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innholdet:
Barnål i
bjørkeskog
Mat fra
hele verden
Vedlikehold av
privat vegnett
Elg på trekk
Hemgrenda

Viktige
telefonnummer
LEGE/AMBULANSE
Medisinsk nødhjelp: 113
Kommunelege i Ringebu:
61 28 00 42
Kommunelege i Fåvang:
61 28 26 00

Barnåla i fjellbjørkes
Tekst: Britt Åse Høyesveen Foto: Inge Asphoug

Kalenderen sier 28. februar og klokka er ganske nøyaktig fem om eftan - vi er
på tur til fjells! I det vi passerer tregrensa 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 bildet blir hengende i hodet idet vi kjører
videre innover vinterlandet.

Utenom kontortid:
Interkommunalt legesenter
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

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

VAKTTELEFON VANN/AVLØP
61 28 31 00

nert over Ola sine snekkerferdigheter
at vi må ta pause i samtalen for at
fotografen skal få anledning til å
knipse de smarte løsningene som Ola
har brukt på køyesenger og ikke
minst kjøkkeninnredningen. Midtgard er en stor tømmerhytte fraktet
hit på fem semitrailere som byggesett fra Russland. Ola har egenhendig
satt opp denne hytta. Han har hatt
minimalt med innleid hjelp. Fra sofakroken og med en brennende peis på
Midtgard velger vi annet tema enn å
telle arbeidstimer som er lagt ned.

RINGEBU KOMMUNE
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-15)
Telefax: 61 28 32 00
e-post:post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00/fax: 61 28 47 01
skysstasjon@ringebu.kommune.no

DROSJE
Drosjesentralen: 61 28 07 10
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Redaksjonen oppfordrer leserne til å
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Tlf. 61 28 47 00 (redaksjon)
Framsida: Tunet på Sygard Haugje malt av
Marie Hauge (1864 - 1931)
Gulsildre og kartlav - foto Kai Myhr

Vi har hørt rykter om en original
innvielse av Midtgard på Venabygdsfjellet og vil til bunns i denne historien. En fin vinterdag i april drar vi
innover for å møte Kari Aase Lunde
og Ola Isum. Første stopp blir i Langbakken for å få overblikk over det
som går under navnet Barnåla Hyttegrend A/S.
Så kjører vi opp til tunet der Kari
Aase og Ola kommer ut for å ta imot
oss. Vi går inn i storhytta Midtgard
og blir vist rundt. Inge blir så impo-
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I stedet får vi Ola til å fortelle historien om en lørdags efta da han skulle
til å avslutte snekringen for dagen.
Riktignok var vegger, tak og gulv på
plass, men ikke så mye annet. Snekkersaga stod inne på det som skulle
bli fellesstue og det var selvfølgelig
sagflis over alt. Da dukka det opp en
feirende 50-åring som var i beit for
plass til selskapet sitt samme kveld.
Ola tilbød han å sope sammen flisa
på gulvet, bære ut saga og tenne opp
på peisen. Dette syntes jubilanten
var et godt tilbud slik på stående fot.
Og slik kom altså det første arrange-

kogen
skogen
mentet i stand.
Det hører også til
historien at deltagerne var hvite
på ryggen av flis
når de tok kvelden etter et vellykket koldtbord i
Midtgard.
For å gi dere et
lite overblikk over
Barnåla
Hyttegrend, så består
den av Barnåla
med 24 sengeplasser, Midtgard med
36 sengeplasser, samt familiehyttene
Svartfjell & Dynjefjell og noen hytter
til. Totalt har de 85 sengeplasser fordelt på store og små hytter. Disse
enhetene kan leies hver for seg eller
samla og kan brukes både til vanlig
ferie, bryllup og feiringer av ulikt
slag.

Over: Barnåla hyttegrend anno 2003.
Til venstre: Kari Åse og Ola ved peisen i Barnåla
Til høyre: Kari Åse på kjøkkenet i Midtgard

Barnåla Hyttegrend ligger fint til
mellom Lundes Turisthandel og
Venabu fjellhotell. Kari Aase forteller
om et godt samarbeid med Venabu.
Hun snakker spesielt varmt om de
populære guida turene og aktivitetene rundt stallen som Venabu har.

Men Barnåla Hyttegrend, som er en
egen selvstendig bedrift, har en original historie bak seg allerede i oppstarten. Ola var på tur sørover fra
Trondheim og da han kom til NordSel stod det en gammel tømmerbygning nærmest midt i E-6. Han ble så
fascinert av dette huset at han
bestemmer seg for å undersøke
muligheten for å kjøpe det. Men
først tar Ola og Kari Aase en liten
befaring til Nord-Sel sammen. Kjøpet
går etter hvert i orden og huset flytter de til Venabygdsfjellet som blir
starten på Barnåla Hyttegrend.
Huset får navnet Barnåla etter Oliver
Barnål som eide huset en gang.
Vi får også et lite innblikk i fullføringen av Barnåla Hyttegrend. De
har tanker om minst like mange
sengeplasser til og et spennende tilbud i form av en årestue. Vi rusler ut
på trappa på Barnåla og får med oss
den flotte kveldssola som ennå vises
over toppen av Svartfjellet. Flere av
husene har sine historier, men det er
bare de historiene som tåler og stå
på trykk vi får dele med dere her. De
andre gjør seg nok også bedre som
muntlig overføring!

