt i overkant av sju 
hundre meter nesten sammenhengende stigning. 

X-FAKTOREN
Det innbydende, slake, og overraskende lettgåtte 
fjellterrenget er likevel kanskje x-faktoren for 
områdets popularitet. Dette er et vinterlandskap der 

Tidlig morgen i februar. Det er sju kuldegrader, 
blåtime og helt stille ute. Jeg tar de første 
stavtakene fra hytta ut i de nypreppa og lekre 
skisporene. Det går løyper i alle retninger, så 
valget er et luksusproblem: hvor går turen i dag?

1
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alle kan trives på ski, enten de bare skal ut å gå en 
rolig tur med familien, eller trener for deltagelse i 
verdenscupen. Løypene går over store åpne lier og 
myrer, gjennom hyttefelt og små setergrender, og 
forbi diverse fjellvann. Er det vind eller snøfokk kan 
man velge mer beskyttede traseer gjennom bjørk 
og granskog. Lange strekninger er så flate at de kan 
stakes eller skøytes. Dette bidrar til mestringsfølelse 
og gir god anledning til bare å senke skuldrene og 
bare nyte turen.

ENKLE TOPPTURER
Området har en også en rekke større åser/berg rundt 
tusen meters høyde, hvorav noen også har preparerte 
spor helt til topps. Med tanke på hvor lite innsats som 
kreves, gir disse toppene en utrolig utsikt. Her kan 
man få med seg skivante barn fra seks-syv års alder 
opp for å se langt utover i fjell-Norge, blant annet 
til Norefjell, Synnfjell, Skeifjellene, Jotunheimen, 
Rondane og Hedmarksvidda. 

FAVORITTER
I et så stort løypenett er det ikke enkelt å plukke 
ut de fineste turene. Jeg har valgt noen som er 
relativt korte, og tilgjengelige for de fleste, også for 
familier med skivante barn fra 9-10 års alder. For 
variasjonens del vil jeg ta for meg turer fra forskjellige 
utgangspunkter. 

Turene har god skilting, du trenger absolutt ikke å 
ha med en kjentmann for å finne veien.

FAKTA LANGRENNS – 
DESTINASJONEN HAFJELL – 
ØYERFJELLET – NORDSETER 
– SJUSJØEN
Samlet løypenett: Ca. 650 km

Antall hytter totalt: Ca. 10.000 

Langrennssesong: Ca. 15. november 
– 1. mai

Høyde: De preparerte løypene ligger 
hovedsakelig mellom 850 og 950 
meters høyde, den høyeste går opp på 
Kriksfjellet, 1052 moh.

Skiutleie: Sjusjøen skisenter, 
Nordseter fjellpark, Hafjell alpinsenter

Sportsbutikker: Sport1-butikker på 
Sjusjøen, Lillehammer og i Øyer, i 
Lillehammer er det Rustadstuen sport, 
Lillehammer sport, og Swix Concept 
store

Prepareringsstatus: skisporet.no

Løypekart: Øyerfjellet 1:50 000, og 
Nordseter – Sjusjøen – Lillehammer – 
Hafjell 1:50 000

Noen aktuelle linker: lillehammer.
com, visitsjusjoen.no, hafjell.no, 
pellestova.no, nordseter.no, 

1. PAUSE: Rast i bakken og lunsj i det fri, 
ved foten av Nevelfjell.

2. STRØKNE SPOR: Nysnø og helt 
ferske skispor. En fantastisk bra start på 
turdagen!

2
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GRUNNESÅA-RUNDEN 
Startpunkt: Holmsetra (900 moh.)
Oppkjøring fra E6 ved Tretten, ni kilometer å kjøre, 
bomvei 
Distanse: 18 km
Samlet stigning: 270 hm
Vanskelighetsgrad: lett
Rute: Holmeseterhøgda - Svartsetra - Grunnesåa - 
Brennlia - Holmsetra 
Rute og høydeprofil: ridewithgps.com/
routes/37964840

Holmsetra øst for Tretten, er stedet for deg som vil 
ha løypene mer for deg selv. Her er du et stykke unna 
de større hyttegrendene, det er ingen fastboende 
og ingen servicetilbud. Men strøkne løyper! Turen 
via Grunnesåa går over store myrer i den nordlige 
delen av Øyerfjellet, her kan du regne med mye 
staking. Unntatt noe stigning de første to og siste 
to kilometer er det ingen utfordringer på denne 
turen. Turen kan enkelt gjøres tre kilometer lengre 
ved å fortsette nordover, og rundt Digeråsen, fra 
Grunnesåa.

SVARTÅSENRUNDEN
Startpunkt: Mosetertoppen skistadion (800 moh.)
Oppkjøring fra E6 ved Øyer, åtte kilometer å kjøre
Distanse: 17 km
Samlet stigning: 280 hm
Vanskelighetsgrad: lett
Rute: Brennåsbakken - Langmyråsen - Rognhaugen 
- Svartåsen - Liestra - Mosetertoppen
Rute og høydeprofil: ridewithgps.com/
routes/37801195

Mosetertoppen er et flott utgangspunkt for å 
utforske viddene og åsene på Øyerfjellet, på 
nordsiden av Hafjell. Selv om Mosetertoppen (også 
kalt Gondoltoppen) ligger midt i et alpinanlegg og 
en stor hytteby, er det kun ti minutter å gå på ski 
før man er ute av hyttefeltene og inne i det svært 
lettgåtte løypenettet nordover.
Denne runden via Rognhaugen og Liesetra er en 
fin inngangsbillett til skiopplevelser på nordsiden av 
Hafjell. Det er gjennomgående snill høydeprofil og 
knapt en eneste bratt bakke underveis. Fra Svartåsen 
til Liesetra er det for det meste slake utforbakker og 
svært enkelt å være skiløper. 

HORNSJØ-RUNDEN 
Startpunkt: Pellestova (985 moh)
Oppkjøring fra E6 ved Øyer
Distanse: 25 km
Samlet stigning: 430 hm.
Vanskelighetsgrad: lett til middels
Rute: Reinslia - Kriksvika - Hitdalen - Hornsjøen - 
Kruggerudkrysset - Kriksvika - Pellestova
Servering: kafe både på Hornsjø og ved Pellestova 
Kart og høydeprofil: ridewithgps.com/
routes/41332587

Hornsjørunden er av mange regnet som den 
flotteste skituren i disse traktene, og den som gir 
den størst viddeopplevelsen. En stor del av runden 
går over tregrensa og helt utenom hyttebebyggelse 
og naturinngrep. Siktlinjene er svært gode, særlig 
østover mot Hedmarksvidda og Sverige.
Man følger hovedløypa 4,8 kilometer østover fra 
Pellestova, og tar av nordover ved Kriksvika. Da 
er det kort tid før man er oppe på snaufjellet og 
får lange siktlinjer og skikkelig viddefølelse. Fra 
Grytfjellet blir det en lang fin nedkjøring mot Lie- 
Hornsjøveien, og videre ned mot Hornsjø Hotell. 
Her er det servering i en enorm spisesal, i det som en 
gang var landets største fjellhotell. 
På returen mot Pellestova, anbefaler jeg å gå via 
sørover via bjørkeskogen i Kruggerudrenna, og i 
finvær gå over Kriksfjellhøyden, inkludert den korte 
avstikkeren til Kriksfjelltoppen, for super utsikt. 
Denne turen er væreksponert og man bør ha med 
fjellklær i sekken.

1
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NEVELFJELL OG ILSETRA 
Startpunkt: Nordseter (840 moh.)
Oppkjøring fra E6 ved Lillehammer, 13 km å kjøre, 
buss flere ganger daglig 
Distanse: 17 km
Samlet stigning: 375 hm
Vanskelighetsgrad: lett til middels krevende
Rute: Nordseter - Nevelåsen - Nevelfjell - Slåseterfjell 
- Ilsetra - Reinsvann - Nevelvann - Nordseter
Servering: Ilsetra og på Nordseter fjellpark
Kart og høydeprofil: ridewithgps.com/
routes/41332652

Denne runden får med seg to av de høyeste toppene 
i området, med Nevelfjell (1079moh.) som den 
høyeste. Her er det en liten rastehytte på toppen, og 
siktskive som viser høyden på alle toppene man ser 
fra panoramautsikten herfra. 
Runden skiller seg ut ved at deler av den som regel 
ikke er preparert, fra Nevelåsen over til Ilsetra 
(ca fire km). Det gjør at man naturlig nok gå litt 
langsommere og med litt annen teknikk, mange 
synes det gir litt krydder til skituren. Snøforholdene 
kan være uforutsigbare, over Nevelfjell kan det være 
alt fra pudder eller skare til snøfokk og harde skavler. 
Lang slak nedkjøring fra Slåseterfjell, med utsikt 
mot Hafjell og Rondane i nord. Ilsetra er et koselig 
serveringssted, vel verdt en stopp. 
Retur til Nordseter via sørsiden av Reinsvann, flat og 
rask trase med gode muligheter for skøyting.

KROKSJØ-RUNDEN 
Startsted: Sjusjøen langrennsarena (880 moh.)
Oppkjøring fra E6 ved Moelv, Rudshøgda eller 
Lillehammer
Distanse: 18 km
Samlet stigning: 210 hm
Vanskelighetsgrad: lett
Rute: Sjusjøen langennsarena-Kroksjøen-Mellsjlen-
Elgåsen-Kuåsen-Sjusjøen langrennsarena
Servering: Låven bar og Hai kafe ved Sjusjøen
Kart og høydeprofil: https://ridewithgps.com/
routes/37804165 

Sjusjøen er mye mer enn Birken-traseen, her 
kan man velge mellom både kuperte og diverse 
overraskende flate turer. Denne runden gir for det 
meste veldig lett skiløping over de store myrene 
på begge sider av Kroksjøen, nord for Sjusjøen. 
Høydeprofilen viser at turen stort sett går i løyper 
mellom 850 og 880 meters høyde.  
Fra den åttespors «motorveien» på langrennsarenaen 
tar vi nordøstover og ut på de flotte åpne myrene ved 
Fjellelva. Vi følger løype på nordsiden av Storåsen og 
så nordover på vestsiden av Kroksjøen og Mjogsjøen 
opp til Melsjøen. før det blir nesten paddeflatt på øst 
og sørsiden av Kroksjøen. Selv om runden går i et 
område med til dels store hyttegrender og hyttefelt, 
er turen likevel i hovedsak naturpreget. Siden løypa 
er såpass flat, er den også veldig populær, så regn med 
en del mennesker her på fine vinterdager.

1. FINT TERRENG: Nybegynnere på ski vil også trives i 
det slake terrenget, her ved Nyseterhøgda ved Reinsvatn.

2. VEIVISERE: God skilting i alle løypekryss gjør det lett å 
orientere seg, også for de som ikke er kjent.

3. I SIGET: Snømagi på vei mellom Nordseter og 
Lunkefjell.

3
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På toppen av Denali, Nord-
Amerika (6.194 moh.), ett 
av fjella som inngår i Seven 
Summits.
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FRILUFTSLIVPROFILEN:  
Erlend Ness, 58 år

Oppvekst: Kyrksæterøra i Heim 
kommune i Trøndelag

Bopel: Trondheim

Sivil status: Gift, 2 barn

Jobb: CFO i Helitrans, Norges 
største innenlands helikopterselskap

ERLEND NESS 
TIL TOPPS

TEKST: STEINAR VÆGE
FOTO: ERLEND NESS

Erlend Ness ble verdensberømt som den 
første med covid-19 i basecamp på Mount 
Everest. Han har dessuten fullført Seven 
Summits med alle åtte kontinenttoppene, 
som den ene av fire norske.
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FAKTA OM MOUNT 
EVEREST 8.849 MOH.
Ligger i fjellkjeden Himalaya. 
Grensen mellom Tibet i Kina 
og Nepal går rett over fjellets 
topp. 

