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Framsida: Venabygdsfjellet mot Rondane
Foto: Wenche Lia Spidsberg (folk på ski), 
Kai Myhr(landskap), Trygve Owren(skiløyper).

Aquavitfjøs og KarlsAquavitfjøs og Karlsv

Vi svinger inn foran Gudbrandsdal
Hotell Spidsbergseter som det nå
heter, men som på folkemunne
fortsatt heter Spidsbergseter. Vert-
ene Wenche og Kjartan Spidsberg
tar oss med til Aquavitfjøset, som
er en av de to siste nyhetene her.
Det er et lite steinfjøs som alltid
har ligget der, men som kanskje
ikke mange har lagt merke til før
nå. Den opprinnelige bruken vises
gjennom kukjettingene som fort-
satt er festet i veggene og ku-
båsene står der som et skille
mellom bordene. 

Aquavitfjøset har generelt en grov
stil og skal være noe annet enn en

ordinær bar. Det bekref-
tes når vi ser nærmere
på utvalget som består
av hele 34 ulike typer
aquavit. Et besøk i Aqua-
vitfjøset vil nok huskes
av de fleste, spesielt når
de ser igjen Aquavitfjøs-
glasset som alle får med
seg hjem igjen. Det vik-
tigste når en skal avslut-
te et besøk er likevel å
huske den lave dørkar-
men på veg ut igjen! 

Så går turen ned i kjeller-
etasjen der de holder på
å avslutte «Karlsvogna
fjellbad» som avdelinga
skal hete. Wenche og

Kjartan Spidsberg overlater ikke
den morsomste jobben til en arki-
tekt – nemlig det å utforme og inn-
rede det de bygger. Det har de all-
tid gjort selv. Fjellbadet står da
også fram med sin hjemmekoselige
og spesielle innredning. De sier at
de alltid ønsker å gi nye særegne
opplevelser og ikke standardiserte
aktiviteter/opplevelser som vi
møter overalt. Karlsvogna fjellbad
skal også ha Karlsvogna som lys-
modell i taket. 

Jeg tar meg i å tenke hvordan kla-
rer de å holde en slik grov stil sam-
tidig som de skal ivareta strenge
krav ang. hygiene og renhold, men

Tekst: Britt Åse Høyesveen  Foto: Inge Asphoug
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nummer
LEGE/AMBULANSE
Kommunelege i Ringebu: 
61 28 00 42

Kommunelege i Fåvang: 
61 28 26 00

Utenom kontortid:
Interkommunalt legesenter 
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
Medisinsk nødhjelp: 113

BRANN
Melding om brann: 110
Brannstasjon (informasjon): 
61 26 65 75

POLITI
Politi nødnummer : 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Lensmannen i Ringebu: 
61 28 43 80

VETERINÆRVAKT
61 28 05 00

RINGEBU KOMMUNE
Sentralbord: 61 28 30 00
(kl 08.00-15.00)
Telefax: 61 28 32 00
e-post:post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01 
e-post: rbuskyss@online.no 

DROSJE
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Kalenderen sier 28.februar og klokka er ganske nøyaktig
fem om eftan - vi er på tur til fjells! Idet vi passerer tre-
grensa åpner Trabelia seg for oss. Det har lagt seg mye snø
på trærne som både har smelta litt for så å fryse fast igjen
til greinene. Trærne kunne gått rett inn som en bakgrunn i
en eventyrfilm. Den fine kveldssola gjør også sitt til at bil-
det blir hengende i hodet idet vi kjører videre innover vin-
terlandet
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Leder´nLeder´n
GOD PÅSKE!
Påsken nærmer seg med raske
skritt, og med den følger Ringebu
Postens påskeutgave.

Kommunens økonomi er ikke den
beste, og i forbindelse med bud-
sjettbehandlingen før jul måtte
kommunestyret fatte vedtak om
utgiftsreduksjoner som slett ikke
var enkle. Beslutningen om nedleg-
gelse av fire barneskoler var van-
skelig, og skapte også et stort
engasjement i kretsene.

En annen sak som heller ikke har
vært enkel, er helsesentersaken.

Også denne saken har medført et
stort engasjement blant våre inn-
byggere. Våre politikere fatter i
løpet av et år svært mange vedtak
som har betydning for de som bor i
kommunen. Det hører imidlertid til
sjeldenhetene at det utvises noe
særlig engasjement blant innbyg-
gere i forkant av beslutningene.

For at demokratiet skal fungere, er
det viktig med engasjement og at
berørte blir hørt. Erfaring viser
også at det er mulig å påvirke i for-
kant av at vedtak skal fattes.

Ringebu kommune ønsker å legge

til rette for at beslutningsgrunnla-
get som utarbeides skal være lett
tilgjengelig for alle. Vi arbeider nå
med å gjøre både postjournaler og
sakspapirer til politiske organer til-
gjengelige på internett.

Jeg håper stoffet i RingebuPosten
faller i smak, og ønsker samtidig
alle en riktig god påske!

Med hilsen

Jon Alver, rådmann

vogna fjellbadvogna fjellbad 
det er nok nettopp slike tanker
som gjør at vi får standardiserte
utgaver med hvite blanke fliser
både i basseng, gulv og vegger. De
har derimot valgt et mørkere gulv
og brukt mye tre. Et gammelt tak-
skjegg i tre stikker ut over en kose-
lig sitteplass ved siden av fossen.
For fjellbadet er ikke et vanlig
badebasseng. Her inne kjøper du
en inngangsbillett og så kan du i to

timer gjøre nytte av de ulike til-
budene som for eksempel badstue,
boblebad, steambad, barnebasseng
eller svømmebasseng. 

Men til og med svømmebassenget
har sitt særpreg. Det har en vinkel-
form med to bruer over. Ulike
effekter som er tidsinnstilte og går
på og av i en tilfeldig rekkefølge,
gjør at opplevelsen blir annerledes.