Leder´n
GOD SOMMER!
Vinteren er definitivt over og sommeren er i ferd med å melde sin
ankomst. Det er fint å se alt som spirer og gror. Dagene er lange og lyse,
og temperaturen begynner å bli
behagelig.
Vi nærmer oss raskt høstens kommunevalg. I Ringebu kommune er det
denne gangen seks partier som stiller
liste. Dette er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Venstre.
Valgdagen er 15. september, og de
nyvalgte politikerne tiltrer sine verv

ca.1. november 2003. Fra kommende
valgperiode skal også den nye politiske organiseringen settes i verk.
Antall kommunestyrerepresentanter
reduseres fra 29 til 21. Antall underliggende utvalg reduseres fra 6 til 4.
Følgende utvalg skal etableres:
Utvalg for kultur, oppvekst, sosial og
helse, utvalg for plan og næring,
utvalg for miljø, utmark og landbruk
og politisk ledergruppe, alle med 7
representanter.
Jeg vil oppfordre alle til å sette seg
inn i de enkelte partiers valgprogram
og bruke stemmeretten ved valget.
Lykke til.
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Det er snart ferietid. I løpet av sommermånedene vil svært mange turister ha besøkt kommunen vår. Det er
derfor viktig at vi legger til rette,
slik at de besøkende føler seg velkomne og får et positivt inntrykk.
Her kan vi alle være gode ambassadører for kommunen vår!
Jeg ønsker alle en god sommer!

Jon Alver
rådmann

Hemgrenda 1977-2002
Tekst: Per Åsmundstad, Ringebu Historielag

for arbeidet med bygdaboka.

Frå
årsskrift
til årbok
Hausten 1976 fekk Ringebu Historielag, med hjelp frå nokre andre, gjeve
ut Einar Hovdhaugens bok «Bygda
Vår». Jon Ødegård var den gongen
formann i historielaget, og i årsmelding lagt fram på Gullhaugen-årsmøtet i august 1977 skriv han: «Suksessen med bygdeboka gjorde at vi
nå har fått mot til å sette i gang med
å lage eit årsskrift for historielaget.»
Heftet fekk namnet «Hemgrenda» frå
fyrste stund, og redaktørar var Jon
Ødegård og Per Åsmundstad. Grunnen til at sistnemnde vart med på
lasset, var at han den gongen var formann i kulturstyret og hadde planar
om ein ny kulturkatalog som fekk
plass på dei siste sidene i «Hemgrenda» 1977. Ringebu Historielag hadde
liggjande mykje uprenta lokalhistorie på den tida. Økonomisk stod laget
sterkt, ikkje minst avdi Einar Hovdhaugen ikkje kravde noko honorar

VELLYKKA TILTAK
«Hemgrenda» vart ein suksess frå fyrste stund. Det
fyrste heftet på 1.000
eksemplar, med eit sidetal
på 67 små sider, kosta 25
kroner, og vart utselt på ein
blunk. Historielaget forstod
at dette ville gå bra, og vart
åleine om å gje ut heftet frå
1978. Fram til 1990 hadde
årsskriftet mjukt omslag.
Overgangen til stivperm og
auka sidetal, gjer at vi nå
kan kalle «Hemgrenda» ei
bok. Største sidetalet hadde
årboka i 1996 og i 2002, da
dette kom opp i 136. Emnehefte har det vore berre ein
gong. Det var i 1983 da
Riksantikvaren presenterte
mange artiklar om dei arkeologiske utgravingane i
Ringebu-kyrkja 1980-81. Den utgåva
kom også med eit samandrag av innhaldet, både på engelsk og tysk, med
tanke på turistane. På grunn av stor
etterspurnad, har historielaget måtta
auke opplagstalet til 1.900.
Korleis suksessen kan forklarast, er
vanskeleg å vita. Noko har sikkert å
gjera med at historielaget har fått til
eit godt salsapparat. I fyrstninga var
det ivrige lærarar og elevar ved ungdomsskulen som hjelpte til, og i seinare år er det historielagsfolk som går
på dørene med boka, i tillegg til sal i
bokhandelen. Det er også grunn til å
nemne at vi har fått i alt 196 personar til å skrive attåt at det tekniske
med redigeringa har vore fint utført
av våre eigne: Erik og Knut Forkalsrud. Av og til har redaktørane vore
redde for at vi ikkje har fått full dekning med stoff frå alle bygdareppane,
men hittil har det ikkje vore mange
klagar på det heller. Historielaget
fekk laga eit register for 1977-2000.
Legg vi attåt dei to siste årgangane,
representerer «Hemgrenda» eit samla
sidetal på 2.733. Boka har i mange år
nå kosta 100 kroner, noko somme
synest er billeg for ei gjennomillustrert bok. Så lenge «Hemgrenda»
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ikkje satsar på store honorar til
redaktørar og skribentar, treng ikkje
ei slik bok koste all verda.
ÅRGANG 27 KJEM SEINHAUSTES
Redaksjonen er i full gjenge med
«Hemgrenda» 2003, som etter planen
blir å få kjøpt frå slutten av november. Noko stoff ligg over frå i fjor, og
vi ventar å få tilsendt framlegg til
artiklar frå mange. Vi skulle gjerne
hatt fleire kvinner på banen som
skribentar. Hittil har vi hatt 38 innslag skrivne av kvinner, medan mennene står for 158 innslag. Det er
såleis langt att før det blir «likestilling»! Både for historielaget og ikkje
minst for redaksjonen, har det vore
ei glede at så mange, både innabygdes og utabygdes, les «HEMGRENDA».

Og vi har ei bøn å beda:
Gud velsigne bygda vår!
Unn du folket vårt å leva
her i trygge gode kår.
Sign ei gammal gråna mor!
sign du alt som veks og gror!
(Einar Hovdhaugen i Ringebusangen,
med tone av Karl Lillevold)

Det er
viktig...
at du kjøper togbillettene
dine på Ringebu Skyssstasjon, for at vi også i
framtida skal kunne opprettholde betjent stasjon i
Ringebu!
Billett- og informasjonskontoret hjelper deg med:
- Billetter til tog, ekspressbusser, båter og fly
- Turistinformasjon
- Bussruteinformasjon
- Ekspressgods
- Busspakker

Nå behøver du ikke dra
lenger enn til Tomtegata
for å handle...