Edmund Hillary fra New 
Zealand og Tenzing Norgay fra 
Nepal var de første som nådde 
toppen den 29. mai 1953. 
Siden har ca. 5.000 klatrere fra 
ulike land vært på toppen.

De første norske som nådde 
toppen var Bjørn Myrer 
Lund og Odd Eliassen på en 
ekspedisjon ledet av Arne 
Næss jr. den 21. april 1985.

Omkring 300 mennesker har 
mistet livet under forsøk på 
bestigning, som er en andel 
(fatalitetsgrad) på ca. 6 prosent 
av de som faktisk når toppen.

1

2
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Det dreier seg om ekstreme fjell, ekstrem 
innsats og ekstrem turglede. Våren 2018 
gjorde Erlend Ness et forsøk på å nå toppen 
på Mount Everest (8.849 moh.) og dermed 
fullføre «Seven Summits». Han ville på det 
tidspunktet blitt den tredje nordmannen 
til å greie det krevende løpet med alle 8. 
Flere nordmenn har 7 av disse 8 med enten 
Carstensz eller Kosciusko, Erlend har altså 
begge Oceania toppene. Men slik skulle det 
ikke gå. Teamet ble frastjålet 9 flasker oksygen, 
noe som gjorde at grunnlaget for toppstøtet 
for Erlend sin del også forsvant.

 – Jeg var i min livs beste form, og hadde 
nok erfaring til å kunne bestige fjellet. Årlig 
dør det folk under forsøket, men jeg sverget at 
det ikke skulle skje meg.

EN PLUTSELIG BESKJED
Etter en krevende oppstigning til siste leir på 
8.000 moh. var det meningen at teamet til 
Erlend skulle hvile og sove ei natt i teltet før 
toppstøtet. Seint på kvelden kom det plutselig 
beskjed fra teamledelsen om at de skulle starte 
oppstigningen allerede samme kvelden.

 – Jeg sa ifra om at jeg syntes dette var feil, 
og at det var nødvendig med hvile både for 
meg selv og andre i teamet. Jeg ga beskjed om 
at dette var uforsvarlig og at jeg ikke aktet å bli 
med på dette, forteller Erlend. Han ble derfor 
igjen i campen sammen med sin personlige 
sherpa. Neste dag fikk han beskjed om at han 
ikke kunne fortsette mot toppen, uten å få vite 
hvorfor. Senere skjønte han det var fordi en i 
teamet var i en nødsituasjon, og at hans sherpa 
måtte være i beredskap for en redningsaksjon.

AVGJØRELSEN SOM REDDET LIV
Teamet nådde toppen uten at Erlend var 
med, og de kom seg ned igjen også, men 
under dramatiske omstendigheter. Klatrerne 
var i en livstruende situasjon, men takket 
være at Erlends personlige sherpa kunne 
delta i redningsaksjonen, kom alle klatrerne 
seg ned i god behold. 

Ekspedisjonsnettstedet Piz Palu skriver om 
hendelsen (forkortet): «Teamet til Erlend ble 
frastjålet 9 flasker oksygen i camp 4. Etter 
en lang etappe fra camp 3 ville det vært 
uforsvarlig å gå direkte til toppen. Erlend tok 
derfor den tøffe, men riktige beslutning om 
ikke å gå for toppen, og med det sette både 
sitt eget og andres liv i fare.»

DET BALLET PÅ SEG
Reisen mot Mount Everest og Seven 
Summits startet for lenge siden, grunnlaget 
ble lagt under oppveksten.

 – Familien min var stadig på turer i skog 
og mark. På sommeren drog vi gjerne på 
fisketurer, om vinteren ble det lange skiturer 
i det flotte terrenget rundt Kyrksæterøra, 
hvor jeg vokste opp. Men jeg gikk aldri 
med planer om å bestige høye fjell. Ved en 
tilfeldighet kunne jeg under en flyreise titte 
ned på Kilimanjaro (5.895). Fjellet var så 
vakkert, og jeg tenkte spontant at dit ville 
jeg dra. Etter å ha besteget fjellet i desember 
2011, fikk jeg lyst på flere høye fjell. Valget 
falt på Elbrus (5.642) i Kaukasus, Russland. 
Det var etter dette fjellet at det begynte å 
balle på seg. Noen tipset meg om «Seven 
Summits», og at både Kilimanjaro og Elbrus 
var med på listen, forteller Erlend.

1. Camp 3 ved Lhotse face, den tredje 
leiren underveis mot toppen.

2. Gjør klart utstyret i campen.

3. Toppforsøket i 2021 endte i ei 
sykeseng i Katmandu og ble med det 
verdensberømt.

4. Klar for toppforsøket i Camp 4, på 
ca. 8.000 moh.

3 4
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1.  Endelig på Toppen av Mount 
Everest, på det tredje forsøket.

2. De siste skrittene mot toppen 
av Mount Everest.

1
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FAKTA OM 
ERLEND NESS SIN 
GJENNOMFØRING AV 
SEVEN SUMMITS
Kilimanjaro (5.895) i 
Tanzania, desember 2011

Elbrus (5.642) i Russland, 
juni 2012

Aconcagua (6.962) i 
Argentina, desember 2013 
og januar 2019

Carstensz Pyramid (4.884) i 
Indonesia, oktober 2014

Denali (6.194) i Alaska, 
Nord-Amerika, juni 2015 

Mt. Vinson (4.892) i 
Antarktis, januar 2017 og 

Mt. Kosciuszko (2.228) i 
Australia, januar 2018 (2 
ganger)

Mount Everest (8.848) i 
Nepal, mai 2022

I tillegg til Seven Summits 
har Erlend i samme periode 
besteget følgende høye fjell:

Mont Blanc (4.810) i 
Frankrike (Vest-Europas 
høyeste fjell) juni 2013

Cerro Bonete (5.050) i 
Argentina (2 ganger: 2013 
og 2019)

Chimborazo (6.310) i 
Ecuador (verdens høyeste 
fjell målt fra jordas sentrum) 
januar 2019 

Kala Pattar (5.560) i Nepal 
(2 ganger: 2018 og 2021)

Nagarjuna Peak (5.545) i 
Nepal, april 2022

Lobuche Peak East (6.119) i 
Nepal, april 2022 

ALLE TOPPENE PÅ FØRSTE FORSØKET
Mont Blanc (4.810) i Frankrike inngår ikke 
i «Seven Summits», men Erlend besteg fjellet 
i juni 2013 som en trening for neste fjell. 
Aconcagua (6.962) i Argentina ble besteget 
i desember 2013 på første forsøk. At han 
også besteg de neste toppene på første 
forsøk må betegnes som oppsiktsvekkende: 
Carstenz Pyramide (4.884) i Indonesia, 
oktober 2014, Denali (6.194) Nord-
Amerika, juni 2015, Mt. Vinson (4.892) 
Antarktis, januar 2017 og Mt. Kosciuszko 
(2.228), januar 2018.

 – Jeg føler en enorm glede, både underveis, 
og når jeg etter lang tids planlegging står på 
toppen av fjellet.

Våren 2018 var planen å bestige selveste 
Mt. Everest, som det siste på listen for å 
fullføre «Seven Summits». Forsøket stanset 
med et tyveri i leir 4 på 8.000 meter, som 
beskrevet ovenfor.

COVID-19 SLÅR TIL
Den 31. mars 2020 skulle han sette seg på 
flyet til Nepal og med Everest som mål. 
Et litt pussig poeng er at offisiell høyde 
på Mount Everest i mellomtiden er justert 
opp med en meter til 8.849. siden forrige 
ekspedisjon. Ekspedisjonsleder er den 
samme som forrige gang, nemlig Ryan 
Waters fra Boulder i Colorado, USA. Det 
er ingen hvem som helst. Ryan Waters var 
den første fra USA som både klatret til 
toppen av de høyeste fjellene på klodens syv 

kontinenter, og gikk på ski til Nordpolen 
og Sørpolen.

Så inntok covid-19 verden og satte en 
stopper for turen, før den kom i gang.

EVAKUERING MED HELIKOPTER
I april 2021 befinner Erlend seg igjen i 
Katmandu med Everest som mål, denne 
gangen med et team fra Nepal. Etter åtte 
dagers vandring opp til basecamp på 5.400 
meter er det bråstopp. Energien er dårlig, og 
målingen av oksygenet i blodet hans er på 
bare ca. 70 prosent. Normalt skal målingen 
vise 95 prosent. Likevel blir han med på en 
akklimatiseringstur til Kala Pattar på 5.560 
meter, Oksygenmålingen viser nå kun 
69 prosent. Erlend følger likevel teamet 
sitt videre opp til Everest Basecamp neste 
dag. Nå er han så syk at han blir liggende i 
basecamp i tre døgn, hvor han får medisin 
og tidvis oksygentilførsel.

Til slutt frykter legene for livstruende 
lungeødem, og det blir besluttet å evakuere 
Erlend med helikopter ned til sykehus i 
Katmandu. 

«DET GIKK TIL HELVETE»
Følgende melding fra Erlend dukker 
plutselig opp hos undertegnede den 16. 
april 2021:

«Hei Steinar, det gikk til helvete. Ligger 
i isolasjon på sykehus i Katmandu med 
Covid-19.» 

Som den første i verden med covid 

2
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i basecamp, førte dette til oppslag i 
nyhetsmedia over hele verden. Blant annet 
er New York Times, Der Spiegel og CNN 
på tråden til sykesenga i Katmandu. Også 
ei direktesending til Sky News globale 
nyhetssending blir gjennomført. Erlend 
Ness fra Kyrksæterøra er plutselig blitt 
verdensberømt. 

Men i sykesenga der og da, i april 2021, 
er han overbevist om at han er gjort sitt siste 
forsøk på å nå toppen av verdens høyeste 
fjell. Han føler seg ferdig med både landet 
og fjellet. Dessuten er han veldig spent på 
om forsikringa dekker kostnadene med 
sykehusoppholdet. Det gjorde den ikke. 
Men ved hjelpe av en sherpakompis fikk 
han overførsel til et lokalt sykehus, til en 
kostnad som ikke var helt ille.

ENDELIG PÅ TOPPEN
Ordtaket om at «tiden leger alle sår» må ha 
noe for seg. For torsdag den 12. mai 2022 
klokken 05.45 norsk tid står 58-åringen, 
som den nest eldste i Norge, på toppen av 
Mount Everest, 8.848,86 moh. Lysten på 
verdens høyeste fjell, samt å fullføre Seven 

Summits kom tilbake. Dessuten førte all 
mediaoppmerksomheten til at han fikk 
tilbud fra seks-sju forskjellige klatreteam 
om å gjøre et nytt forsøk. Han velger teamet 
Ascent Himalayas, der lederen Mingma 
Tsiri Sherpa har besteget Everest 20 ganger, 
som bare er overgått av en annen klatrer. 
Det tredje forsøket krones med hell, og 
Erlend når sine drømmers mål.

Erlend Ness er den fjerde fra Norge som 
hittil har fullført alle de 8 toppene i Seven 
Summits. De andre er Cecilie Skog, Tore 
Sunde-Rasmussen og Tommy Steinsland. 
Alle disse 3 er fra Vestlandet, og Erlend er 
dermed den første trønderen til å bestige 
alle 8 toppene. Bare Cecilie skog av de 4 har 
brukt kortere tid på å klatre disse toppene. 
Erlend er også den eldste nordmannen som 
har fullført Seven Summits ettersom han 
først startet som 48-åring, og altså fullførte 
58 år gammel. Han ble dessuten den eneste 
norske mannen som besteg Everest i 2022. 
To uker etter at Erlend besteg fjellet, nådde 
også norske Kristin Harila toppen. Dermed 
ble det bare to norske på Mount Everest i 
2022.

Erlend ble mottatt med ei 
flaske med cola i BaceCamp 
etter avbrutt toppforsøk i 
2018. Toppen på Everest i 
bakgrunnen.
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ønsker alle 
sine lesere en 
riktig god jul. 
Følg oss på: www.friluftsliv.no
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Å SPISE UTE
TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

Det er ikke noe hokuspokus å spise middag ute.