Under ene brua som går over bas-
senget er det montert et regn-
gardin. På ene veggen starter inn-
imellom opp en foss som renner ut
i bassenget samtidig som denne
veggen er tilrettelagt for fjell-
klatring. Fallunderlaget er bas-
senget! Mellom bruene kan du
gjøre nytte av to motstrømsanlegg.
Det er montert lys under vann som
også går av og på og gir en effekt i
vannet. Her er det også flere kose-
lige sitteplasser til far, slik at han
kan sitte på sidelinja og slappe av
med ei bok mens barna fortsetter
sin vannlek. Endeveggen har store
glassflater som i kveld beviser at
en klar fjellnatt vil gi det viktigste
bidraget til en lun stemning inne i
Karlsvogna fjellbad. Wencke og
Kjartan ønsker både hotellgjester
og andre velkommen til å nyte både
dette og andre tilbud på fjellet!
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Nye tilbud på 

Gudbrandsdal hotell 

Spidsbergseter



Tekst: Per Åsmundstad, Ringebu Historielag

Lesing av Gotisk skriftLesing av Gotisk skrift

Gotisk er namnet på ein stilretning
både innanfor arkitektur, kunst og
skrift som utvikla seg i mellom-
Europa frå midt på 1100-talet. Hos
oss kom den nygotiske skrifta i
bruk etter reformasjonen. Denne
blir meir skråstilt og flytande
etterkvart; kursiv tyder nettopp
lettflytande. I starten var det små-
bokstavar, men etterkvart vart det
store bokstavar også, særleg knytt
til namnord. Latinske ord blir ofte
skrivi med latinske bokstavar. Liten
i og j går ofte om einannan, likeins
u og v. Midt på 1800-talet blir det
arbeidt for at dei latinske boksta-
vane skal erstatte dei gotiske. Der-
med blir det enklare for oss å lesa
handskrift frå slutten av 1800-talet.

Gotisk skrift heldt seg lengst i
almueskolen
Leseopplæring for "almuen" kom i
gang med innføringa av konfirma-
sjonen i 1736 og med skulelovene
like etterpå.  Skriveopplæring var
det låkare med. Så seint som om
lag 1850 var det berre halvparten
av elevane i "almueskolen" som
fekk slik opplæring. Mange greidde
ikkje eingong skrive namnet sitt,
men skreiv "m.p.p." (med påholden
penn). Med skulelova frå 1860 kom
skriveopplæring for alle, da kom
dei latinske bokstavane etterkvart.
Men språket var framleis dansk.
Det skapte vanskar. Fyrst med
rettskrivingsreformane etter 1907
blir språket meir norsk.

Storarbeid med 
ministerialbøkene
Føring av kyrkjebøker vart påbode i
tvillingrika i 1665. Her i prestegjel-
det har vi slike bøker, oftast kalla
ministerialbøker, frå 1696. I mange

år vart viktigaste oppgava
for gotiskgruppa å skrive
av ministerialbøkene, eit
arbeid som vart fullførd i
2002, da band 16 kom ut.
Dermed er kyrkjebøkene
komplette for tidsrommet
1696-1898. For dei som
driv med slektsgransking
er desse bøkene mykje
verdt. 
Avskrift frå skifteprotokol-
len for Ringebu m/Sollia
1682-1720 vart utført vin-
teren 1987/88. Etterpå sto
tingboka frå 1664-1700 for
tur, veghistorie 1662-1829,
kallsboka til prestane
1732-1815, formannskaps-
protokollen 1838-1868 og
tingboka 1705-1726. Grup-
pa arbeider no vesentleg
med tingboka etter 1726.
Innimellom får vi inn

gardsarkiv og privatbrev som blir
transkriberte. Alle desse bøkene er
til sals hos Ringebu Historielag.

Styret i Ringebu Historielag: 
Einar Høystad, formann
Ola Hauge, nestformann
Bjørg Avlestuen, kasserer
Mari Hilstad, sekretær
I styret elles: Gudrun Sylte og Liv
Jorunn Braastad

Er du interessert i å vera med i
gotiskgruppa? Møt opp i Kaupang-
er, kommunestyresalen, kvar ons-
dag kl 19-21. Ta gjerne kontakt
med Halvor Aaby, tlf. 61 28 07 88,
mob. 901 03 110. Du vil få god rett-
leiing!
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I meir enn 30 år har det med visse avbrot vore i gang ei
gruppe i Ringebu Historielag som har drivi med omskriving
frå gotisk handskrift til den måten vi skriv på i dag. Somt
av dette har det vorte laga hefter av. Denne gruppa har
saman med slektsgranskingsgruppa hatt faste møtekveldar. 
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havere har administrasjonen og
HPT kommet fram til den konklu-
sjon at gjerder er lite ønskelig uan-
sett vegetasjon og type hytteom-
råde. Både hensynet til estetiske
virkninger, friluftsliv og beiteinte-
resser tilsier at det i utgangspunk-
tet ikke bør gjerdes i hytteområder.
I de tyngre hyttefeltene i Kvitfjell
foreslås det at gjerding fortsatt
skal være tillatt, men at innholdet
i bestemmelsene spesifiseres. For
øvrig vil gjerdebestemmelsene i alle
planområdene omformuleres slik at
de blir like i utforming og innhold. 

HPT-sak med saksfremlegg er lagt
ut på Ringebu Rådhus og på kom-
munes nettsider, www.ringebu.
kommune.no. Evt. merknader sen-
des skriftlig til Ringebu kommune,
2630 Ringebu innen 10. mai 2003.