Mat fra hele
verden
Har du smakt kokosmelk? Eller pistasjenøtter? Hva med hermetisk hvitløk?
Innvandrerbutikken «Verdens Mat» i
Ringebu er ikke ny lenger, men rett
før påske laget utenlandske elever på
Ringebu voksenopplæring et intervju
med innehaveren, Nasih Raof Ahmed.
Norsk er felles språk for mange som
ikke kan engelsk, dette var et velkomment avbrekk fra klasserommet,
og et oppdrag de tok på seg med stor
glede. De som laget dette intervjuet
kommer fra Tsjetsjenia, Somalia og
Afghanistan, og de skal bli i Norge.
Butikken åpnet første februar, og
med de mange ulike nasjonaliteter
som bor på asylmottaket, var det
naturlig å kalle butikken «Verdens
Mat». Optimist som han er, håper
han på kunder fra all verdens kanter.
Han har bodd i Norge litt over fire år,
og har mange norske venner, forteller han. Han er kurder fra Irak, og
akkurat den dagen vi var i butikken
for å lage intervjuet, kom nyheten
om at diktatoren i Irak, Saddam Hussein var borte, så det var en gledens
dag. Han inviterte oss til forsinket
nyttårsfest hos kurderne i Ringebu,
de skulle hatt nyttårsfest 21. mars,
men den festen ble avlyst på grunn
av krigen i Irak.
Hvilke varer har du som ikke finnes i
andre butikker i Ringebu?
- Vi har flere slags grønnsaker, nøtter, tørkede bønner, og forskjellig
slags ris. Så har vi flere typer matoljer, og hermetisk frukt og grønnsaker.

I det vi spør om han har mange norske kunder, kommer Anne Kristine
Torsby inn døra. Hun går målbevisst
mot grønnsakdisken, og kan ikke få
fullrost denne butikken fordi hun
finner mye hun tidligere bare kunne
få kjøpt i Oslo. Hun kjøper kikerter
og linser, og andre ingredienser til de

Visste du at...

Tekst: Lomali Selimkanov, Ali Abdirahim Hassan,
Adan Bashir, Tahir Mohammed, Yusufi Rahim og
Siri Teige Foto: Inge Asphoug, Kai Myhr

Hvordan ble du
mottatt av folk i
Ringebu?
- Jeg føler meg
virkelig
velkommen i Ringebu, og jeg er
blitt invitert til å være med på torghandelen i gågata i sommer, sier
han.
- Hvor kjøper du grønnsakene fra?
- Fra Oslo, det er en importør som
heter Alfat Sas.
- Hvor mange forskjellige slags ris
har du?.
- Jeg har 16 forskjellige slags ris. De
kommer fra Iran, Pakistan, Thailand
og India.

berømte oppskriftene
til
doktor Fedon
Lindberg.
- Barna er glad
i gresk yoghurt
med honning, sier
hun. Men denne
yoghurten er utsolgt i dag.
Har du planer om å
ta inn andre varer enn det du har
nå?
- Om du bestiller, kan jeg skaffe kjøtt
fra Oslo. Dette kjøttet er slaktet slik
det står i Koranen. Det er viktig for
oss som er muslimer at dyret kjøttet
kommer fra er slaktet slik at alt blodet renner ut med en gang. Vi kaller
det «halal».
- Hvilke framtidsutsikter ser du for
deg med butikken din her i Ringebu?
- Jeg håper å kunne åpne et serveringssted med tiden, sier han, og vi
ser for oss å sette oss til et bord på
en kurdisk restaurant i Ringebu, med
eksotiske retter. En annen grå, kald
hverdag ville det bli et glimt fra den
store vide verden.

Dalens torghandelgate
Er gågata i Vålebru i ferd med å etablere seg som dalens Torghandelgate?
Ja riktignok på sommerbasis, men hver lørdag i juni, juli og august kan du
oppleve ekte torghandelstemning i gågata. Her kan du gjøre et godt kjøp
enten det gjelder brukt & antikk, porselensmaling, dørmatter av bjørkeris
eller lignende samtidig som lokale aktører har underholdnign hver lørdag
kl. 11.30. Legg lørdagshandelen til Ringebu og opplev gatelivet i gågata!

Felles fiskekort...
Alle personer over 16 år som ønsker å fiske må løse fiskekort.
Det finnes et felles stangfiskekort for hele kommunen. Dette dekker alle
vann og vassdrag i kommunen og fås kjøpt i sportsforretningene og turistbedriftene.

I Ringebu er det...
1890 melkekyr, 183 ammekyr, 386 melkegeiter, 14325 slaktegriser, 9300
verpehøner og 8611 vinterfora sauer.
Om sommeren går det 18.600 søyer og lam på beite i utmarka.
Jordbruksarealet er på ca 48.000 da. Det dyrkes gras og andre grovforvekster på ca 44.000 da., som høstes til vinterfor (surfor og litt høy). Mesteparten av arealet beites i tillegg. Det dyrkes korn på ca 3.500 da, 85% av
kornet som dyrkes er bygg, ca 10% havre, litt hvete og oljevekster. Det dyrkes også litt engfrø til modning, og jordbærdyrking har vi også i Ringebu.
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Knøtteturnering
i Ringebu

Turtipset
Tekst og foto: Inge Asphoug

Øksendalen - Breitjønna

(Turkart Ringebu)
Øverst:
Øksendalsfjellet
mot Kluftbua
Midten:
Kluftbua
Nederst:
Utsikt mot Søre
Breitjønnet