Det enkle, myke hverdagsfriluftslivet i nærmiljøet er viktig – 
spesielt nå i mørketiden med korte, stressende førjulsdager.

I en artikkel på forskning.no er det også dokumentert at en 
tur i skogen hjelper mot angst og depresjon. Ute i naturen ser 
vi oss selv som en del av noe større, vi kjenner at vi er en del av 
naturen og kreative tanker og pågangsmot stimuleres.

Stigende priser, krig, klima- og naturkrise gjør at vi går 
kommende år i møte med uro og usikkerhet. Kanskje 
nyttårsforsettet skal være at vi spiser utemiddag minst en gang 
i hver måned i 2023? Ingenting smaker så godt som mat som 
spises ute i naturen. Bålmat er ikke noe unntak.

Det gjelder å gjøre det enkelt. Sjekk værmeldinga og finn 
en ettermiddag da det er vindstille og oppholdsvær. Pakk 
ryggsekken med ved, fyrstikker, sitteunderlag, hodelykt, 
stekepanne eller kasserolle, tallerkener, bestikk, krydder, mat 
og drikke. Så er det bare å tusle ut i skogen eller ned i fjæra i 
nærmiljøet. Fyr opp bålet, varm maten og kjenn roen og freden 
senke seg midt i mørketiden på en stille førjulsettermiddag. 
Det er morsomt å gjøre noe litt annerledes enn bare å stå på 
kjøkkenet hjemme og lage middag hver dag.

Før du fyrer opp bålet må du imidlertid gjøre deg kjent med 
de generelle reglene for bålbrenning i Norge. I tillegg bør du 
sjekke om kommunen du befinner deg i har lagt ned forbud 
mot bålbrenning grunnet lokal brannfare. 
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JULESTEMNING: Grøt hører julen til. I dette tilfellet rømmegrøt med smørklatt, sukker 
og kanel. Spekemat og flatbrød. Bålkos i sjøkanten en vanlig hverdag i mørketiden 

skaper julestemning. Å samles rundt et bål er noe av det koseligste vi kan gjøre.
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VINTERTUR 
MED JENTENE
TEKST OG FOTO: LARS S. LIAKLEV

Telttur på vinterstid er kanskje noe ikke alle har på listen over 
gjøremål. Jeg vil anbefale det på det sterkeste.
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TELTLEIR: Et hundespann suser 
forbi mens vi rigger teltleiren.
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1. BÅLKOS: Når 
kveldsmørket siger 
på er det koselig med 
et bål som gir lys og 
varme for småjentene.

2. SNØLEK: Når 
teltleiren er ferdig 
blir det god til lek og 
moro i snøen.

1
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Har man tilgang på riktig utstyr i form av 
liggeunderlag og sovepose egnet for årstiden så har 
man det man trenger. Vinterklær har jo alle uansett.

En fin vinterdag med sol og kuldegrader er 
fantastisk. Det samme gjelder senvinteren rundt 
påsketider. Varmere og lysere dager. Orrfuglen og 
storfuglen er også i gang med å spille. Det er masse 
liv i skogen som våkner.

TELTTUR ER TOPP
Jentene mine på 3 og 5 år har blitt impregnert med 
bållukt og skog i fra første stund. To fantastiske 
pappapermisjoner på høsten med skogtur og 
bæremeis nesten hver dag. Telttur ble de også 
presentert forholdsvis tidlig.

Ærlighet varer jo lengst. Så ja, det koster litt ekstra 
krefter å dra ut på telttur alene på vinterstid med to 
unger i den alderen. Men for min del gir det mye 
mer enn det koster. Så det er så absolutt verdt det. 
Jeg ser hvor mye ungene koser seg. Det er også veldig 
motiverende at de spør om neste tur før vi har rukket 
oss hjem fra den turen vi allerede er på.

KORTREISTE TURER
Det handler heller ikke om å gå så langt. Jeg mener 
det smarteste er å etablere en camp ikke så langt fra 
bilen. Så kan man heller utforske og bevege seg litt 
rundt uten alt utstyret på slep. Vi bor på landet ca. tre 
mil utenfor Trondheim. Og som ivrig friluftsmann 

og skogsfugljeger har jeg blitt utrolig godt kjent i 
nærområdet. Da vet jeg av de kortreiste perlene der 
det er bomveier som brøytes på vinterstid. Da har vi 
umiddelbar nærhet til fantastisk furuskog.

I overgangen 2021/2022 ble det totalt ni 
overnattingsturer med ungene i det tidsrommet vi 
kan kalle vinter. Alt i fra 15 minusgrader, blå himmel 
og fullmåne i januar til skaresnø, sol og plussgrader 
i april.

Jeg velger selvfølgelig dager da værgudene spiller 
på lag. Er jeg på tur alene synes jeg det og kjenne på 
vær og vind har sin sjarm. Å være ute i møkkavær i 
gode klær, eller ligge god og varm i soveposen mens 
det er værhardt er noe jeg liker.

GJØR FORARBEID
Man blir jo også etterhvert godt kjent med ungene 
sine. Da lærer man litt hvordan de fungerer. Fredager 
er nødvendigvis ikke den beste utfartsdagen. Det er 
mørkt og de er slitne etter ei lang uke i barnehagen. 
Da er veien til litt dårlig stemning kort. Lørdag etter 
en god natt søvn og en god frokost er ofte en bedre 
avreisedag. Da blir turen en bedre opplevelse både 
for liten og stor.

Men vi har dratt ut fredager med stor suksess også. 
Egentlig grunnet litt enkelt forarbeid. Da er camp 
valgt toppen fem minutter å gå i fra bilen. Og jeg 
har vært oppover kvelden før og tråkket opp sti 
til campområdet med truger eller ski. Brensel til 

2
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1. PÅ TUR: Humøret 
er på topp hos alle 
tre, også når sola 
skinner. 

2. UNDER TAK: Når 
det er tørt og fint vær 
går det utmerket å 
sove ute. Da trengs 
ikke telt.

1

Friluftsliv_062022_inn.indd   42Friluftsliv_062022_inn.indd   42 05/12/2022   07:4605/12/2022   07:46



6  -  2022 FRILUFTSLIV    43

VINTERTUR MED BARN  FRILUFT

kveldsbålet er også gjort klart. Da har man allerede 
spart seg for litt jobb og kan bruke den tiden på å 
underholde ungene og få opp teltet. Da er det fortsatt 
god stemning, og det blir kveldsmat rundt bålet før 
man avslutter dagen med en film i teltet. Nettbrett 
er for så vidt et fint verktøy og ha med. Det er fint 
og se litt film på kveldstid. Brettspill, tegnesaker og 
litt leker er også med. Ofte er tegnesaker faktisk mer 
populært enn film. Det er et bra tegn.

BRUK PULK
Det blir en del ekstra utstyr og dra med på vinteren. 
Jeg har blitt mye flinkere til å pakke mindre og 
smartere med tiden. Det gjelder året rundt. De fleste 
kjenner seg sikkert igjen i det og pakke for mye. 
Men uansett hvor flink man er med pakkingen så 
er det mye utstyr som tar plass. Liggeunderlag og 
soveposer for vinter generer en del volum. Samt 
ekstra vinterklær. Så pulk er egentlig et must om 
man skal gå et lite stykke. På de turene det er snakk 
om få minutter til bilen, kan man eventuelt gå flere 
runder om man ikke har pulk. Personlig har jeg i 
hvert fall fått stor sans for tur med pulk.

Det finnes mange fine kompresjonsposer for klær 
som minsker volumet betraktelig. En annen god 
løsning er å rulle ut soveposer og liggeunderlag å 
legge disse i en bedding/et stort trekk oppå toppen 
av pulken. Da er alt klart til og kastes rett inn i teltet. 
Vekt og volum fordeles også mye bedre i pulken når 
den lastes på denne måten.

ETABLERE CAMP
Vi har også et fantastisk nettverk av skiløyper i 
nærområdet. Og når ungene i tillegg elsker å gå 
på ski så bruker vi ofte skiløypa til å komme oss ut 
i terrenget. I hvert fall når det er tung og løs snø 
utenfor sporet. Vi har et favorittområde som det tar 
en halvtime å gå inn til. Det takler ungene utmerket 
og jeg får med meg den fulle pulken uten problemer 
på et hardt og stabilt underlag. Vi etablerer camp 
noen hundre meter fra skisporet for privatlivets 
skyld. Når det blir nærmere påske og vi får skareføre, 
ja da trenger vi ikke skiløypa. Snøen bærer oss godt, 
og det ligger til rette for en fantastisk tur innover 
myra.

KARTLEGG OMRÅDET
Og til slutt, mitt beste tips når det gjelder telttur med 
små unger uansett årstid. Det er å vite hva man drar 
til. Å gå på kryss og tvers å leite etter en bra nok plass 
kan slite ut ungene og ødelegge gleden av turen.

Ta en tur på egenhånd i forkant og kartlegg 
området. Da vet du på forhånd hvor langt og tungt 
det er å gå. Er det tilgang til vann, med tanke på 
matlaging? Er det flatt og fint der teltet skal stå?

Har man alt dette klart på forhånd ligger alt til 
rette for en fantastisk tur. Får ungene smaken på 
dette har man kommet langt. Da kan man gradvis 
utvide turene både i distanse og i antall døgn i 
tempoet som passer barna.

2
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FRILUFTSLIVS
FOTOGALLERI

BJØRNAR VALSTAD
Født 27.04.1967. Gift med Hanne 

Staff. To barn Fanny (2006) og 
Kaja (2009). Friluftsentusiast og 

naturfotograf med sansen for fjell 
og det enkle friluftsliv sommer 

som vinter. Født og oppvokst på 
Stjørdal i Trøndelag. Store deler av 
barndommen tilbrakt i et tomanns 

fjelltelt sammen med to friluftsglade 
foreldre, storebror og en hund. Nå 

bosatt i Nittedal og arbeider som 
daglig leder for WorldSkills Norway.

BILDEBLOGG: 
WWW.VALSTADPHOTOGRAPHY.NOFA
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1. Jeg hører mitt blodige hjerte slå djupt 
under tele og frosne strå. (Hans Børli)

2. Jeg kommer med bud; det lyste så herlig 
der inne. (Jon Østeng Hov)

3. Vi stamper oss fram… en rad av menn i 
skjær av en morgenrøde. Å leve det er igjen 
og igjen å stå opp fra de døde. (Hans Børli)

1
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TEKST OG FOTO: BJØRNAR VALSTAD

Bitende kald adventstid med korte dager og lange netter. En eventyrlig tid for den 
som drar ut på tur. Du får kjenne at du lever, når pulken seles på. Ut på tur, for å 
nyte vinternatten. I hodet spiller vakker poesi, fra naturens diktere og kjennemenn. 
Vintertur gjennom Alvdal Vestfjell med inspirasjon fra Hans Børli og Jon Østeng Hov.

SKAL HILSE 
FRA FJELLET

3
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Vi stamper oss fram mot 
en bitende vind i skjær 

av den siste stjerne. Hver 
mann er aleine med et 

sinn og alt det han ville så 
gjerne. (Hans Børli)
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Værhardt sto fjellbjørka, 
vindvridd og låg, mens 
nevra trivelig smilte. 
(Jon Østeng Hov)
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Skal hilse fra fjellet - det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.

Min lengsel dit inn er blitt som en brann.
Kun der får jeg fred og blir rolig. (Jon Østeng Hov)
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Hva med å gi et julegave-
abonnement til turkompisen?