Forslaget til endringer går i hoved-
sak ut på at det ikke blir noen opp-
mykning av gjerdebestemmelsene i
de planområder der det i dag er
vedtatt forbud mot gjerder. Etter
en lengre prosess med høring av
grunneiere, hyttefolk og beiteretts-

Tekst: Ingvill Marit Garnås

Nye gjerdebestemmelserNye gjerdebestemmelser
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Hovedutvalget for plan- og tekniske saker (HPT) gjorde den
13.02.03, sak 013/03, følgende vedtak: I samsvar med
Plan- og bygningslovens § 27-2 legges med dette forslag til
endringer i gjerdebestemmelsene i alle vedtatte regule-
rings-/bebyggelsesplaner for hytteområder i Ringebu kom-
mune, ut til offentlig ettersyn, jf. Rådmannens vurdering.
Endringene behandles separat for hvert planområde, men
parallelt og under samme saksnummer. I evt. merknader
må det spesifiseres hvilket planområde det gjelder.

Idrettsdag
i Ringebu-
hallen

Torsdag 30.januar hadde 5. 6. og 7.
klasse frå Strand, Sør Fåvang og
Sør Brekkom skole idrettsdag i
idrettshallen i Ringebu. Dei tre
skolane samarbeider for å bli betre
kjent med kvarandre før skolane
blir nedlagt. 
På idrettsdagen hadde lærarane
lagt opp til volleyballturnering,
stikkballturnering og ulike stafet-
tar. Vi vart delt opp i fire lag med
elever frå alle tre skulane på kvart
lag. Desse laga hadde vi gjennom
heile dagen. Vi vart kjente med
kvarandre og vi hadde det veldig
gøy.
Vi takker G-sport, SpareBank1,
COOP og Tine som sponsa oss med
fine premiar.

Helsing
Kristin & Janne 
frå Sør- Brekkom skule.

Ringebu aktivitetssenter
◆ Ringebu aktivitetssenter er et aktivitetstilbud for trygdede mellom 

18 og 67 år?
◆ Hvis du bestiller ved av oss i tiden 01.04.2003 - 01.07.2003, får du

20% avslag, hvis vi kan levere veden i samme tidsrom.
(Tlf 977 14 142)

◆ Vi produserer fine strikka sjal og andre tekstiler, lekekasser og 
vedkasser, lyktenisser og mange andre ting.

◆ Vi jobber for eksterne bedrifter, men vil gjerne jobbe for deg også.
◆ Vi har julebutikk fra november til jul i Ringebu sentrum, hvert år.
◆ Vårt telefonnummer er 61 28 32 89, og hvis du trenger arbeidskraft,

så ring oss.

Ringebu voksenopplæring
Tilbyr gratis kurs i ungdomsskolefag for voksne. Fleksibel opplæring
ut fra voksnes behov. Er dette interessant for deg? 
Ta kontakt med Oppvekstkontoret, tlf. 61 28 31 04
Ringebu voksenopplæring, tlf. 61 28 16 67
Eller kom innom oss på Kaupanger.
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TurtipsetTurtipset
Tekst og foto: Inge Asphoug

Turtipset i dette nummer er i Fåvang Vestfjell, nærmere bestemt fjell-
området mellom Fåvang og Skei. For å komme dit kan du starte i fra flere
plasser; Svinslåa, Veslesetra, Bånsetra eller Kvitfjell. Nytt i år er løype i fra
parkeringsplassen på vestsida av Kvitfjell. Denne går om Svinslåvangen.

Almannskardet eller Skardet har vært et populært turmål gjennom flere
år. Skardet ligger mellom Storfjellet/Prestkampen og Gråkampen/Slags-
fjella på grensa mellom Ringebu og Gausdal kommuner. 
Vi tar utgangspunkt i mellomstasjonen på Kvitfjell – hit kommer du enten
i fra Fåvang eller Ringebu sentrum.
Fra mellomstasjonen kan du enten gå løypa som går rundt Hestknappen
eller du kan ta heisen opp til på toppen av Kvitfjell. Dersom du vil ha
utsikt vil jeg anbefale det siste alternativet. Her er det panoramautsikt
over Jotunheimen, Rondane og Ringebufjellet. Løypa her går videre om
Kvitfjell til Svinslåa. 
Fra Svinslåa følger du gul løype til Skardet. Dette er en tur på ca. 8 km.
I Skardet ligger Skardbua som skigruppa i Idrettslaget driver. Her vil du få
kjøpt varm drikke, brus og sjokolade i påsken. 

Tilbake i fra Skardet er mulighetene mange. Du kan gå tilbake samme vei
som du kom, eller du kan ta grønn løype som går om Veslesetra tilbake til
Svinslåa. Dersom du føler for en lengre tur kan du legge denne om Skei.
På tilbaketuren kan du ta heisen opp på toppen av Skeikampen og følge
blå løype (skifter til grønn ved Prestkampen) tilbake til Skardet, slik at
du slipper oppoverbakkene i fra Skei.
Det er også mulig å gå rundt Bånseterkampen om Bånsetra og Veslesetra
tilbake til Svinslåa, eller om Fagerhøi - Vendalen.
God tur!

Kart: Turkart Gålå - Kvitfjell - Skeikampen. (Dette kartet, som ble utgitt i
fjor, anbefales. Studer kartet før turen – her er alle løypene inntegna –
med de samme fargekodene som du finner i terrenget.)

Mot Kvitfjell

Nye inter-
nettsider
Tekst: Jostein Rudi

Ringebu kommune var relativt tid-
leg ute med våre første internett-
sider. Dette var enkle sider med
statisk informasjon.

Allerede hausten 2001 starta kom-
munen eit arbeid for utvikling av
meir moderne internettsider som
skulle vera enklare å vedlikehalde
og egne seg betre for å gi meir fyl-
dig og ikkje minst meir oppdatert
informasjon.

Kommunen har valgt å utføre det
meste av utviklingsarbeidet i eigen
regi for å begrense konsulentkost-
nadene. Det har gjort at utviklinga
har tatt lengre tid enn den ellers
ville gjort, men samtidig har vi bygd
opp intern kompetanse som nå kjem
til nytte i drifta av løsningen.