Denne gangen skal vi til Øksendalen – den koselige setergrenda
ca. 10 km. øst for Ringebu sentrum. For å komme hit følger du
Friisvegen i fra Ringebu sentrum til
Øksendalen, hvor du kan parkere
bilen. Følg den gamle kjerreveien
som går opp gjennom hytteområdet
i Kjørra (Øksendalsfjellet). Til å
begynne med har den «hytteveistandard», men så snart du er kommet over tregrensa begynner den gamle
kjerreveien. Dette er en gammel setervei som går helt til Åsdalsetra.
Når du kommer opp på Øksendalsfjellet bør du stoppe opp for å nyte utsikten.
Her er det panoramautsikt over Jotunheimen, Venabygdsfjellet og Rondane.
Øksendalsfjellet er eneste stigning på denne turen, som ellers går i lett, flatt
og tørt terreng.
Dersom du ønsker en kort tur kan du ta sydover når du kommer ned for
Øksendalsfjellet og følge veien til Breistulen og videre til Nysetra og Øksendalen.
Om du har hele dagen til rådighet, vil jeg anbefale en tur innover mot Kluftbua og Breitjønna. Du tar da nordover etter du er kommet ned fra Øksendalsfjellet og følger kjerreveien innover
mot Kluftbua. Kluftbua er åpen
hele tida og det er Vekkom gjeterlag som har satt opp og eier denne
bua. Lenger inn ligger KorsstuguTekst: Gunhild Haugum Foto: Bjørn Murvold
høgda – som har fått navnet sitt
etter Per Korsstugun som omkom
Vi er nå inne i beitesesongen, og ca.
her 9. desember 1889. (Se Hem18500 sau og lam og 1100 storfe er
grenda 1988 s. 51). Denne høgda
på beite i utmarka i kommunen. Beiteligger midt i mellom alle tre Breisesongen varer normalt fra midten
tjønna, som alle er fiskerike vatn,
av juni til begynnelsen av september.
spesielt det søre og indre tjønnet.
På Nørdre og Søre Breitjønnet har
Retten til å ha husdyr på beite i
Ringebu Fjellstyre båter til leie.
utmarka er etablert gjennom mange
(Nøkkel hos G–sport)
generasjoners bruk av ressursene i
Du kan ta samme veien tilbake
utmarka. Beiteretten til det enkelte
eller så kan du få noen til å hente
gårdsbruk følger ikke eiendomsgrendeg i Åsdalen. Turen egner seg
sene, og kan gjelde i statsallmenning
likegodt på sykkel som til fots.
og på annen manns grunn. Dette
betyr at dersom du har kjøpt ei hytGod tur!
tetomt i et område med beiterett, vil

For 22. året på rad er det klart for fotballturnering i Ringebu, 6. og 7. september.
Lørdag 6/9 arrangeres Ringebuturneringa.
Denne turneringa er for klassene lillejenter (f. 91/92), lillegutter (f.91/92),
småjenter (f.89/90) og smågutter
(f. 89/90).
Lilleklassene og småjenter spiller på 7-er
bane, smågutter på stor bane.
Søndag 7/9 er dagen for de yngste spillerne. Her spiller følgende årsklasser:
Minirekrutt, f. -95 og senere,
minigutt/jente, f.-95 og senere,
minigutt/jente, f.-94 og senere,
minigutt/jente, f.-93 og senere.
Alle lag er garantert minimum 3 kamper
hver, som spilles på gressbaner.
I fjor samlet vi nærmere 160 lag totalt
denne helga. Hovedsakelig lag fra distriktet og Indre Østlandet fotballkrets,
men også lag fra Akershus fotballkrets.
Vi har god plass til flere, så ta gjerne
kontakt for mer informasjon.
Det kan fås ved å ringe Peer Steinhauer,
975 05 763, eller Pål Agnar Smestadmoen,
61 28 10 87, eller internett;
www.n3sport.no/fotball/ringebu-favang
Påmeldingsfrist er 4.juli.
Vel møtt til fotballturnering!

Beitesommeren 2003
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beiteretten fortsatt gjelde på tomta di.
Hvert år forsvinner beitedyr i utmarka. Dette kan skyldes ulykker, sykdom eller rovdyrangrep. Dersom du
finner syke eller døde dyr når du er i
fjellet, ber vi om at du melder fra om
dette. Hvis mulig, sjekk øremerket til
dyret og skriv ned de opplysninger
som står der. Ved de fleste av bomstasjonene i seterområdene eller på
veier i fjellet finner du oppslagstavler
med informasjon om beitetelefon.
Her skal du finne telefonnummer til
kontaktpersoner i gjeterlagene. Du

Sommeraktiviteter
Vi tar forbehold om endringer i program og aktiviteter

Ringebu

Fåvang sentrum

Torghandel

Underholdning av lokale aktører kl. 13
hver lørdag i juni, juli og august.

Hver lørdag i juni, juli og august er det
liv og røre i gågata i Ringebu sentrum,
da fylles gågata med torghandlere som
selger sine håndverksprodukter; kniver,
malerier, porselensmaling og mye mer.
En egen bod med salg av brukt og
antikk er som regel på plass kl. 11.30.
Underholdning av lokale aktører.

Ringebudagene
19. – 21.06. arrangeres de tradisjonelle
Ringebudagene med Midtsommerdans i
Ringebuhallen lørdag 21.06 v/Jenny
Jensen med Septimus og bandet Hercules. Fredag og lørdag brukt- og antikkmesse, husflidsmesse, salgsboder og mye
liv og røre i Ringebu sentrum.