Bestill på www.friluftsliv.no 
eller på www.bladkongen.no 

Friluftsliv_062022_inn.indd   50Friluftsliv_062022_inn.indd   50 05/12/2022   07:4705/12/2022   07:47



6  -  2022 FRILUFTSLIV    51

v

NYTTIG KUNNSKAP FOR AKTIVE FRILUFTSFOLK

PENSUM

TÅRNSEILER ER 
ÅRETS FUGL 2023

GO’BITEN S.52  |  EKORN S.54  |  UTSTYRLISTE S.58  |  FUGLEKONGEN S.60
JULEGAVETIPS S.64  |  WWW.FRILUFTSLIV.NO S.71

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Akkurat nå befinner nok denne tårnseileren 
seg i Sør-Afrika. De kommer sent, ofte i 
slutten av mai. Og de drar tidlig, helst i 
slutten av august. Sør for ekvator lever 
de nå som luftbårne nomader, alltid på 
vei mot områder der regn har falt og satt 
fart på insektlivet. Ingen andre fugler er 
så suverent tilpasset et liv på vingene 
som seilerne. Tårnseilerne henter all mat 
fra lufta og kan til og med sove, pusse 
fjærdrakten og pare seg i flukt. Når de farter 
rundt på næringssøk, er farten opp mot 
90 km/t. Og de er blant de vanskeligste 
fuglene å fotografere. De er mesteparten 
av sitt liv på vingene. Det er beregnet at en 
tårnseiler flyr rundt 200 000 km per år, noe 
som tilsvarer mellom fire og fem ganger 
rundt jorda. Hvis du trodde at tårnseileren 
er en svale, tok du feil. For tårnseileren 
tilhører seilerfamilien.

Tårnseileren står nå i kategori «nær truet» 
NT på Norsk rødliste for arter 2021.

BirdLife Norge har for 2023 valgt tårnseiler 
som årets fugl, og håper derved å kunne 
øke kunnskapsnivået om tårnseileren 
gjennom en nasjonal kartlegging. De 
oppfordrer folk til å registrere observasjoner 
av tårnseilere på www.artsobservasjoner.no. 

HØY ALDER: Seilerne kan 
bli gamle; den eldste merkete 
fuglen, en alpeseiler, ble 26 år. 
En tårnseiler ble 21 år.
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På vinteren blir det ofte pølser til turmat, det er både enkelt og godt. Og på 
en iskald vinterdag tar jeg ikke av meg vottene mer enn helt nødvendig, så 
matlagning må gå ganske kjapt. Pølser kan tilberedes på mange måter, ikke 
bare pølser på pinne. Jeg foretrekker å bruke rå pølser som har mye større 
innhold av rent kjøtt og så kan man forme de til kjøttboller. Bruk de pølsene 
du liker best.

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på vtur, lager 
mat eller aller helst alt på en 
gang. Etter at jeg utdannet meg 
til fotograf i Oslo hadde jeg to 
flotte år på Vestlandet, før jeg 
endte opp i Trondheim. Her 
jobber jeg som frilansfotograf 
og journalist.

TRUDEWITZELL.NO TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

PØLSER
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en iskald vinterdag tar jeg ikke av meg vottene mer enn helt nødvendig, så 
matlagning må gå ganske kjapt. Pølser kan tilberedes på mange måter, ikke 
bare pølser på pinne. Jeg foretrekker å bruke rå pølser som har mye større 
innhold av rent kjøtt og så kan man forme de til kjøttboller. Bruk de pølsene 
du liker best.

Jeg elsker å være ute, så om du 
ikke finner meg bak kameraet, 
så er jeg enten på vtur, lager 
mat eller aller helst alt på en 
gang. Etter at jeg utdannet meg 
til fotograf i Oslo hadde jeg to 
flotte år på Vestlandet, før jeg 
endte opp i Trondheim. Her 
jobber jeg som frilansfotograf 
og journalist.

TRUDEWITZELL.NO TEKST OG FOTO: TRUDE WITZELL

GO’BITEN

PØLSER
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2 PORSJONER:

 ■ 8 dl lapskausblanding (halve posen)
 ■ 4 pølser
 ■ 5 dl vann
 ■ 1 buljongterning

Kutt opp løk i tynne skiver og pølsene i små biter (om du har 
rå pølse kan du lage små kjøttboller av pølsene). Stek dette 
sammen i smør. Varm opp tortillaen i stekepanne før du smører på 

 ■ Pølse (jeg brukte rå pølse)
 ■ Løk 
 ■ Tortilla lefse
 ■ Pesto 

Todd in the hole (som er pølse i pannekakerøre). Dette er en engelsk 
rett som tradisjonelt lages i stekeovn, men på tur bruker vi bare 
stekepanne og lager den på bål eller primus. Dette er perfekt til 
frokost. 

PANNEKAKERØRE:
(rekker til 6 små pannekaker)

 ■ 1 egg
 ■ 2 dl hvetemel
 ■ 3 dl mel
 ■ 1 ts bakepulver 

 ■ olje til steking
 ■ 4 pølser

PANNEKAKERØRE

LAPSKAUS 

VINTERFAVORITT: 
PØLSE I PESTO
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Kok opp vannet og buljongterningen. Når vannet koker tilsettes 
lapskausblandingen, gi det et oppkok og la det småkoke i 10 minutter. Skjær 
opp pølsene i små biter og ha det i kjelen. La det småkoke sammen i 5 minutter. 

Jeg savner ofte grønnsaker på tur, så med en pose ferdig kuttet 
grønnsaksblanding og pølse, så har du en super digg suppe med 
masse næring. 

2 PORSJONER:

 ■ 8 dl lapskausblanding (halve posen)
 ■ 4 pølser
 ■ 5 dl vann
 ■ 1 buljongterning

Kutt opp løk i tynne skiver og pølsene i små biter (om du har 
rå pølse kan du lage små kjøttboller av pølsene). Stek dette 
sammen i smør. Varm opp tortillaen i stekepanne før du smører på 
pesto og legger på løk og pølsebiter.

 ■ Pølse (jeg brukte rå pølse)
 ■ Løk 
 ■ Tortilla lefse
 ■ Pesto 

Bland sammen røra hjemme og hell 
på en flaske. Stek først pølsene i olje 
og hell deretter på pannekakerøre når 
pølsene er stekt. Når overflaten på 
pannekaka er tørr, snur du pannekaka 
og steker den på den andre siden. 

Todd in the hole (som er pølse i pannekakerøre). Dette er en engelsk 
rett som tradisjonelt lages i stekeovn, men på tur bruker vi bare 
stekepanne og lager den på bål eller primus. Dette er perfekt til 
frokost. 

PANNEKAKERØRE:
(rekker til 6 små pannekaker)

 ■ 1 egg
 ■ 2 dl hvetemel
 ■ 3 dl mel
 ■ 1 ts bakepulver 

 ■ olje til steking
 ■ 4 pølser

PANNEKAKERØRE

LAPSKAUS 

VINTERFAVORITT: 
PØLSE I PESTO
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SNIPP & SNAPP
TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

Ifølge en oversikt som Discoverys 
Animal Planet har publisert over 
verdens smarteste dyr, kommer 

ekornet på sjuende plass. Det er 
smart nok til å lure døden på de 

fiffigste vis. Og kan lure potensielle 
mattyver ved å late som om det 

gjemmer mat uten å gjøre det.

Det er få fotoobjekter som er så ettertraktet som Nøtte 
Liten som hopper og leker og finner på ablegøyer. De 
kikker på deg med svarte, kulerunde og blanke øyne, og 
det er ikke få som har latt seg sjarmere til å få fantasifulle 
bilder av de små.

RØDEKORN ELLER «TREBJØDN»
Rundt i Norge er det ulike dialektvarianter. Noen kaller 
ekornet for «trebjødn» eller «trebjønn». Den norrøne 
betegnelsen «íkorni» har omstridt opphav. Men det 
vitenskapelig og latinske navnet Sciurus vulgaris må være 
et såkalt onomatopoetikon (lydmanende ord) etter lyden 
ekornene lager. I 1758 ble dyrearten beskrevet av Carl von 
Linné.

I folketroen har ekornet spilt en rolle fra de eldste tider. I 
norrøn mytologi het det at ekornet (ratatoskr) farer opp og 
ned i asken Yggdrasil for å sette ondt blod mellom ørnen 
i treets topp og ormen som gnager på treroten. Og hvis 
ekornet skiftet farge tidlig, sa man at det ble tidlig vinter. 
La ekornet seg inn på husene, var det varsel om et kaldt år 
og enkelte steder skulle det varsle dyrtid.

ULIKE FARGEVARIANTER
Ekornet varierer svært mye i pelsfarge, fra lyse til mørke 
varianter. Det gjør det lettere å skille individene fra 
hverandre. Flere som mater ekorn, har satt artige navn på 
de forskjellige.

Den røde fargevarianten er rødlig over det meste 
av kroppen og er absolutt den vanligste. Den svarte 
fargevarianten er ganske svart, men kan være noe grålig 
på kroppssider, føtter eller hale. Den er svært sjelden og 
utgjør oftest mindre enn én prosent av bestanden, men kan 
være vanligere i noen områder lenger sør i Europa. Den 
brune fargevarianten er en mellomting mellom den røde 
og svarte. På rygg og hale er pelsen varierende mørkebrun, 
mens nedre del av føttene er rødbrune. Alle disse tre 
fargevarianter har kvit buk.

HAR TILPASSET SEG OSS MENNESKER
Ekorn lever både i barskog og løvskog. Det er dagaktivt 
og oppholder seg oppe i trærne det meste av tida, der det 
gjerne hopper fra tre til tre. Det kan også gå ned på bakken, 
både for å finne mat og for å forflytte seg mellom trær. En 
stor del av dagen går med til å lete etter føde, både i trærne 
og på bakken. Ekornet spiser frø, nøtter, unge skudd og 
knopper, bark, blader og blomster, dessuten lav og sopp. 
Insekter, larver og fugleegg kan også stå på menyen.

Selv om ekornet er et skogsdyr, har det tilpasset seg et liv 
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i nærheten av mennesker. De evner å gjemme unna mat på 
skjulte lagre, og huske hvor depotene er i trangere stunder 
månedsvis etterpå.

VIKTIG SOM FRØSPREDER
Ekornet hamstrer føde, det samler vinterforråd av særlig 
frø og nøtter, ettersom disse har god holdbarhet. Disse 
gjemmes enkeltvis og spredd på marken, idet ekornet graver 
dem litt ned i bakken og skjuler dem godt. De flyttes gjerne 
litt vekk fra funnstedet for at ikke andre dyr skal oppdage 
og stjele dem. Ekornet stapper da gjerne munnen full, 
bærer lasten et stykke vekk og hamstrer frøene enkeltvis. 
Disse lagrene er viktige for å overleve vinteren, og ekornet 
må ha god hukommelse for å huske alle gjemmestedene. 
Noen blir nok glemt, og slike frø kan spire. Ekornet bidrar 
dermed til frøspredning.

BRUKTE ULL-LUE I EKORNBOLET
Min far hadde en morsom historie. Da han var liten, hadde 
hans mor strikket så fin, rød ull-lue til ham. Men under 
leken ute var lua plutselig borte. Han fant den igjen flere 
år senere da han klatret opp i et ekorn-bol. Der lå den røde 
lua hans, full av små ekornunger.

Ekornet bygger varme og godt fôrede bol i hule trær eller 
på greiner. Bolet bygges av kvister og fóres med mose og 
gras. Bolet er ganske rundt og plasseres vanligvis høyt oppe 
i treet, der det ligner på et skjærereir. Ekornet kan også 
flytte inn i store fuglekasser eller på loft.

Ekornet lever mest alene, bortsett fra når mødrene har 
unger. Om vinteren kan flere ekorn overvintre i samme 
bol, antakelig fordi de sammen holder varmen bedre. Bolet 
er svært viktig for å overleve vinteren og et dyr kan ha flere 
bol. I kortere perioder med dårlig vær kan ekornet falle i 
vintersøvn i bolet.

FORMERING
Formeringen starter ganske tidlig på vinteren. Flere 
hanner kan samles ved en hunn i løpetid og forfølge 
henne gjennom dagen. Dette gir hektisk aktivitet når de 
jager hverandre opp og ned trestammer. Hunnen er kun 
mottakelig for paring i noen få timer, men kan pare seg 
med flere dominante hanner.