Parallelt har det vore utvikla eit
intranett for intern bruk i kom-
munen, dette intranettet har vore i
drift sidan juli 2002 og har fungert
som ein prøveklut for internett-
sidene. I mars 2003 vart så dei nye
internettsidene lansert. Mykje inn-
hald var på plass allerede frå lanse-
ringa, og meir vil koma til etter
kvart.

Vi håper at dei nye sidene fell i
smak, og at dei vil bli til nytte for
innbyggere og andre som søker
informasjon om Ringebu kommune.

Ta ein titt innom Ringebu 
kommunes nye internettsider på
http://www.ringebu.kommune.no

Almannskardet (Skardet)
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Vi tar forbehold om endringer i program og aktiviteter

Påskehygge for enhver snak Påskehygge for enhver smak

Venabygdsfjellet
Venabu Fjellhotell 
● Sledetur med hest på dagtid (min. 4

pers.)
● Kanefart om kvelden med servering av

gløgg rundt bålet i villmarkstelt.  
● Ridning
● Skitur med leder utenom løypenettet

tirsdag og fredag (påmelding dagen
før), forbehold om endring i dager

● Norsk matbord onsdag 16.04, tradi-
sjonsmat - buffet med varme og kalde
retter (bordbestilling).

● Lysbilde-kåseri fra fjellet Palmesøndag
24/3 kl. 20.30, gratis inngang.

Aktiviteter bestilles hos Venabu Fjellhotell
tlf. 61 29 32 00

Venabygd Fjellkapell
Gudstjeneste i Venabygd Fjellkapell
skjærtorsdag 17.04 kl. 16.00, langfredag
18.04 kl. 16.00 og 1. påskedag 20.04.
kl. 16.00

Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
● Ønsker velkommen til mange aktivite-

ter i skibakken i påsken, det arrange-
res skirenn og diverse barneaktiviteter
på ettermiddagen.  Se eget oppslag.

● Matbordet står dekket til middag,
Gudbrandsdalsbord/Påskebuffet (bord-
bestilling)

● Hyttefolket ønskes velkomne til Karls-
vogna fjellbad, nytt velværeanlegg.

● Aquavit-fjøset er åpent enkelte etter-
middager, se oppslag.

Tlf. Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
61 28 40 00.

Lundes Turisthandel:
Lundekroa har åpent for matservering
kl. 11.00 – 21.00 Puben har åpent 
man. – lør. kl. 20.00 –24.00

Øksendalen
Friisvegen Turistsenter Måsåplassen
inviterer til middag og dans påskeaften
19.04.

Gullhaugen, 
Fåvang  Østfjell
● Gudstjeneste i Fåvangfjellets sportska-

pell skjærtorsdag 17.04 kl. 18.00 og
langfredag 18.04 kl. 18.00. med påføl-
gende kirkekaffe

● Gullhaugrennet arrangeres som tidli-

gere år påskeaften 19.04. Påmelding
ved kapellet kl. 09.30 – 11.30, åpning
kl. 11.30,  rennstart kl. 12.00.  
Premieutdeling umiddelbart etter inn-
komst i de enkelte klasser.

● Påskefrokost i Fåvangfjellets sports-
kapell påskedagen 20.04  kl. 09.30
(spleiselag)

Kvitfjell
Aktiviteter i Kvitfjell:
● 17.04: 11.00 familierenn i Kvitriket

15.00 Gnottekonsert i Kvitriket
15.00 After Ski på terrassen til Gud-
brandsGard Hotell, Rene Andresen
spiller.

● 18.04: 11.-12.00 Laban påskeskirenn
● 19.04: 11.-12.30 Espen Bredesen

påskehopprenn
13.-14.00 Nopalgrillparty
14.-15.00 finn påskeeggene i Kvitriket
15.00 Afterski på terrassen til Gud-
brandsGard Hotell, Rene Andersen
spiller

Kvitfjell Hestesenter
● 11.04: 1200 rideundervisning nybe-

gynner, 13.00 rideundervisning,
14.-15.00 barneridning

● 12.04 og 16.04: 2 timers ridetur til
Gullhaugen

● 13.04, 14.04 og 15.04: dag-rideleir 
kl. 10-15.00

● 15.04: kl. 15-16.00 barneridning
● 16.04, 17.04, 18.04: Kanefart fra 

GudbrandsGard Hotell kl. 17–19.00
● 17.04: Barnepass ved hestesenteret

med henting og bringing
● 18.04: 12.00 rideundervisning ny-

begynner, kl. 13.00 rideundervisning
● 19.04: 12.00 1 times ridetur

GudbrandsGard Hotell
Tilbyr også kinoforestilling for barn kl.
16.30-18.00 og for ungdom 19.30-21.00

Se eget opptrykt program for
aktiviteter i Kvitfjell.
Informasjon/påmeldinger til aktiviteter:
Skiskolen: 41915626 (Anders) 41915624
(Carin)
Hestesenteret: 90156948 ( Magnhild)
99231588 (Beate)
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Et stort antall
branner oppstår som 
følge av feil bruk, uhell,
monteringsfeil og uaktsom-
het i forbindelse med fyrings-
anlegg. Det er i forbindelse
med vedfyring de fleste 
brannene oppstår.
Kontakt feiervesenet hvis du
har spørsmål vedrørende ditt 
fyringsanlegg.

Husk at sot og aske fra
ovnen inneholder glør som
kan forårsake brann, selv
etter flere dager. Oppbevar
asken i branntrygg emballa-
sje og vekk fra bygninger når
du rensker ovnen. Vent noen
dager før du leverer asken til
container. Askebøtte med
lokk kan kjøpes hos ovnsfor-
handlere.

Moderne ovner kan være 
50 % mer effektive enn
enkelte gamle ovner. Dette
betyr mindre utslipp og 
sparte utgifter til ved.