Sommerkonserter
i Ringebu Stavkyrkje
22.06 Arja Saijonmaa. Andre konsertdatoer; 06.07, 13.07, 20.07 og 27.07

Utvanderspelet
om Jehans Nordbu
Utvandrerspelet om Jehans Nordbu
settes opp av Ringebu Amatørteater på
Rudi Gard på Sør-Fron 29. og 30. august.
Jehans Nordbu var den første utvandrer
fra Gudbrandsdalen til Amerika. Historiske fakta er rekonstruert, og dette er
ei ny forestilling som på en fengslende
måte forteller om pionertida for utvandring fra Norge til Amerika. Se for øvrig
egen brosjyre for andre arrangement på
Rudi Gard, www.rudigard.no

kan også ringe landbrukskontoret i
kommunen på tlf: 61 28 30 00 og
melde fra. Fjellfolk er for øvrig svært
flinke til å melde fra, og det setter vi
stor pris på!
Dårlig vedlikeholdte og feil utformede

Venabygdsfjellet
13-23.06 Arrangeres «Fjelluka» på Venabygdsfjellet, med mange aktiviteter og
et bredt kulturprogram, bl.a. Konsert i
fjellkapellet med Ellen Marie Tangen.
14.06 kl. 20 og sommernatt i fjellkapellet med Øystein Rudi 18.06 kl. 23.
23.06 St. Hans feiring på Venabu med
leikarring og spellmannslag.
29.07 Olsokfeiring på Venabu med
leikarring og bål.
08.06-30.08 fottur med leder mandag –
fredag, arr. Venabu Fjellhotell.
05.07, 19.07 og 09.08 Plantefarging av
garn på Myasetra (påmelding).
Besøk Karlsvogna Fjellbad og velværeanlegg på Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter.
Ridning: Venabustallen og Gudbrandsdal
Hotell Spidsbergseter

Kvitfjell
Kvitfjell Hestesenter
Rideleir uke 27+28. Seterturer, rideturer,
kjerreturer – etter avtale
Kontakt Kvitfjell Hestesenter for mer
informasjon, tlf: 99 23 15 88 (Beate)
E-mail: hestesenter@kvitfjell.no
www.kvitfjell.no

Gjerder er en fare for beitedyrene.
Dersom du har tillatelse til å gjerde
inn hyttetomta di, er det ditt ansvar
å holde gjerde i god stand. Det
samme gjelder for grunneiere i seterområdene som har gjerde rundt innmarka si. Gjerdeloven sier at gjerde
mot jordbruks- eller skogbrukseiendom skal være minst 1,10 meter høyt
og så tett og sterkt at det holder
hest, storfe og sau ute. Dersom gjerde
ligger nede, skal det settes opp igjen
eller fjernes helt. Det er fortsatt tillatt å bruke piggtråd i Ringebu, men
kun sammen med annet gjerdemateriale som er godt synlig.
Så en henstilling til dere som er hundeeiere: Hvert år blir dyr på beite
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Kvitfjell Golf
Åpen parkbane av linkskarakter
18 hull, par 72, 5869 meter
Stor "drivingrange" og treningsgreen.
Innføringskurs, videregående kurs,
grønt kort-kurs og privat timer.
info Kvitfjell Golf 61 28 38 60,
www.kvitfjellgolf.no

Fåvang Østfjell,
Gullhaugen
07.07 – 10.08 kl. 12-19 Åpent hus ved
Fåvangfjellet sportskapell, setermuseet
og einebæroljebrenneriet.
Tirsdager og fredager er einebæroljebrenneriet åpent for demonstrasjon av
einebæroljebrenning og salg av einerbærolje.
13.07. kl. 12 Normisjonsstevne
17.07 Gullhaugfestivalen med Gullhaugløpet, påmelding fra kl. 12, start kl. 14.
20.07 kl. 11 Gudstjeneste v/Ole A.
Ødegård. Kirkekaffe, kåseri og Gullhaugkvintetten.
02.08 Sang og musikkfestival i sportskapellet.
03.08 kl. 11 Gudstjeneste og kirkekaffe

Be om egen aktivitetsbrosjyre!
Ta kontakt med Ringebu Skysstasjon,
Billett- og informasjonskontor
tlf. 61 28 47 00,
fax 61 28 47 01
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
www.ringebu.com

skadet og jaget av løse hunder. Når
saueflokker jages av hunder, fører
dette til at lammene kommer bort fra
mødrene sine. I Ringebu kommune er
det egen forskrift om båndtvang.
Båndtvangperioden er utvidet og
gjelder fra 1. april til 1. november. Vi
ber om at hundeeiere overholder
reglene om båndtvang så vi slipper å
se beitedyr og vilt som blir jaget av
hunder i sommer!
Beitebruken i utmarka og i seterområdene har skapt et særegent kulturlandskap med et verdifullt biologisk mangfold. Med færre beitedyr
vil mye av dette landskapet dessverre gro igjen. Vi oppfordrer alle til
å bruke utmarka i sommer!

Hvis du eier en veg...
Tekst: Lars Ove Madshus Foto: Inge Asphoug

Når det gjelder landbruksveger gjelder «Forskrift om planlegging og
godkjenning av veier til landbruksformål». Bygging av nye landbruksveger og ombygging av eksisterende
veger kan ikke iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Det er ikke
nødvendig med tillatelse for å utføre
vedlikehold på eksisterende veg, men
dette kan av og til bli
gjenstand for skjønn,
dersom vedlikeholdet
er så omfattende at
det blir en standardheving på vegen, for
eksempel fra traktorveg til bilveg. Veger
som ikke blir definert
som landbruksveg,
kommer inn under
plan-og
bygningsloven. I alle tilfeller
vil det være tiltakshaver sin plikt å gjøre
seg kjent med hva
som kreves av offentlige tillatelser.

ring opp mot den arealbruk som er
definert i kommuneplanens arealdel
(kommunens grunnlag for arealutnyttelse). De fleste arealer i kommunen er her definert som LNF-kategori (Landbruks, Natur og Friluftsområder), og tiltak vil her derfor

deler av våre hytteområder ligger i
slike områder, og slik sett på «naturvennlige premisser». Det er derfor
ingen automatikk i at eldre hyttebebyggelse kan få fast vegforbindelse,
da dette vil kunne få negative konsekvenser for en oppstykking av våre
friluftslivsarealer. Spesielt vil dette gjelde
om standarden blir
slik at også vinterveg
blir ønskelig. Den
eldre
hyttebebyggelsen som er anlagt
på «naturens premisser», innehar slik sett
helt andre kvaliteter
enn nyere regulerte
områder med full
boligstandard.