Inntil seks unger fødes på seinvinteren. Ungene kommer 
ut av reiret om lag 1,5 måneder gamle og blir avvent melk 
ved to til tre måneders alder. Om mattilgangen er god, kan 
et nytt kull fødes i juli eller august. Ungene når voksen 
størrelse fra de er nesten ett år gamle.

HVOR INTELLIGENTE ER DE?
Ekornet er utbredt over store deler av Eurasia, fra Spania til 
Stillehavet. I Norge forekommer ekorn over store deler av 
landet helt opp til Finnmark. På Vestlandet mangler det i 
enkelte strøk, og det mangler også på mange øyer. Ekornet 

er klassifisert som livskraftig (LC).
Har Discoverys Animal Planet rett i at ekornet er ett av 

våre smarteste dyr?
Biologiprofessor Robert Full og kollegene hans på 

University of California, Berkeley har filmet ekorn som 
kaster seg fra tynne kvister for så i neste sekund å sparke ifra 
mot en vegg og deretter turne rundt stangen som holder en 
skål med en peanøtt. De har forsøkt å forstå hvordan ekorn 
tar lynraske avgjørelser når de hopper fra gren til gren, for 
å få tak i en godbit eller for å slippe unna rovdyr og farlige 
fugler. Det har vist seg at de er raske og smarte nok til 
å lure døden flere ganger. Forskerne fant at beslutninger 
tas hvert eneste øyeblikk mens de er i spranget. Når de 
hopper, bestemmer de seg for hvor de skal ta sats ut fra 
en kombinasjon av grenens bevegelighet og hvor langt de 
må hoppe. Hvor bøyelig grenen er, er seks ganger viktigere 
enn avstanden når ekornene bestemmer seg for om de skal 
hoppe eller ikke. Det kan være fordi de har skarpe klør som 
berger dem hver gang de beregner feil.

Men selv om ekornene er smarte og ofte lurer døden, står 
de på menyen til selveste «skogens skygg» – måren.
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EKORN (SCIURUS VULGARIS):
Vekten varierer fra 200 til 450 gram. Kroppslengde 
inntil 24 cm. Halen er 14 – 19 cm lang. Forbena 
er omkring 3,5 cm lange og 1 – 1,5 cm brede, 
bakbena er omkring 5,5 cm lange og 2 – 2,5 cm 
brede. Hannen og hunnen er like store.
Drektighetstiden er 32 – 40 døgn. Dyret har 
individuelt varierende paringsrytme, og det er 
grunnen til at man kan finne dyr med nyfødte 
unger hele våren og sommeren. Det er 1 – 7 unger 
i hvert kull, og hunnen får 2 – 3 kull pr år. Ungene 
er blinde ved fødselen, og åpner øynene først 
etter 14 dager. De tar turer bort fra reiret etter 5 
– 6 uker, men får melk enda noen uker til. De blir 
værende i området de er født i til høsten. Etter et 
år er ekornet kjønnsmodent. Dyret lever normalt 
2 – 3 år, men enkelte individer kan bli 6 – 7 år 
gamle, i fangenskap enda eldre. Kilde: Wikipedia
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TEKST OG FOTO: BJØRN A. ESAISSEN

PAKKELISTE FOR 
LANG VINTERTUR

Det finnes ingen fasitoppskrift, men en del ting er helt nødvendig å ha med seg. 
Man må hensynta terreng, værforhold, varighet på turen og hvor du skal slå leir for 
natten. Denne pakkelista gjelder for lang vintertur med ski og pulk med minimum 
tre overnattinger i telt. Er det flere som er sammen på turen, er det greit å fordele 
en del av utstyret, som telt, teltstenger, snøplugger, bensinflasker og brennere.
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KLÆR:
 @ Ullklær; langarma, longs, ulltruse, vindtruse
 @ Ekstra sett med tørt ullundertøy
 @ Vindtett skalljakke og bukse
 @ Dunjakke og dunsokker 
 @ Votter og lue ekstra
 @ Mellomplagg; ullgenser eller fleecejakke
 @ Ansiktsmaske, skjerf/balaklava/hals
 @ Tykke ullsokker (minst to par)
 @ Skisko og gamasjer
 @ Leirsko

UTSTYR:
 @ Fjellski med stålkanter
 @ Staver med stor trinse
 @ Pulk og drag
 @ Telt og teltstenger
 @ Spade
 @ Søkestang og skredsøker
 @ Liten ryggsekk (30-40 liter)
 @ Feller og skismurning
 @ Snøplugger
 @ Vintersovepose
 @ 2 stk. liggeunderlag (oppblåsbart, isopor/evt. reinskinn)
 @ 3-4 store vanntette pakkposer til klær og utstyr
 @ 2 små vanntette pakkposer til mobil, kamera, nøkler, penger
 @ Vindsekk
 @ Sag eller øks (om du telter i skogen og skal fyre bål)
 @ Klesbørste (snøbørste)
 @ Brenner, bensin og fyrstikker
 @ Kjel og stekepanne
 @ Tallerken, bestikk, kopp
 @ Solbriller
 @ Fotoapparat, mobiltelefon og ladere
 @ Vannflaske og termos
 @ Smertestillende tabletter og evt. medisiner
 @ Toalettsaker; tannbørste, tannkrem, solkrem, kuldekrem, håndduk
 @ Kart og kompass
 @ Tau, kniv og multiverktøy
 @ Sportstape, sølvteip, gnagsårplaster og førstehjelpsutstyr
 @ Mini kamerastativ
 @ Dokumenter og kortholder
 @ Hodelykt og ekstra batterier
 @ Dopapir og fyrstikker i vanntett pose
 @ DNT-nøkkel (om du må søke ly i hus)

MAT:
 @ Frysetørket turmat
 @ Havregrøt
 @ Brød og porsjonspakker med pålegg
 @ Nøtteblanding med tørket frukt
 @ Energibarer
 @ Kaffe, te, buljong eller rett i koppen
 @ Sjokolade
 @ Noe sterkt og godt i glasset?
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FUGLEKONGEN
   – NORGES MINSTE FUGL

TEKST OG FOTO: ELI BONDLID

FUGLEKONGEN
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Å fotografere fuglekonger er ikke enkelt. De er 
bittesmå, alltid i bevegelse og gjemmer seg lynraskt 
mellom greinene. En årsak til dette er at de har 
veldig høyt stoffskifte og må derfor daglig spise 
omtrent sin egen kroppsvekt. Menyen består av 
edderkopper og små insekter.

Skal man få fine bilder av fuglekonge, finner man 
et sted det er mange slike små «søtnoser». Man 
planlegger hvilke greiner som er lavest og det vakreste 
stedet. Og så setter man seg og har kamera på stativ 
og venter. Iblant må man vente veldig lenge.

MED GULLKRONE PÅ HODET
Det er litt pussig at Norges minste fugl, er den som er 
kongen. Den har i hvert fall «gullkrone» på. Ifølge et 
folkeeventyr var det en gang en konkurranse mellom 
alle fuglearter om hvem som kunne fly høyest. Alle 
var enige om at uglene ikke hadde noen sjanse til 
å vinne, så de skulle være dommere. Fuglekongen 
gjemte seg i fjærene til kongeørna og ble med høyt til 
værs. Da ørna trodde den hadde vunnet og begynte å 
dale ned igjen, svirret fuglekongen fortsatt høyt opp 
i lufta. Dette så uglene, og satte den fine guloransje 
krona på fuglekongen da den kom ned. De andre 
fuglene så imidlertid at fuglekongen hadde jukset, 
og dermed ble de svært sinte på dommerne. Det er 
grunnen til at de fleste fugleartene mobber uglene 
den dag i dag.

BYGGER HENGENDE REIR
Visste du at fuglekongen er den eneste nordiske 
fuglen som normalt bygger hengende reir i trærne? 
Mor og far er sammen om å bygge. Reiret er flettet 
inn mellom nedhengende nålekvister, ofte midt 
på en grangrein åtte – ti meter over bakken. Det 
er kulerundt med sirkelformet inngang øverst, og 
henger som en liten kurv på undersiden av greina. 
Det består av tre lag: et ytre av mose og lav godt 

sammenvevd med spindelvev, et mellomlag med en 
løsere blanding av mose og lav, og innerst en fôring 
av fjær og eventuelt hår. Fôringen er rikholdig og 
består av en mengde fjær; opptil 2.674 er funnet. 
De bruker særlig fargede kroppsfjær av 1,5 til 2,5 
centimeters lengde fra for eksempel meiser, rødstrupe, 
grønnsisik, dompap og troster. Døra til reiret er ei 
fjær. Den reduserer utluftingen av reirkammeret og 
sinker kjøleprosessen når mamma tar seg en tur ut 
for å finne mat, for det er hun som ruger alene.

HAR TO KULL SAMTIDIG
Fuglekongen har som oftest to kull i året. Det krever 
bygging av to reir. Fuglene kan ha store unger i det 
første reiret samtidig med egg i det andre. Hannen 
har da hovedansvaret for matingen av ungene, mens 
hunnen ruger på de nye eggene.

Med to store kull på henholdsvis 9 til 12 og 8 
til 11 egg som skal holdes på en gjennomsnittlig 
temperatur på vel 36 grader i rundt 32 døgn. Et par 
som har normal suksess kan fostre opp 20 unger på 
en og samme hekkesesong.

UTBREDELSE
Fuglekongen forekommer fra Frankrike og De 
britiske øyer i vest gjennom Mellom-Europa og 
Russland til Vest-Sibir. Arten er fordelt på 14 
underarter.

Foruten fuglekonge (Regulus regulus), er Europa 
også hjemsted for rødtoppfuglekongen (Regulus 
ignicapillus) som finnes i bar- og blandingsskog i 
Sør- og Mellom-Europa, Vest-Russland og Nordvest-
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FAKTA
Fuglekonge (Regulus regulus) er en 
fugl i sangerfamilien. På folkemunne 
kalles den også furulus. Fuglekongen 
er Norges minste fugl.
Den måler cirka 8,5 – 9,5 centimeter 
og veier ikke mer enn 4,6 – 7,1 gram.
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Afrika. Noen ganger er vi så heldige å få se den 
sjeldne arten i Norge.

I Norge finnes fuglekongen i nesten alle våre 
barskoger, unntatt lengst i nord. Den er vanlig i 
Nordland, men finnes mer sparsomt i furuskogene 
i Troms. Som følge av varmere klima og økende 
antall granplantninger har bestanden i Nord-Norge 
vokst i de senere tiår. De største bestandene finnes på 
Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag.

TØFT Å VÆRE SÅ LITEN
Bestanden varierer sterkt fra år til år. Norsk 
ornitologisk forening har beregnet at det hekker 
mellom 950.000 og 1,6 millioner par i Norge.

Fuglekongen slår seg ofte sammen med meiser i 
blandede flokker i vinterhalvåret. Deler av bestanden 
drar fra Norge når høstmørket setter inn, mens 
andre blir igjen. I august – oktober drar mange over 
Nordsjøen til De britiske øyer, andre velger veien fra 
sørkysten av Norge over Skagerrak til Danmark og 
sørover til kontinentet. Under vårtrekket ankommer 
de fleste Sør-Norge i april. De som trekker, utsetter 
seg for store farer siden trekket er langt, risikofylt 
og koster mye energi. Bare en brøkdel av individene 
som deltar i høsttrekket, vender tilbake. Men også de 
som overvintrer møter tøffe utfordringer. Kulde og 
snødekte trær reduserer muligheten til å finne mat 
raskt nok til å opprettholde fuglenes høye stoffskifte. 
Vinterdødeligheten er stor.
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Julegavetips

KUNDEFAVORITTER

Pris fra kr pr person

Kilimanjaro

Evrest Basecamp Trek

Island Peak, Nepal

Kilimanjaro med safari

Høydepunkter i Peru

Jebel Toubkal, Marokko

Safari i Tanzania og Zanzibar

 
23 900
19 900
31 000
31 000
27 900
17 500
25 990

Til eventyreren
 

Fjellturer og ekspedisjoner er mer enn bare vårt
yrke. Klatring og guiding er vår lidenskap og
livsstil. Vi er her for å hjelpe deg med å nå dine
mål, og vi formidler gjerne vår unike kunnskap på
veien.