Med hilsen for MGB
Per Martin Løsnesløkken
Brannsjef

Etter påske:
Fåvangdågån 06.-08.06
Fjelluke på Venabygdsfjellet
13–22.06.
Bedriftene på fjellet tilbyr
mange forskjellige aktiviteter
hele uka, se eget opptrykt 
program.
Sommerkonsert
i Ringebu stavkyrkje 21.06
Ringebudager 19. –22.06, med
bl.a stort midtsommerparty
21.06 i Ringebuhallen



8

Midt-Gudbrandsdal Ride-og KjMidt-Gudbrandsdal Ride-og Kj
Rideklubben ble stiftet i 1975 av
ansatte på Peer Gynt Rideskole i
Skåbu. Klubben fikk navnet Slang-
en Rideklubb. Arbeidet som ble
nedlagt viste etterhvert resultater
med økt hesteinteresse i dalen og i
1980 skiftet klubben navn til Midt-

Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb.
De kommunale etater fikk nå øyne-
ne opp for klubbens sosiale virk-
somhet, og kulturmidlene som
klubben har mottatt hvert år har
kommet godt med i klubbarbeidet.
I 1989 inngikk rideklubben avtale
med driftstyre på Frya Landbane
om å leie indre bane hvor det ble
opparbeidet ridebane og dommer-
tårn med hinderskur. Klubben har
gjennom årene arrangert flere
nasjonale stevner og Norgesmester-
skap for ponni.
I 2002 hadde klubben ca 125 med-
lemmer, vesentlig fordelt i de tre
midtdalskommunene Ringebu, Sør-
Fron og Nord-Fron, men har også
medlemmer fra Øyer, Otta og Lille-
hammer.

Klubb-aktiviteter
Klubben arrangerer temakvelder
med sosialt samvær for medlem-
mene. Det er aktuelle temaer som
har med hest å gjøre som blir holdt,
f.eks fôring av hest, vedlikehold av
utstyr, skader og sykdommer som er
vanlige og mønstring av hest. 

Det arrangeres også kurs og tre-
ninger i ridning og kjøring på Frya,
og andre egnede steder i distriktet.
I år planlegges bl.a sprangtrening-
er, westenkurs, kurs i Naturlig Hes-
tevett og kjørekurs. Det arrangeres
også klubbturer og sosiale kvelder,

tur til Oslo Horseshow og rideturer
i fjellet og tilbud om å ta rideknap-
pen.

Medlemsfordeler:
Det er mange fordeler ved å være
medlem i Midt-Gudbrandsdal Ride-

og kjøreklubb dersom man driver
med hest. Mange av aktivitetene
klubben arrangerer for barn er gra-
tis, eller man får medlemspris på
andre aktiviteter.
Det er medlemsrabatter på ride-
instruksjon ved de ridesentra klub-
ben har avtale med, og vi har av-
tale med rideinstrøktør som reiser
rundt i distriktet og har rideunder-
visning for dem som har egen hest.
Også her sponser klubben. For med-
lemmer som deltar på stevner, tre-
ninger og kurs utenom klubben
refunderes noe av reise-utgifter.
Norges Rytterforbunds avis «HESTE-
SPORT» sendes alle medlemmer
hver måned.

Klubbens fremtid 
Klubben har gjennom flere år opp-
arbeidet et godt miljø for ryttere. I
januar arrangerte klubben en
«Framtidskveld» i samarbeid med
Oppland Idrettskrets. Gode idéer og
forslag kom opp. Det var en nyttig
kveld med sikte på hva klubben

Tekst og foto: Line B. Tvete Downing

Et økende antall innflyttere fra våre naboland har funnet
sitt nye bosted i Ringebu. Jobb i reiselivsbransjen er
utgangspunktet for de fleste, og mange har kommet hit
uten noe særlig kjennskap om kommunen de skal bo og
jobbe i.

Slik var med også med Carin Sköld
fra Sverige, nyansatt aktivitetsle-
der i Opplev Kvitfjell. Hun kommer
fra flere års collegestudier i solfyl-
te og hektiske Florida, fant jobben
på «nettet» og tok den uten
engang å ha vært i Ringebu. Hun

ønsket seg tilbake til roligere om-
givelser, men innrømmer at det
først og fremst var fritidsinteres-
sene; ski og golf, som var av-
gjørende for at valget falt på nett-
opp Kvitfjell og Ringebu.
Carin synes ikke selve overgangen

Tekst: Irene Thorsplass Foto: Inge Asphoug

«Jättebra»å bo i Ringebu«Jättebra»å bo i Ringebu
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j øreklubbøreklubb
skal jobbe videre med. Vårt ønske
er at enda flere kan være med å
støtte opp om det arbeidet klubben
gjør. Som ride- og kjøreklubb
ønsker vi å gjøre mer for kjørespor-
ten og westernridning i året som
kommer. (Ikke trav-kjøring). I
midtdalen er det mange som har
kjørehester og utstyr for kjøring.
Kjøring med hest er noe alle kan

være med på, og alle type hester
kan brukes. Vi håper flere vil fatte
interesse og at nye medlemmer kan
være med å jobbe i klubben for og
med hesten fremover. 

til mer landlige omgivelser har
vært så stor. «Sammenlignet med
hjemstedet i Sverige er kulturfor-
skjellene minimale», mener hun 

Nicklas Lindqvist, også han svensk
innflytter, jobbet ombord i en seil-
båt i Spania før bartenderyrket
brakte ham til snø og kulde, og det
nyåpnede GudbrandsGard Hotell for
4 år siden. «Jeg kunne nærmest
velge og vrake i jobbtilbud i Norge,
og først og fremst var det de flotte
skimulighetene i Kvitfjell som gjor-
de at valget ble enkelt». Nicklas
forlot da også etter hvert bar-
tenderyrket og jobber nå som heis-
fører i alpinanlegget.