Vedlikehold og oppgradering av private
vegnett i landbruksog hytteområder

Når det gjelder planog
bygningslovens
forhold til tiltak med
veg, så er dette styrt
av §93 om tiltak som
krever søknad og tillatelse. Tiltakene vil
normalt komme inn
under pkt. i.) vesentlig
terrenginngrep
eller j.) anlegging av
veg eller parkeringsplass. En forutsetning
for positiv behandling
av tiltaket i kommunen, er at tiltaket er i
tråd med planformålet for området. Planog bygningsloven er
en sektorovergripende
særlov med tilhørende
ansvar for å samordne
forskjellige interesser
i forhold til arealbruk. Her spesielt i
forhold til miljøvernaspektet.
For tiltak i områder som ikke er
regulert, vil det måtte tas en vurde-

måtte skje og i forhold til disse premissene. LNF-områdene inndeles i
flere kategorier avhengig av sårbarhet i forhold til inngrep mv. Store
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Kommunen må påse at
det over tid ikke skjer
en utilsiktet utglidning av forhold som
ikke er i tråd med den
overordnede planleggingen. Spesielt blir
dette viktig der en
snakker om lange vegstrekninger som kan
få større miljømessige
konsekvenser. Slike
spørsmål aktualiseres
gjennom at Ringebu
kommune er en av
landets største hyttekommuner, og har et
betydelig antall hytter
som ligger spredt i
LNF-områder. Ønsket
om standardheving av
fritidsbebyggelsen har
sakte men sikkert fått
større omfang. Dette
må skje under kontrollerte former, og i samsvar med lover og forskrifter som gjelder på
dette området.
Vi ber derfor om at en
i slike tilfeller med
nybygg, forlengelse,
standardheving, brøyting av veg mv.
tar kontakt med Plan-og teknisk
etat, slik at en får avklaring på hva
tiltaket krever av tillatelser.

Trekkelgprosjektet

i Sør-Gudbrandsdal

Tekst og foto: Bjørn Murvold

kunnskapen vi får. Forhåpentligvis
kan det bli etablert et større samarbeid mellom alle rettighetshaverne
fra de områdene der trekkelgen kommer fra slik at elgbestanden i dette
området kan forvaltes under ett i en
elgregion. Da vil det kunne være en
mulighet å skyte mer elg der elgen er
under jakta, fremfor at den blir ihjelkjørt på E6 eller på jernbanen. For
det er også et stort problem, både for
rettighetshaverne i form av tapte
jaktinntekter, for samfunnet ved trafikkulykker og ikke minst personlig
for de som er innblandet i slike

Du er kanskje en av mange som har
sett elg ved Fåvang kirke eller ved
Trøstaker når du har kjørt forbi i bil
på E6? Du har kanskje også lagt
merke til at det først og fremst er på
vinteren, i perioden fra midten av
desember til slutten av mars som det
er mye elg å se?
Dette er elg som har vinterbeiteområdene sine i dalbunnen i Ringebu.
Og slik har det trolig vært så lenge
det har funnets elg i området. Men
hvor kommer denne elgen ifra? Vi
har gjennomført sportellinger som
tyder på at den kanskje kan komme
fra Imsdalen, Øyer-fjellet og kanskje
så langt sør som fra Philske sameie i
Ringsaker. Men for å få mer eksakt
kunnskap om dette, så er det satt i
gang et eget trekkelgprosjekt for å
finne ut av dette.
I vinter ble det radiomerket 10 elger
i regi av dette prosjektet, 8 i Ringebu og 2 i Øyer. De to neste vintrene
skal det radiomerkes ytterligere 20
elger hvert år, slik at det totalt vil bli
50 merkede dyr. Disse elgene skal så
følges gjennom vinter og sommer for

å se hvor de
har sine sommer- og vinterområder. Dvs.
vi vet jo at
vinterområdet
er nede i dalbunnen i Gudbrandsdalen,
men kommer
de tilbake til de samme områdene
hvert år og hvor mye flytter de seg
igjennom vinteren?
Å radiomerke 50 elger og følge disse
frem til og med år 2005 koster mye
penger og krever mange folk. Prosjektet har et budsjett på til sammen
1,2 millioner kroner, og deltakere er
grunneierlagene i Vekkom, Brekkom
og Fåvang i Ringebu, Øyer fjellstyre,
Fåberg Østside Jakt- og fiskeområde,
Ringsaker Jakt- og Fiskeområde,
Ringebu, Øyer og Lillehammer kommuner, Fylkesmennene i Hedmark og
Oppland, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og If skadeforsikring.
En ting er å få vite mer om hvor
elgen kommer ifra, et annet spørsmål
er hvordan vi skal benytte oss av den
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ulykker, at det hvert år blir påkjørt
omkring 20-25 elger i Ringebu og 2530 elger i Øyer på vei og jernbane. Så
det er også et mål med trekkelgprosjektet at vi kan bruke den kunnskapen vi får til å få redusert antall
elgpåkjørsler i trafikken.
Så hvis noen nå i sommer skulle få se
en elg med en gul halsklave og med
gule merker i ørene, så kan det være
en av de radiomerkede elgen i Trekkelgprosjektet i Sør-Gudbrandsdal. Og
hvis noen skulle få øye på noen
«mistenkelige» personer med antenner og peileutstyr som kjører rundt,
så er det ikke sikkert at det er folk i
fra NRK Lisenskontoret, det kan også
være noen som er ute for å peile elg!