Spesialist på safari, fotturer og ekspedisjoner
www.ekspedisjonsreiser.no

info@ekspedisjonsreiser.no
+47 919 00 530
man - fre 09-15
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HVA MED EN BRUKT 
JULEGAVE I ÅR?

8 av 10 sier de hadde blitt 
like glade for en brukt gave som en ny. 
Bra for lommeboka og bra for miljøet! 

Derfor har vi oppdatert vår 
bruktbutikk med telt i alle prisklasser.

Med rabattkoden BRUKTJUL får du 
10% ekstra rabatt frem til julaften.

Gå inn på www.barentsoutdoor.no 

82m maks rekkevidde

BOA justering

500 Lumen

Veiledende pris

kr 1.499,-

«Best i test»-hodelykt med stor sidebryter, 
 lett å bruke med votter eller hansker.

HM70R

Veiledende pris

kr 775,-

Hodelykt designet for løping 
med enkel justering

HL18R-T

186m maks rekkevidde

Hvitt og rødt lys

1600 Lumen

Spotlys og flomlys

-35° til 45°C

Støtsikker 2m

5000 mAh batteri

USB-C lading

Vanntett IP68

Terningkast 6 
Jeger nr. 4 2022

8 av 10 i Jakt 
nr. 4 202210

8

Finn din nærmeste forhandler på tenoastro.no IMPORTØR:

LYS OPP I MØRKET MED 
KVALITETSLYKTER FRA FENIX

Spotlys og flomlys

-35° til 45°C

Støtsikker 1,5m

Mikro-USB lading

Vanntett IP66

1300 mAh batteri
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Julegavetips

Tlf. 61219500 www.fossheimhotell.no 

 resepsjon@fossheimhotel.no

Gåvekort frå Fossheim, ei populær ju-
legåve til den som har alt!   

Bestem innhald og verdi sjølv.  
Vi tek gjerne imot selskap, som dåp, 

konfirmasjon, bryllaup, gravferd  
og andre markeringar.

Julenissens favorittutstyr
for levering i eller
utenfor
løype.

Xpack 25
Packbag 155
Transporter 155 komplett
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DE FINESTE
GAVENE FINNER

DU UTENDØRSBruk rabattkode JUL30 og få 30% rabatt.  
Besøk www.helsport.com – Gyldig tom 31.12.22
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Julegavetips

Erland Care Protective
Skin er en norskutviklet
hudvennlig og multifunk-
sjonell bandasje designet
for optimal sårheling.

Med vår Protective Skin Multipakke er
du godt rustet for uforutsette hendelser
på tur. I pakken finner du 5 bandasjer
i utvalgte størrelser i en vanntett åpne/
lukke-forpakning til bruk på gnagsår,
skrubbsår, brannsår, kuttskader o.l.

BESTILL MED FRAKTFRI LEVERING PÅ
www.globalhealttechnology.no eller
kjøp den på ditt lokale apotek.

Pris 219,-
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www.atello.no

BridgedaleNorge BridgedaleNorge

Julegavetips fra HOKA! 
Sjekk ut den nye Clifton 8 – 

designet av Johannes Klæbo! 
Du finner skoene hos din lokale Sport 1 butikk
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Julegavetips

Ikke frys 
på bena i vinter!

Bruk reinsdyrsåle fra Topaz. 
Varmeste innleggsålen som finnes

 
Norsk produsent i hjerte av Telemark.

www.topaz.no

Omnia er en praktisk stekeovn som passer på 
alt fra stormkjøkkenet, gasskjøkkenet i bobilen 
eller på kokeplaten på hybelen. Kjøkkenet 
består av tre deler som til sammen gir både 
under- og overvarme. Leveres i et råflott 
gavesett med både bæreveske og grytekluter.

998,–Speidersport.no

Fo
to

: M
ir

ia
m

 N
er

he
im

 / 
Te

am
 S

pe
id

er
-s

po
rt

Arbeidsfil annonse Friluftsliv Julegaver 1/2 side 2022.indd   1Arbeidsfil annonse Friluftsliv Julegaver 1/2 side 2022.indd   1 28.11.2022   09:4128.11.2022   09:41

Friluftsliv_062022_inn.indd   70Friluftsliv_062022_inn.indd   70 05/12/2022   07:4805/12/2022   07:48



6  -  2022 FRILUFTSLIV    71

Planlegger du en tur til for 
eksempel Synnfjell, søk på 
Synnfjell i menyen øverst 
til høyre, og du vil få opp 
skjermbildet under. Klikk 
deg videre inn de enkelte 
artiklene du ønsker å lese. 
Søkefunksjonen kan du 
søke i, for å teste, uten 
å være abonnent eller 
innlogget. Test, prøv – bli 
overbevist! God tur!
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FRILUFTSLIV.NO

www.friluftsliv.no har også en nyhetsmodul der vi deler små og store nyheter 
om friluftsliv, annonser fra leverandører og annet innhold mellom hver utgave av 
den trykte versjonen.
 
Hvordan logger jeg meg inn? Gå inn på www.friluftsliv.no, klikk på, for 
eksempel nyeste utgave, en artikkel, og du får opp et valg om at du er abonnent 
på magasinet. En del av informasjonen som du logger inn med første gang, 
finnes i adressen din som er printet bak på magasinet du nå leser i. Der finner 
du ditt abonnementsnummer som er printet over navnet, og postnummeret som 
må brukes ved førstegangsinnlogging. Fyll inn informasjonen og logg inn!

Ikke abonnent? Fortvil Ikke, du kan enkelt abonnere på magasinet Friluftsliv. 
Klikk deg inn på en artikkel. Du vil få opp valget om å bli abonnent. Betal 
med kort eller VIPPS etter du har fylt inn abonnentinformasjonen. Abonnerer 
du på et år/6 nummer eller mer, vil du også motta en lue i 100 % merinoull 
fra ACLIMA til en verdi av 399,- med første nummeret av magasinet. Digitalt 
abonnement er også mulig.

www.friluftsliv.no har uante søkemuligheter i alle artikler. Du kan søke på 
steder, navn, aktiviteter som for eksempel sykling. Søk i vei – og bli inspirert! 
Søkefunksjonen finner du oppe til høyre på menylinjen på www.friluftsliv.no.

TEKST: REDAKSJONEN I FRILUFTSLIV

WWW.FRILUFTSLIV.NOWWW.FRILUFTSLIV.NO

BLI INSPIRERT – 
GOD TUR!      

Abonnenter på magasinet Friluftsliv har fri tilgang til nettsidene 
våre. På www.friluftsliv.no har du tilgang på alle artikler fra 
utgave 2018-1 og senere, total pr nå 30 utgaver.
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Abonner på

fordelene er mange!

» Du får magasinet levert hjemme.
» Du får bladet før det er tilgjengelig i løssalg.
» Du får en velkomstgave til en verdi av 299,-
» Du sparer penger. En årgang i løssalg koster 594,-
» Du får et av Norges mest miljøvennlige friluftslivmagasin.

Neste utgave  (1utg)  kr 89,-
Send FRI3 etterfulgt av navn, adresse og e-post til 400 00 780

Ett års abonnement (6utg) kr 499,-
Send FRI6 etterfulgt av navn, adresse og e-post til 400 00 780

To års abonnement (12utg) kr 749,-
Send FRI12 etterfulgt av navn, adresse og e-post til 400 00 780

Tre års abonnement (18utg) kr 999,-
Send FRI18 etterfulgt av navn, adresse og e-post til 400 00 780

Kun nettutgaven    kr 399,- 
(alle utgaver f.o.m. 2018)
Send Sommer2020 etterfulgt av navn, adresse og e-post til 400 00 780

Eksempel: FRI6 Ola Nordmann,Friluftsveien 19 B, 
7221 Melhus, Ola@gmail.com
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BESTILL PÅ 

FRILUFTSLIV.NO

ELLER MAIL TIL 

ABO@FRILUFTSLIV.NO

Gratis velkomstgave 
til nye abonnenter

Supertynn lue i fineste merinoull fra ACLIMA.
Veiledende pris på lua er kr 299,-.

Så fort vi har registrert din innbetaling, 
sender vi deg nyeste utgave av magasinet og ei ACLIMA-lue.
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Oslo og Omland Friluftsråd
www.markanytt.no

Oslofjorden Friluftsråd
www.oslofjorden.org

Valdres Friluftsråd
www.valdres.no

Grenland Friluftsråd
www.grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør
www.friluft-sor.no

Midt-Agder Friluftsråd
www.midt-agderfriluft.no

Lister Friluftsråd
www.listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd
www.friluftsrad.no/dalane

Jæren friluftsråd
www.jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd
www.ryfri.no

Friluftsrådet Vest
www.friluftsradetvest.no

Bergen og Omland Friluftsråd
www.bof.no

Fjordane Friluftsråd
www.fjordanefr.no

Sunnmøre Friluftsråd
www.friluftsraadet.no

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd
www.stikkut.no

Trondheimsregionens Friluftsråd
www.friluftsrad.no/ 
trondheimsregionen

Trollfjell friluftsråd
www.trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd
www.helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd
www.polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd
www.friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd
www.lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd
www.vestreg.no/friluftsraad

Midtre Hålogaland 
www.halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd 
www.midt-troms.no/friluftsrad

Ishavskysten Friluftsråd
www. ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd
www.utinord.no

Finnmark Friluftsråd
www.perletur.no

EYVIND LYCHESV 23 B, 1338 SANDVIKA 
TLF: 67 81 51 80 | WWW.FRILUFTSRAD.NO 

På disse sidene presenterer Friluftsrådenes Landsforbund 
i samarbeid med de lokale friluftsrådene aktuelle 

friluftstiltak, informasjonsmateriell og annet av interesse 
for friluftsfolk.Friluftsrådene er interkommunale 

samarbeidsorganer som sikrer og forvalter 
friluftsområder, informerer om friluftsmuligheter, 

initierer aktivitetstiltak og er høringspartnere i 
saker som angår friluftsliv. Friluftsrådene har valgt 
forskjellige arbeidsformer, men alle svarer gjerne på 
spørsmål om friluftsmuligheter og arrangementer i 

egen region. 28 Interkommunale friluftsråd med 235 
medlemskommuner, som dekker over 80 % av landets 

befolkning.

FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

MORTEN DÅSNES, 
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND

Førjulstida er forventningenes tid. Fra barndommen husker 
vi forventninger om gaver og julenisse. I voksen alder gleder 
vi oss mer til fridager, julemat og familiebesøk. Vi håper på 
julesnø, ake- og skimuligheter. Vi ser fram til lysere dager, og 
har forventninger til muligheter i et nytt år.

Men slik er det ikke for alle. I år er det flere enn noen gang 
som ikke har råd til julemat, gaver og andre ekstrakostnader 
som er naturlig i jule- og nyttårshelgene. Klimaendringene 
gjør at sjansene for ski- eller skøyteturer blir litt mindre år for 
år. Krig, klima- og naturkrise gjør at vi går neste år i møte med 
uro og usikkerhet. 

Friluftsliv kan ikke løse de grunnleggende utfordringene 
med urettferdig fordeling av ressurser og manglende tiltak mot 
natur- og klimakrisa. Men friluftsliv gjør oss bedre i stand til 
å takle og tåle utfordringer – og dermed ta opp kampen. De 
fleste som leser dette, har nok sjøl opplevd hvor viktig det er å 
komme seg ut når verden er vanskelig og tunge tanker presser 
på. Gjennom forskning, omtalt bl.a. i en artikkel på forskning.
no i november, er det også dokumentert at en tur i skogen 
hjelper mot angst og depresjon. Ute i naturen ser vi oss sjøl 
som en del av noe større, vi kjenner at vi er en del av naturen 
og kreative tanker og pågangsmot stimuleres.