Trives i Ringebu
Til tross for at begge kommer fra en
spennende studie-/arbeidstilvæ-
relse i utlandet, ber de om å bli
trodd på at Ringebu er et veldig bra
sted å bo og at de trives godt.
«Jeg ble faktisk veldig overrasket
over hvor lettvint alt er her», sier
Nicklas med stor overbevisning.
«Selv om man bor ute på landet har
man alt i nærheten; butikker,
kafe/pub, flott natur, og fritids-
aktiviteter rett utenfor stuedøra.»
Carin nikker samtykkende. De
synes også det meste er godt tilret-
telagt for innflyttere. Språkproble-

mer har de sjelden opplevd, men
innrømmer at noen lokale ord av
og til kaller på latteren. Ord som
«Høneblund» og «kjempefint»
hører med til favorittene i et stadig
mer utvidet norsk ordforråd. 

Fritiden
Selv om jobben krever sitt i perio-
der, prøver de å bli mer kjent med
tilbudet i bygda på fritiden. Natur-
opplevelsene i nærområdet frem-
heves som et stort pluss. De til-
bringer nok mest tid i alpinbakken,
men Nicklas fremhever
også de flotte tilbudene
sommerstid. Klatring, raf-
ting, fjellturer, og golf er
noe av det som ganske
lett kan lokke dem ut av
godstolen.

Borte bra, men…..
Selv etter iherdige forsøk
på å få de to til å komme
på noe som er negativt
ved å bo i Ringebu, lyk-
kes det ikke. Det eneste
de noe motstrebende vil
nevne, er at de faktisk
savner at kafeene ikke er
åpne på kveldstid. Det er
det nemlig sterke tradi-
sjoner for i Sverige. En
oppfordring til stedets

lokale kafeverter med andre ord!

Kunne de så tenke seg å bosette
seg i Ringebu for godt? Begge drar
litt på det før de diplomatisk sier
«for en periode kunne vi godt
tenke oss å bli boende, men vi vil
nok reise tilbake til hjemlandet
etterhvert».

Borte bra, men «hemma er bäst!»
også for våre svenske innflyttere
med andre ord.
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Ringebu NaturRingebu Natur
Tekst: Einar Høystad  Foto: Kjølv Falklev (elg) og Jon Ødegård (Myafossen)

Organisering:
Ringebu Natur ble dannet i 2002
som et treårig prosjekt (2003–
2005) på initiativ fra Ringebu
Utmarkslag i samarbeid med
Mjøsen Skogeierforening og SND.
Ringebu utmarkslag er eier og
ansvarlig. Det er ansatt prosjekt-
koordinator i halv stilling.

Målsetning:
Hovedmålet er å øke omsetningen
fra utmarka og legge til rette for
nye arbeidsplasser. Delmålene er:
1) Bedre kompetansen hos med-
lemmene, 2) Drive langsiktig res-
sursforvaltning, 3) Utvikle nye pro-
dukter basert på ressurser i ut-
marka og 4) Utvikle et kontaktnett
for salg av produkter.

Produktene:
Det er tiltak innenfor følgende felt:
* Turopplevelser på Lågen, elver 

og vann, med kano, flåte eller 
båt.

* Pilegrimsleden; tilrettelagte 
turer

* Guidede turer i utmark 
* Vinterturer på ski; også utenom

allfarveg 

* Fisking i Lågen, elver og vann
* Elgsafari; sommer og vinter
* Gjestejegeropplegg på elg, rein 

og småvilt
* Utleie av grillhus, skogskoier og

seterhus
* Overnatting; setrer, hytter og 

gårder
* Servering av tradisjonskost; 

gårder og setrer
* Nisjemat; produksjon og salg
* Hytteservice

Det mangler fortsatt initiativ på
noen av områdene. Først og fremst
innen fiske og mat.

Spesielle aktiviteter:
Flere utmarkslag skal utprøve et
opplegg med gjestejegere på elg og
rein. Gjestejegerne kan være både
norske og utenlandske. De kjøper
komplett pakke med guide, hus-
være og mat. Mesteparten av jakta
vil imidlertid fortsette som før. 

Ellers er det planer om å arrangere
«Villreinens uke», med forskjellige
innslag

Markedsføring:
Markedsføring  blir en sentral opp-
gave for Ringebu Natur og egen
internettside er under utvikling på
www.ringebu-natur.no . 

Samarbeidspartnere: 
Ringebu Natur vil være avhengig av
gode medspillere for å lykkes.
Reiselivsnæringen vil være svært
viktig, fordi mange av tiltakene er
rettet mot turister som besøker
bygda. Likeså er Ringebu kommune
og Ringebu fjellstyre viktige som
tilretteleggere. 

Framtida:
Etableringen av Ringebu Natur er
blitt møtt med stor interesse, også
utenfor eget distrikt. Håpet er at
det etter tre år er etablert noen nye
tiltak, der det også har blitt nye
arbeidsplasser til beste for eierne,
bygda og distriktet. Og til glede for
de besøkende. Et ambisiøst håp er
at Ringebu Natur skal fungere så
bra at det kan fortsette på egne
bein etter at prosjektperioden er
over.



Etter ei hektisk arbeidsuke 
er ikke handlevogner
og kø foran kassa det du ser mest fram til 
når du er på vei til hytta.
Da gleder du deg nemlig til å slappe av og kose deg!

Vi kan spare deg for LITT mas 
og gi deg LITT mer fritid, hvis du dagen i forveien 
ringer oss eller mailer oss handlelista di.
Da står varene ferdig pakket når du kommer! 
På kjølelageret selvfølgelig.
Det er jo tross alt mat vi snakker om!