Breiband i Ringebu
I fjor vinter gjennomførte Ringebu
kommune ei undersøking blant
bedrifter i kommunen om behovet
for høghastigheits datakommunikasjonsløsninger, også kalla breiband.
Interessa viste seg å vera stor, og i
samarbeid med dei andre midtdalskommunane og Øyer vart det starta
eit breibandprosjekt gjennom Gudbrandsdal Energi og Eidsiva Energi.
Hausten 2002 vart det gravd optisk
fiber i Vålebru sentrum. Kommunen
og dei største bedriftene er allerede
tilknytta og har hatt breibandforbindelse i full drift sidan før jul. I tillegg settes det opp to radiolinker –
ein som dekker Vålebru og Frya, og
ein annan som dekker Fåvang og
Kvitfjell (mellomstasjonen).

inn mot bedrifter. Kommunen arbeider saman med energiverka for å få
fram eit tilbud til private.

Hastigheitene som tilbys over radio
er frå 400 Kbps og opp til 2 Mbps.
Løsningen er i første omgang retta

Interesserte kan henvende seg til
Eidsiva Energi, tlf. 61 28 86 95 eller
epost: BBsalg@eidsivaenergi.no

Visste du at...

Tekst og foto: Jostein Rudi

Utleie av
maskiner
og
tjenester
Trenger du hjelp til forskjellig gravearbeid m.v., ta
kontakt med landbrukskontoret i kommunen og få tilsendt årets «MASKINLISTE».
Maskinlista inneholder en
oversikt over gardbrukere
som tar på seg leiekjøring og
andre oppdrag. Selve avtalen
om utførelse av arbeidsoppdrag og leie inngås direkte
mellom leier og utleier.

Tømmeinformasjon 2003
Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap
Adresse: 2630 Ringebu
Telefon: 61 28 31 78
Mobiltelefon: 905 02 007
E-post: mgr@ringebu.kommune.no

Åpningstider: (lørdager annonseres)

Følgende typer avfall kan leveres på miljøstasjonen:
(gratis levering med unntak av restavfall –møbler, inventar m.m.)
•
•
•
•
•
•
•

Treverk
Hageavfall
Papir
Papp
Drikkekartong
Plastemballasje
Metaller (alle slag)

Fjernsyn
Radioer
Datautstyr
Lysarmaturer
Komfyrer
Kjøleskap
Alt elektrisk avfall

•
•
•
•

Lyspærer
Oppladbare batteri
Mobiltelefoner
Farlig avfall
(spillolje m.m.)
• Møbler og inventar
• Glass

Følgende typer avfall kan leveres ved igloer ved kjøpesentra m.m:
• glass/metallemballasje

tlf.nr 61 29 67 74
Frya Miljøstasjon
• 07.30-15.30 (mandag-fredag)
• 11.30-19.00 (tirsdag)

•
•
•
•
•
•
•

• klær/sko

• papir/papp/drikkekartong

Dette skal kastes i beholdere som tømmes på eiendom:
Beholder med blått lokk
• aviser
• reklame
• ukeblad
• drikkekartong

Beholder med brunt lokk
• matavfall
• frukt/grønnsaker
• te- og kaffefilter
• tilgrisa papir
• hageavfall

Stativ for restavfall
• plast
• isopor
• bleier/bind
• annet

Ver nøye med sorteringa. Dårlig sortering fører til ekstrakostnader
for MGR og dermed dyrare renovasjon
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KAI MYHR AS - NRF 13

NEI

til vissen sopp og mugne tomater!
Vi i COOP setter vår ære i å tilby deg varer vi vet du
blir fornøyd med. Det tjener både du og vi på.
Ta frukt- og grøntavdelingen for eksempel:
Her finner du et rikholdig utvalg av friske, velduftende varer eksotiske eller mer tradisjonelle. Ingredienser til hverdag og fest.
Du skal føle deg trygg på at det du handler hos oss
er av beste kvalitet.
Det er jo tross alt mat vi snakker om!

Coop
Coop
Coop
Coop

Mega, Ringebu - 61 28 18 80
Prix, Fåvang - 61 28 21 02
Marked,Tretten - 61 27 62 81
Marked, Øyer - 61 27 60 60

Samlingspunktet på
Venabygdsfjellet

FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!
.

LIBERO BLEIEPAKKE
UTEN Å BETALE

NT
ARA I

5

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

ETS
ARH G

HOLDB

FÅR HVER
DU

Selskaper, arrangementer, firmaturer:

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

VERA gasskjøleskap 140 liter
VERA infrarød gassvarmeovn
VERA solcellepakke 75W
VERA sammenleggbar fritidsdusj
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6.590,1.190,9.499,2.989,-

KAI MYHR AS

Vi klemmer til
Dalens største og mest
med
strømbesparende
innholdsrike hyttebutikk kampanjetilbud
Dovre gasskomfyr 50x60 hvit 3.990,har åpnet!

Grunnarbeidet
tar vi oss av!

GRAVING . FJELLSPRENGING
VEG- OG LØYPEBYGGING
VANN-OG AVLØPSANLEGG . OPPMÅLING
TRANSPORT . GRUS OG PUKK
KAI MYHR AS

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

DELIKATESSE-

HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET
Med basis i solid fagkompetanse og 15 års

FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN

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

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

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

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!