Derfor er det så viktig at vi nettopp i krevende tider legger til 
rette for og stimulerer til friluftsliv. For alle. Tilgang til natur i 
nærmiljøet er avgjørende. Vi må styrke innsatsen med å ta vare 
på natur for folk der folk bor og lever sine liv. Allemannsretten 
gir alle – uavhengig av eiendomsrett og bankkonto – lik rett 
til å ferdes, oppholde seg og høste av bær og sopp i utmarka. 
Den retten må vi hegne om. Flere undersøkelser viser til dels 
dramatisk nedgang i barn og unges uteaktivitet og friluftsliv. 
Den trenden er det viktig å snu før det er for seint. Vi forventer 
et 2023 med økt forståelse for friluftslivets verdi. 

INTERNKOMMUNALEFRILUFTSRÅD

INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

FORVENTNINGER 
FOR FRILUFTSLIV
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD

Mørketiden er tung for mange, og lys i mørket er 
symboltungt på mange måter. Derfor inviterer Midtre-
Hålogaland Friluftsråd i samarbeid med frisklivssentralen 
i Ibestad kommune til lysmarsj i førjulstida. En sti lyses 
opp med fakkelbokser i tillegg til at deltakerne har fakler. 
Felles start og avslutning med servering og varm drikke 
skaper ei sosial ramme. I en kommune fordelt på to øyer 
er det ekstra viktig. 

Turen går i flatt terreng på vei og gjennom tursti i 
Årsand-skogen. Turstien er utarbeidet på en slik måte at 
det er plass til rullator. Mulighet for stopp underveis, der 
man kan sitte ned. Turen tar ca. 30 minutter så den passer 
både for barn og godt voksne med lett nedsatt gangevne. 
Arrangementet er selvfølgelig åpent og gratis for alle 
å delta på. Beste bevis på verdien av tiltaket er denne 
tilbakemeldinga: «Det var så fint, du aner ikke hvor mye 
jeg kvittet meg med i den skogen». 

MORTEN DÅSNES, FL

Tyngste tida for å komme seg ut er nå. Samtidig er det nå vi kanskje 
trenger som aller mest frisk luft, naturopplevelser og aktivitet. 
Vi er glade for å kunne presentere et knippe av friluftsrådenes 
aktivitetstiltak som stimulerer til nettopp vinterfriluftsliv. 
De to nordligste friluftsrådene, Nord-Troms og Finnmark, satser 
på turregistreringsopplegg nettopp på denne tida da mange andre 
har vinterpause. Men det er antakelig nå slik inspirasjon er viktigst. 
Midt-Troms Friluftsråd samarbeider med Frisklivssentralen i 
Ibestad om lysmarsj. Mange av friluftsrådene har introduksjon 
til vinterfriluftsliv for våre nye landsmenn. Valdres Friluftsråd 
arrangerte kurset «Klart det går» - og viste gjennom det at friluftsliv 
er for alle. Også om vinteren.

LYSMARSJ I IBESTAD 

STIMULERING TIL 
FRILUFTSLIV ER 
VIKTIG VINTERSTID

VALDRES FRILUFTSRÅD: Gapahuk med varmende bål er gull verdt vinterstid.

TURGÅERE langs løypen

FL: Det går mot lysere tider – og kanskje er framtida så strålende.
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INFORMASJON FRA FRILUFTSRÅDENE

HUGO TINGVOLL, DAGLIG LEDER NORD-TROMS FRILUFTSRÅD OG 
FINNMARK FRILUFTSRÅD

JuleSPREK og Lekende Lett Mørketid. Det er aktiviteter 
landets to nordligste friluftsråd gjennomfører for å lokke 
flere ut på tur de ukene sola har gått i hi under horisonten. 
Nettopp mørketidslyset trekkes fram som noe av det mest 
spesielle med mørketiden nordpå.

Mens Lekende Lett er en aktivitet som ble til som følge av 
pandemien, så har JuleSPREK vært gjennomført helt siden 
Nord-Troms Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd ble etablert i 
forlengelsen av Friluftslivets år 2015. Ut i NORD og Perletur 
er sommeraktivitetene som i år fikk 8 472 deltakere til å 
gjennomføre 166 179 turer fra Lyngen i sør til Nordkapp og 
østover til Russlands grense.

Samme helg som første lys tennes i adventsstaken, åpnes 
det JuleSPREK-turer i de 13 kommunene som i år deltar. 
Slik fortsetter det med nye turer hver fredag fram mot jul. 
I det jula ringes inn er samtlige turer klar for besøk. Turene 
er lette nærmiljøturer tilpasset årstiden. JuleSPREK-koden 
registreres på friluftsrådenes nettside, og flott sitteunderlag er 
noe det lokkes med for å få små og store ut på tur. 

Lekende Lett Mørketid er friluftsrådenes adventskalender 
til barnefamiliene. 24 aktiviteter artige og spennende er 
med. Hva med en natt i sovepose på verandaen? Eller 
refleksjakt med lommelykt? Pynt ditt eget juletre i skogen, 
mål snødybden i hagen og finn noe i naturen som ligner på 
din egen forbokstav. Sjekk utinord.no og perletur.no for mer 

JULESPREKE 
AKTIVITETER I 
MØRKETIDEN 

JuleSPREK er lette nærmiljøturer der nye turer åpnes hver 
fredag i adventstiden.
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HER FÅR DU VÅRE TIPS OG RÅD OM TURUTSTYR

UTSTYR
Icebug er markedsledende 
på pigget grep, og deres ulike 
teknologier innen grep har 
gjort de til en ekspert man kan 
regne med. Vinterkolleksjonen 
består av klassiske bestselgere 
i ny drakt, lette løpesko og 
funksjonelle fritidssko som alle 
sørger for at du kommer deg 
stødig gjennom vintersesongen. 
Mer info på: icebug.no 

Speed2 BUGrip er en av de mest brukte 
og solgte Icebug-skoene gjennom tidene, 
nå med oppdatert design. Dette er den 
perfekte skoen for de som ikke vil ta noen 

sjanser i krevende vintervær. Middels høyde gir 
god ankelstabilitet, mens isolasjonen gir komfort 
i lave temperaturer, og er perfekt for harde 
treningsturer uten å etterlate føttene for varme og 
svette. BUGrip-såle gir enestående grep og tillater 
utendørsaktiviteter uansett hvor glatt det er.
Farger: Black (str. 36-47) og Black/Petroleum (str. 
36-47).
Pris: 1999,-

Arcus BUGrip kommer nå i to nye farger for sesongen. Dette 
er den perfekte skoen for de som ser etter ekstra demping, 

enten det er for lengre løpeturer, rolige restitusjonsturer 
eller når man løper med ryggsekk. BUGrip® yttersålen med 

sine 13 dynamiske pigger gir et pålitelig grep på alle typer 
vinterføre. For å øke komforten har Arcus en mellomsåle 
med rocker for å redusere presset mot forfoten og hælen. 

Mellomsålen har høyere tetthet i fronten for å gi mer respons 
i frasparket. Dette gir topp komfort på lengre løpeturer og 

allikevel god respons og en topp løpefølelse.
Farger: Nightsky/Mint (str. 36-42) og Nightsky/

Orange (str. 36-47).
Pris: 1999,-

PIGGSKO
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MATTERMOS FRA LES ARTISTES
Om vinteren er det godt at ha med seg noe varmt 
å drikke eller spise når man drar på tur. Det er ikke 
alltid man får tid eller mulighet å fyre opp et bål eller 
bruke primusen for å lage mat. Iblant skal man ut i 
litt dårlig vær eller på en topptur, og da kan det være 
godt å ha med seg varm mat og drikke på en enkel 
og trygg måte.

Bedriften Les Artistes har produsert en smart 
mattermos som rommer hele 0,7 liter og som har 
en kompakt design, som lett får plass i sekken. 
Termosen er laget i 18/8 stål og tåler en del juling. 
På toppen er det en kopp som rommer 1,5 dl, og 
selve korka har feste for en sammenleggbar skje. 
Veldig lurt, da man lett glemmer å ta med en separat 
skje. Termosen har en stor åpning som både gjør 
det lett å fylle i mat, samt å spise av. Termosen har 
en egenvekt på 450 gram, noe som er vanlig for 0,7 
termoser. I henhold til produsenten skal maten holde 
seg varm i ca. 12 timer og i test holder kokende vann 
seg over 50 grader etter 12 timer utendørs i ca. 2 
grader. Termosen finnes i flere farger og koster ca. 
399,-. Les mer på www.kitchn.no

VICTORYNOX RANGER WOOD 55 
LOMMEKNIV
En lommekniv bør finnes hos enhver friluftsliv-bruker 
for å være forberedt på diverse gjøremål på tur. 
Victorynox er kjent for å tilvirke lommekniver med en 
lang holdbarhet. Når det gjelder Victorynox sortiment 
finnes det mange modeller med ulike mengder og 
typer av funksjoner. Det jeg pleier å tenke er at en 
lommekniv skal ha nok funksjoner for å fungere i 
praktisk bruk, samtidig som den ikke skal være større 
enn at den alltid kan ligge med i lommen når man drar 
ut, det er jo da man har bruk for den. Ranger wood 55, 
er en pen kniv med et godt utvalg av funksjoner. Stort 
låsbart knivblad, en vass sag, 2 ulike skrutrekkere, 
boksåpner, hermetikkåpner og en vass syl som også 
virker som et enkelt bor. For den som liker å vandre 
på tur og å åpne en flaske om kvelden så finnes det 
en korketrekker til hjelp for å fullende et godt måltid. 
Kniven er tilvirket i brun valnøtt-tre og ser pen og 
naturlig ut. Kniven har 10 funksjoner, veier 163 gram 
og er ca. 13 cm lang. Jeg har brukt produkter fra 
Victorynox i mange år og en av knivene er fortsatt 
like bra etter 30 år. Kniven koster ca. 1.600,-. Les mer 
på www.victorinox.com eller www.tilbords.no

GAVETIPS FRA 
MAGASINET FRILUFTSLIV
Tradisjonen tro ønsker redaksjonen i Friluftsliv å gi noen gode tips til julegaver i ulike prisklasser. I løpet av 
året er vi ute i skog og mark på mange turer der vi tester ulike friluftslivs-produkter som kan gjøre turlivet 
enda hyggeligere. Målsettingen vår er å informere om funksjonelle tilbehør, slik at man oftere kommer 
seg ut på tur. Vi ønsker også å teste at produktene holder en god kvalitet og har en lang levetid, og på 
den måten kan bidra til et redusert forbruk og større bærekraft. Her gir vi nå noen tips til små og store 
julegaver som kan bidra til at du, venner, partneren eller ungene oftere får oppleve friluftslivets gleder.