J A t i l  e n  b e d re  s t a r t  p å  h e l g a !
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Coop Mega, Ringebu - 61 28 18 80 
ringebu@mega.coop.no
Coop Prix, Fåvang - 61 28 21 02 
faavang@prix.coop.no
Coop Marked,Tretten - 61 27 62 81 
tretten@s-marked.coop.no
Coop Marked, Øyer - 61 27 60 60 
oyer@s-marked.coop.no

Foto: Husmo-Foto as
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Bergli’s snekkerverksted ❖ Byggmakker Ringebu Sag AS
COOP/Mega/Ideel ❖ Eldrid Rønningen Parfymeri ❖ G-Sport

Gudbrandsdal El-installasjon AS ❖ Jan Haug Pølsemakeri Eftf. 
Jarles Blomster ❖ Kiwi Minipris ❖ Baker Hansen

Kremmertorget ❖ Ringebu Apotek ❖ Ringebu Farve og Interiør 
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk ❖ Ringebu Libris 

Ringebu Glasmagasin ❖ Rimi ❖ Salong Sax ❖ Tekstilbua
Stallen smykker og keramikk ❖ Håndarbeidskroken

Gjensidige NOR ❖ SpareBank1 Gudbrandsdal
Ringebu kommune, kommunesenteret

Gudbrandsdal Industrier AS
Ringebu-Fåvang Regnskapslag ❖ TG Data

RINGEBU MARKEDSFORENING

KAI MYHR AS - NRF 13
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TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU

TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

DELIKATESSE-
FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN

Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer

Nyskåret kjøtt av 
ypperste kvalitet

Masse tilbehør til et 
vellykket måltid

Kaffe og te i løs vekt

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!
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Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET

Med basis i solid fagkompetanse og 15 års
erfaring innen byggebransjen står mitt firma

til din disposisjon.

Oppføring av hus og hytter 
(nøkkelferdig eller råbygg)

●
Tilbygg/restaurering

●
Tilsyn av hus og hytte for avtalt tidsrom

●
Vakmestertjeneste med snømåking etc.

●
Vinterved - ferdig oppstablet om du vil

●
Andre oppdrag etter ønske

●
Vi jobber etter fast pris eller timepris

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91

.Miljøbevisst 
framferd.Dyktige fagfolk.Moderne maskinpark.Gode referanser

Esco  an legg as

2640 Vins t ra

Te lefon:  
61 29 09 00

Te lefax:  
61 29 24 21

E-pos t :  
esco@esco-an legg.no

Hjemmes ide:
www.esco-an legg.no
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Entreprenør.
tjenester

Entreprenør.
tjenester
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.Natur-
murstein.Betong-
arbeider.Torv og
torvtak.Matjord
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Grunnarbeidet 
tar vi oss av!

G R A V I N G . F J E L L S P R E N G I N G
V E G -  O G  L Ø Y P E BY G G I N G

V A N N - O G  A V L Ø P S A N L E G G . O P P M Å L I N G
T R A N S P O R T . G R U S  O G  P U K K  

Tlf: 61 28 00 00  Fax: 61 28 46 98  
E-mail: post@karlstad-anlegg.no  www.karlstad-anlegg.no

Grunnarbeidet 
tar vi oss av!
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- Finansiering
- P l a s s e r i n g
- Fo r s i k r i n g
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www.gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 28 14 80  Fax: 61 28 14 81

MED:

nær - vennlig - hjelpsom

Vi utfører alt innen:

- Skifer
- Flis
- Naturstein
- Peiser
- Piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av        

andre hånd-
verkere

◆ Gode referanser på rehabilitering/skifting 
av hyttegrunnmurer 

◆ Autorisert for pipereparasjoner 
◆ Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT MED BJØRNER ELLER KJETIL FOR
BEFARING OG ET UFORPLIKTENDE TILBUD ! 

959 37 900 - Bjørner
61 28 23 88 - Kontor
61 28 01 11 - Telefax

Damsvingen 13 
2634 Fåvang

Allsidighet er vår styrke!

Gudbrandsdal El-installasjon as
Ole Steigsgt. 11, 2630 Ringebu

Tlf: 61 28 13 00   Fax: 61 28 13 01

Elektrisk 
installasjon i 
- bolig
- industri
- landbruk
- hytter
Vi har spesialister innen 
alle deler av elektrofaget.
Høy servicegrad med 20 
komplette servicebiler med 
montører.

Alarmer  Telefonsentraler 
Spredenett for data

Antenneanlegg
Service og vedlikehold  

Kontroll

din lokale
elektriker
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KVITFJELL
VAKTSELSKAP ANS
OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn

- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

Andre tjenester:
- Tilbygg, restaurering og mindre snekkerarbeider
- Snømåking av tak, innkjørseler etc.
- Gartnerarbeider/hellelegging i sand
- Tilkjøring av vinterved - oppstabling om ønskelig
- Vask etter endt helgebruk
- Utleie av polerings-/slipemaskin for tregulv
- Utvendig behandling av vegger og tak

TA KONTAKT 
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD
Kvitfjell Vaktselskap ANS, Dalvegen 5, 2634 Fåvang
Tlf: 61 28 28 57  Fax: 61 28 29 57 Mobil: 959 70 125
E-post: pinloek@online.no
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Dyktige fagfolk 
Rask levering . Tilbud

Gausdal 61 22 00 00  Vinstra 61 29 29 60
post@gaus.no   www.gaus.no

Din leverandør av 
alt i trelast 

og byggevarer

VEDVED
BJØRK:
60 og 80 liters småsekk, 30 cm.
1,5m3 storsekk, 30 cm.
1m3 storsekk, peisved, 40 cm. 

BLANDING:
1,5m3 storsekk, 30 cm.

KAN LEVERES TILKJØRT

TTøørrrr  kkvvaalliitteettss

v/Fride og Einar Rudi, Frya Industriområde
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MURMESTER

ARVID HALVORSEN AS
2634 Fåvang, Tlf: 928 54 331 Fax: 61 28 16 93
E-post: post@murmesterhalvorsen.no
www.murmesterhalvorsen.no

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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◆ MUR ◆ PUSS
◆ SKIFER ◆ FLIS
◆ NATURSTEIN

◆ EKSKLUSIVT
MURVERK

Velkommen til

Kvitfjell Møbler og Interiør

Vi tilbyr skreddersøm av møbler, kjøkken, bad og garderobe.
Vi har gardin- og møbelstoffer fra Green Apple og Astex og er

behjelpelig med gardinsøm. Vi gir råd og tips, samt praktisk hjelp ved
innredning av hytter og hus.