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

KAI MYHR AS

TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU
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T ø r r k va l i t e t s

din lokale
elektriker

VED

Elektrisk
installasjon i

BJØRK:

Alarmer Telefonsentraler
Spredenett for data
Antenneanlegg
Service og vedlikehold
Kontroll

- bolig
- industri
- landbruk
- hytter

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

BLANDING:

Vi har spesialister innen
alle deler av elektrofaget.
Høy servicegrad med 20
komplette servicebiler med
montører.

1,5m3 storsekk, 30 cm.

KAN LEVERES TILKJØRT
KAI MYHR AS - NRF 13

Allsidighet er vår styrke!

Gudbrandsdal El-installasjon as

• Taktorv
Taktorv
•
• Torvblandet
Torvblandet vekstjord
vekstjord
•
• Veigrus
Veigrus
•
• Pukk
Pukk
•
• Strøsand
Strøsand
•
• Transport
Transport og
og opplasting
opplasting
•

Kaurstad Grustak
2630 RINGEBU • TLF. 900 65 456 / FAX 61 28 08 09
14

Vinstra Trykk & Reklame as 61 29 21 80

Ole Steigsgt. 11, 2630 Ringebu
Tlf: 61 28 13 00 Fax: 61 28 13 01

v/Fride og Einar Rudi, Frya Industriområde

959 37 900 - Bjørner
61 28 23 88 - Kontor
61 28 01 11 - Telefax
Damsvingen 13
2634 Fåvang

Vi utfører alt innen:
-

Skifer
Flis
Naturstein
Peiser
Piper
Mur/puss
Betongarbeider
Formidling av
andre håndverkere

◆ 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 !
KAI MYHR AS - NRF 13

Vi
deg

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn
- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

HJELPER

KVITFJELL
VAKTSELSKAP ANS

MED:

OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP

- Finansiering
- Plassering
- Fo r s i k r i n g

- 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

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 28 14 80 Fax: 61 28 14 81
15

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

KAI MYHR AS - NRF 13

KAI MYHR AS - NRF 13

nær - vennlig - hjelpsom

Andre tjenester:

KAI MYHR AS - NRF 13

Byggevarebutikken med
service, kvalitetsvarer og
de gode prisene

TOPP
håndverkere
og arbeid...
◆M R ◆P SS
◆SKIFER ◆F IS
◆NAT RSTEIN
◆EKSK SIVT

M RVERK

Dyktige fagfolk
Rask levering
FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

M RMESTER

ARVID HA VORSEN AS
Gausdal 61 22 00 00 Vinstra 61 29 29 60
www.gaus.no post@gaus.no

263 Fåvang, Tlf: 28 331 Fax: 61 28 16 3
E-post: post murmesterhalvorsen.no
.murmesterhalvorsen.no

S K A L D U T I L FJ E L L S ? V I H A R D E T S O M T R E N G S !

STØVLER
S Y K K E L AV D E L I N G
MED

EGET

S Y K K E LV E R K S T E D

A LT

INNEN

LØPSSKO
FJELLSKO

FISKE!

G-SPORT RINGEBU
Midt i Ringebu sentrum Tlf. 61 28 09 20 E-post: butikken@g-sport-ringebu.no

- nærmere de gode opplevelsene
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Velkommen til

Ny forretning med
særpreg og unikt utvalg.
●
●
●
●

Smykker
Keramikk
Maleri
Egenprodusert
bunadssølv til svært gode priser

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.

KAI MYHR AS - NRF 13

Unn deg en tur innom!

Kvitfjell Møbler og Interiør

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

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

HVORDAN FÅ ET
GRØNT OG FINT
TO R V TA K ?

www.torvtak.net

Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

Kontakt din lokale torvtakkonsulent
om nytt torvtak, restaurering eller vedlikehold:

17

KAI MYHR AS

Kjell`s Bygg og Hytteservice
TLF: 959 70 125

Baker Hansen ❖ Bergli’s snekkerverksted
Byggmakker Ringebu Sag AS ❖ COOP/Mega/Ideel
Eldrid Rønningen Parfymeri ❖ G-Sport
Gudbrandsdal El-installasjon AS ❖ Håndarbeidskroken
Jan Haug Pølsemakeri Eftf. ❖ Jarles Blomster
Kiwi Minipris ❖ Kremmertorget ❖ Rimi
Ringebu Apotek ❖ Ringebu Farve og Interiør
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk
Ringebu Glasmagasin ❖ Ringebu Libris ❖ Salong Sax
Stallen smykker og keramikk ❖ Tekstilbua
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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BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?

Vårens nyheter er her!

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!

VELKOMMEN TIL OSS!

Vi tilbyr fagsøm i egen systue og vår interiørkonsulent gir
deg veiledning.

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

Glasmagasinet, Oslo tlf 22 90 87 97

KNALLTILBUD!
Bli medlem i Kvitfjell Golf for kun kr 5000

Det starter kurs for nybegynnere annenhver
uke i hele sommer

For påmelding, mer informasjon ring
61 28 38 60

Eller gå inn på www kvitfjellgolf.no
Velkommen !
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Returadresse:
Ringebu kommune, 2630 Ringebu

Sommer
på

toget

MINIPRIS

STUDENT

Ringebu - Oslo S

Ringebu - Oslo S

215,-

200,-

(Begrenset antall plasser,
minst 5 dagers forhåndskjøp)

(Begrenset antall plasser,
vær tidlig ute med din bestilling)

ORDINÆR

HONNØR

Ringebu - Oslo S

Ringebu - Oslo S

400,-

200,-

www.nsb.no
NSB Kundesenter

815 00 888
Fra Ringebu går det 5 tog daglig hver vei til
Oslo og Trondheim. (Noen færre på lørdag
og søndag/helligdag). 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: skysstasjon@ringebu.kommune.no

NSB

Kai Myhr AS - 61 28 06 66

B