TEKST OG FOTO: MATTIAS JANSSON

UTSTYR  JULEGAVETIPS
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LANULLVA ULLGENSER HUSTADVIKA 2 
HALFZIP
Den norske bedriften Lanullva er kjent for sine flotte 
plagg i merinoull. En av de mer populære modellene 
heter Hustadvika. Denne genseren er strikket i 
en spesiell metode som gir mye luft i plagget som 
varmer, samtidig som den har et pent utseende. 
Modellen Hustadvika 2 et spennende produkt som 
både kan brukes rett på kroppen eller som en 
behagelig «utenpågenser» når man ønsker det. Den 
ventilerer godt slik at fukt og overskuddsvarme lett 
blir transportert vekk. Hustadvika-genseren har en 
halvlang glidelås (YKK) som i åpen funksjon ventilerer 
godt og blir det kaldt trekkes glidelåset opp og kragen 
varmer godt over hals og nakke. Ermene kan brettes 
ned over hånden og har hull for tommelen. Genseren 
er strikket i myk og fin merinoull som varmer godt 
og som ikke stikker mot huden. Denne modellen 
veier ca. 550 gram i størrelse Large. Lanullva bruker 
sporbar ull, kun fra produsenter som har et høyt 
etisk perspektiv og som ikke bruker mulesing. All 
ull som Lanullva bruker er sertifisert hos Nativa for 
bærekraftig produksjon og er antagelig den fremste i 
verden. Hustadvika 2 halfzip finnes både som dame- 
og herremodell og i mange størrelser og ulike farger, 
noe som gjør det er enkelt å finne seg en favoritt som 
varer i mange år. Dette er en genser som fungerer like 
bra på ulike typer av turer vinter som sommer, samt 
på kalde vinterkvelder på hytta. Genseren koster ca. 
1250,-. Les mer på www.lanullva.no

BARENTS STETIND 3 ULTRALIGHT TELT
Mange av oss sitter med kaffe og kart utover høsten 
for å planlegge turer for det kommende året. For gode 
naturopplevelser av den litt lengre typen er teltet 
en viktig følgesvenn. Et godt telt øker sikkerheten, 
komforten og muligheten til å dra oftere på tur. Et 
telt er samtidig en stor investering og skal man velge 
et telt som både tåler tøff bruk og som varer lenge, 
koster det fort noen kroner. Det er da å anbefale å 
velge et telt som både har god kvalitet og der det 
er mulig at reparere ved slitasje eller uhell. Barents 
Outdoor tilvirker telt som holder en meget høy kvalitet. 
Firmaet er relativt nyetablert, men springer ut fra en 
av Norges tidligere sterkeste teltprodusentmiljø, og 
har lang fartstid når det gjelder å produsere norske 
telt.

Modellen Stetind 3 Ultralight fra Barents Outdoor 
er et stort kuppeltelt for 3 sesonger som har plass 
til 3 overnattende. Den har samtidig to innganger 
med fortelt for oppbevaring av utstyr og plass for 
annet nødvendig feltarbeid på tur. De to inngangene 
bidrar samtidig til at det oftest er en inngang som 
har ly for vinden. Teltet monteres med tre stenger i 
innvendige kanaler. Både de mange bardunene, 
samt inngangene for stengene har refleks for enklere 
oppsetting. Teltet har flere luftemuligheter, bla. 
Barents eget “Open air” ventilasjonssystem, noe som 
er bra om det er tre personer som bruker teltet.
Ytter og innerteltet sitter sammen for enkelt oppsett, 
samtidig som selve innerteltet lett kan kobles fra 
om ytterteltet skal brukes på dagtid som shelter, 
og passer da for mindre grupper og familier som 
rasteplass ved dårlig vær.

Teltet er meget lett og veier kun 2,7 kilo, 
aluminiumsstenger og plugger inkludert. Teltet har en 
vannsøyle på 3.000 mm på ytterduken og 5.000 mm 
i bunnduken. Prisen ligger på 10.500,- Les mer om 
teltet på www.barentsoutdoor.no

JULEGAVETIPS  UTSTYR
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Friluftsliv tester turutstyr: Man trenger ikke være rakettforsker eller professor med alskens måleinstrumenter 
for å teste ut hvordan friluftsutstyr fungerer. Det holder lenge med konstruktive og målrettede arbeidsdøgn 
og uker ute på tur. Vi bruker tid i felt, sunt bondevett og mangeårig turerfaring som grunnlag for våre 
tester. Terningkast og karaktersystemer på utstyrstesting benytter vi ikke, men vi skriver hva som er bra 
og eventuelt mindre bra med utstyret vi har testet.

TEST AV 
UTSTYR

SKREDDERSYDDE SOVE-
POSER FRA ISBJØRN
PRIS: Kr 3100,- (modell uten glidelås). Kr 
3400,- (modell med 70 cm glidelås). 
VEKT: Ca. 4 kg (modell med 105 cm bredde og 
230 cm lengde)
BRUKT: 21 netter
MER INFO: www.isbjorn.no
TESTET AV: Bente Risan og Bjørn A. Esaissen

Dame- og herremodell.
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TEST  UTSTYR

BESKRIVELSE
Standardmodellen Jan Mayen er den mest 
ekstreme soveposen til Isbjørn AS. Jan Mayen 
var også utgangsmodellen for de skreddersydde 
posene vi fikk laget. Men vi ville ha et ekstra lag 
med fyll, mer bredde på overkroppsdelen, større 
innvendig lomme, større hette, og flere snøringer og 
strammere. Den originale Jan Mayen er konstruert 
med 3 lag polyesterfiber. Vi fikk sydd inn 4 lag. Jan 
Mayen uten glidelås er testet hos Sintef Unimed, 
og veiledende nedre temperaturgrense ble her satt 
til -40 grader C, med en komforttemperatur på -22 
grader C. Våre skreddersydde poser har da minst 
-50 som nedre temperaturgrense.
Posene er fylt med hul silikonbehandlet 
polyesterfiber. Utvendig stoff består både i rygg 
og i front av 100 % ripstop nylon. Nylon i rygg er 
vanntett, og har et belegg som skal hindre at posen 
sklir på underlaget. Fra april 2022 kan man velge 
mellom tre farger; den tradisjonelle olivengrønne og 
to nye farger; marineblå og burgunder. Ryggen er 
svart. Innvendig har posen et svart mikrofiberfôr.
Erfaring tilsier at de med en personlengde opp til 
170 cm bør velge 210 cm lang sovepose. Er man 
høyere enn 170 cm bør man velge 230 cm lang 
sovepose.
Isbjørn kan brodere ditt navn eller annen ønsket 
tekst på fronten av soveposen. Brodering koster 
kroner 100,- per stykk.
Isbjørn soveposer er 100 % norskprodusert. De har 
flere tiårs erfaring med produksjon av soveposer for 
ekstreme forhold. Isbjørn skreddersyr soveposen til 
deg og dine ønsker og mål. De både produserer og 
forhandler soveposer selv, og man finner dem ikke 
i noen butikk.
Isbjørn holder til på Heimdal utenfor Trondheim. 

Her produserer de soveposer i et industrilokale 
som nå har eksistert i snart fire generasjoner, siden 
første halvdel av 1900-tallet. Til sammen er de fire 
ansatte som på helårsbasis produserer soveposer. 
Soveposene selges kun via deres egne nettsider, 
og de har ikke eget fabrikkutsalg. Er du nysgjerrig 
på soveposene er det fullt mulig å stikke innom 
Isbjørn AS på Heimdal for å ta posene i nærmere 
øyesyn. 

OPPLEVELSE I BRUK
Stikkordet for disse soveposene er: Monster!
Vi fikk laget disse posene utpå senvinteren i år. 
Vi har testet dem på to lange ski- og teltturer på 
Dovrefjell og i Rondane i april og mai måned. I 
tillegg har vi en del utenetter under åpen himmel 

Spesiallaget 
kompresjonstrekk med 

6 strammereimer.
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UTSTYR  TEST

i vår. Og bare for å si det med en gang: Disse 
skreddersydde posene er monsterposer som 
kommer til sin rett på de skikkelig kalde nettene. 
Det å kunne ligge ute i 20-30 minusgrader, og 
overhodet ikke være bekymret for at man kan 
fryse, er en tilfredsstillende trygghet. Det blir heller 
for varmt enn for kaldt i disse posene. Vi har testet 
posen under åpen himmel med temperatur på 
minus 3-4 grader. Det funket ikke bra. Posene er 
for varme i slike temperaturer.
Posene er utrolig varme og veldig volumiøse. De tar 
stor plass. Utrullet dekker de to posene hele gulvet 
i et 3-mannstelt. Det originale kompresjonstrekket 
med 4 strammereimer fra Isbjørn fungerer ikke 
bra nok for firelagsposer. Posen buler for mye 
ut mellom strammereimene og man får ikke 
komprimert posen nok. Vi fikk skreddersydd et 
vanntett kompresjonstrekk bestående av 6 stk. 
strammereimer. Og det gjorde susen! Posen ble 
betydelig mindre og gikk greit nedi trekket på 
pulken.

Soveposene har innvendig krage, sammensnørbar 
halsåpning og innvendig lomme foran på 
brystkassen. Hals- og hettestramningene fungerer 
veldig bra, og er mer enn varmt nok for enhver 
frossenpinn. Den innvendige lommen er perfekt 
for å oppbevare mobiltelefon, powerbank, små 
hodelykter, batterier og annet som ikke tåler 
sprengkulde.
Om man ønsker glidelås eller ikke, er en smakssak. 
Fordelen med glidelås er at man kan justere 
temperaturen når det blir for varmt, og at det blir 
noe lettere å krype nedi og ut av posen. Ulempen 
med glidelås er at det kan gi betydelig varmetap.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
Tilbudet/Prisen for å få spesialsydd sin egen 
sovepose hos Isbjørn AS er nesten ikke til å tro! For 
rundt 3000,- får du den varmeste skreddersydde 
posen du kan tenke deg, med firelagskonstruksjon 
fiber. Tanken på og trygghetsfølelsen av at man 
ikke kommer til å fryse i en sovepose ute på 
natta i sprengkulde er veldig viktig. Diskusjonen 
om fiberposer kontra dunposer tar vi ikke her. Vi 
har funnet den aller varmeste soveposen! Med 
spesiallaget (også hos Isbjørn) kompresjonstrekk 
med 6 båndstrammere blir posen såpass kompakt 
at den er ok å transportere i både pulk og stor 
ryggsekk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Herremodell: 
Jan Mayen uten glidelås, skreddersydd.
105 cm skulderbredde.
230 cm lengde.
Firelagskonstruksjon fiber.
Svart taslan nylon ripstop i front på posen.
Innvendig lomme i selvvalgt størrelse, 24 cm bred 
og 30 cm lang. 

Damemodell:
Jan Mayen med 70 cm glidelås, skreddersydd.
Litt bredere enn standard, men ikke fullt 105 cm 
skulderbredde.
220 cm lang.
Firelagskonstruksjon fiber.
Svart taslan nylon ripstop i front på posen. 
Innvendig lomme i selvvalgt størrelse, 24 cm bred 
og 30 cm lang. 

STELL OG VEDLIKEHOLD:
Soveposen bør ikke oppbevares i transporttrekket 
ved lagring. Du øker soveposens levetid hvis den 
får henge fritt eller bli brettet/rullet løst sammen.
Luft og tørk soveposen godt etter bruk.
Soveposen kan vaskes på 40 grader C. Bruk lav 
sentrifugering og la posen drypptørke. Ikke bruk 
tørketrommel.
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STØRSTE
for turglade menneskerMØTEPLASS

PÅ NETT OG MOBIL

Norges

Opplevelser er best sammen!

Bli medlem på www.turvenn.no eller last ned vår mobilapp  
ved å søke etter «Turvenn» i App Store eller Google Play.
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NR. 2 - 2019 KR 89

MAGASIN FOR NATUROPPLEVELSE

TIDSAM 1142-06

RETURUKE 6

NR. 6 - 2022 KR 99

FAKTA OM:
TEST AV UTSTYR
FUGLEKONGEN

TURMAT
EKORN

26. ÅRGANG AV FRILUFTSLIV

UTSTYRSLISTE
FOR LANG SKITUR

FRILUFTSLIVPROFILEN:
ERLEND NESS TIL TOPPS 
PÅ MOUNT EVEREST

VINTERTELTING 
MED BARN PÅ 3 OG 5 ÅR

FLOTTE SKILØYPER 
I ØYER OG LILLEHAMMER

Å SPISE UTE I MØRKETIDEN

SKITUR PÅ FJELLET
MED PULK OG TELT

www.atello.no

Hiking version of the most iconic trail running style: Ultra Raptor. 
Gripping outsole in FriXion compound, breathable and waterproof  
Gore-Tex® lining, superior Comfort-Collar to protect the ankle and  
Trail Bite Heel for maximum stability. 

Ultra Raptor II Mid Leather: for your mountain, for your hike. 
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