Møbler - gardiner - interiør - gaveartikler - brukskunst.
Hovedforhandler for Norske bygdemøbler as.

Kvitfjell Møbler og Interiør, 
Fåvang stasjon, 2634 Fåvang

Tlf. 61 28 19 03 - faks 61 28 19 65 - e-mail kvitint@frisurf.no
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FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIGKJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

DU FÅR HVER

5.5.
LIBERO BLEIEPAKKE

UTEN Å BETALE
LIBERO BLEIEPAKKE

UTEN Å BETALE

HO
LD

BAR
HETSGARANTI

Samlingspunktet på
Venabygdsfjellet

Selskaper, arrangementer, firmaturer:

2632 Venabygd  Tlf: 61 28 40 43  Fax: 61 28 40 92
E-post: kariaase@lunde.nu

Vi klemmer til 
med 

strømbesparende
åpningstilbud

Dovre gasskomfyr 50x60 hvit 3.990,-
VERA gasskjøleskap 140 liter 6.590,-
VERA infrarød gassvarmeovn 1.190,-

VERA solcellepakke 75W 9.499,-
VERA sammenleggbar fritidsdusj 2.989,-

Dalens største og mest 
innholdsrike hyttebutikk 
har åpnet!

KAIM
YH

R
AS
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- nærmere de gode opplevelsene

G-SPORT RINGEBU
Midt i Ringebu sentrum Tlf. 61 28 09 20

E-post: gsportringebu@enitel.no

ALT INNEN:
LANGRENN

SLALÅM
TELEMARK

SNOWBOARD

VITILBYR TOPP SERVICE
OG ALT DUTRENGER TIL

SKITUREN!

VITILBYR TOPP SERVICE
OG ALT DUTRENGER TIL

SKITUREN!

TIL FJELLS 
I VINTER?

TIL FJELLS 
I VINTER?

VI MINNER OGSÅ
OM VÅR BUTIKK,

SKIUTLEIE OG
SKIVERKSTED PÅ

MELLOM-
STASJONEN I 

KVITFJELL SOM
ER ÅPEN ALLE

DAGER I VINTER-
SESONGEN

e-post: butikken@g-sport-ringebu.no

Vårens nyheter er her!

Vi tilbyr fagsøm i egen systue og vår interiørkonsulent gir

deg veiledning.

Glasmagasinet, Oslo tlf 22 90 87 97

Hus eller hytte - stort eller lite – Vi har det du trenger!
Kjøp alt på ett sted. I lengden vil det lønne seg. 

Vi er distriktets mest komplette byggevareforretning 
med bredt utvalg av:

• Trelast og listverk • Byggevarer • Dører og vinduer 
• Beis og maling.  • Jernvarer • Verktøy og beslag
• Hytteprodukter • Parkett og furugulv • Ovner og peiser
• Leca pipe 8" 10" og 12"
• Alt i taktekking  fra Isola, Zanda og Rydab

Kort sagt alt til bygget på ett sted.
Gratis tilhengerutlån! - Utkjøring av varer!

Ringebu Sag
2630 Ringebu. Telefon: 61 28 17 00. Faks: 61 28 17 39
ÅPENT: 7–16.30.  9–14 E-post: post.bm.ringebu@ringebusag.no

BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?

VELKOMMEN TIL OSS!

GO
D

TU
R

RINGEBU
SKYSSTASJON

Billett- og turistinformasjon

● Turistinformasjon
● Togbilletter
● Ekspressbussbilletter
● Båtbilletter
● Hotellovernatting
● Sommerhus i Danmark

Din lokale 
leverandør av 
reisetjenester

GO
D

TU
R

Tlf: 61 28 47 00 Fax: 61 28 47 01
E-mail: rbuskyss@online.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - torsdag

7.45-15.30
20/6-20/8: 7.45-18

Fredag      Lørdag
7.45-20       10-13

Søndag 
17-20
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JARLES BLOMSTER
2630 Ringebu  Tlf. 61280515
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«Husk oss og bruk oss»

www.kvitfjelltunet.noT
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Kafe
med kjempegod mat
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service

Ny pub
med høy stemning

og alle 
rettigheter

Pizza
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KAI MYHR AS - NRF 13

● Smykker
● Keramikk
● Maleri
● Egenprodusert 

bunadssølv til svært gode priser

Du finner oss i Ole Steigsgt. 
(vis á vis Mølla) på Ringebu

Mandag - onsdag - fredag 11-16.30
Lørdag 11-15
Tlf. 61 28 38 64 - 61 28 13 75

Ny forretning med 
særpreg og unikt utvalg.
Unn deg en tur innom! K
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Returadresse:
Ringebu kommune, 2630  Ringebu

Kai M
yhr AS - 61 28 06 66B

NSB

VÅRYR?
TA TOGET !

MINIPRIS

Ringebu - 
Oslo S

215,-
(Begrenset antall plasser,

minst 5 dagers forhåndskjøp) 

HONNØR

Ringebu - 
Oslo S

200,-

STUDENT

Ringebu - 
Oslo S

200,-
(Begrenset antall plasser,

vær tidlig ute med din bestilling) 

ORDINÆR

Ringebu - 
Oslo S

400,-

Rutetider, betingelser og billetter finner du på www.nsb.no. Eller ring NSB Kundesenter på 815 00 888.
Med Signatur, Ekspress,- og nattog kan du nå reise billettløst. Benytt internett for bestilling.

Du kan også kontakte Ringebu Skysstasjon tlf 61 28 47 00 Email: Rbuskyss@online.no

Fra Ringebu går det 5 tog daglig hver vei til Oslo og Trondheim. (Noen færre på lørdag og søndag/helligdag) Fo
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