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Opplev ro og velbehag i naturskjønne omgivelser på 
Norefjell. Ta vare på kjærligheten – skap gode minner 
sammen!

Kr 2.920,- pr. rom per. døgn. 
Gjelder for 2 personer. 10 % på alle spabehandlinger.

Prisen inkluderer:
• Overnatting i suite med frokost
• 1 flaske musserende vin og makroner
• Badekåpe og tøfler
• Massasjeolje
• Inngang til Bøseter Bad & Trening
• Inngang til Velvære Spa

Tilbudet gjelder 4. april- 15. november 2018

 

JAKTEN PÅ KVALITETSTID 
TID MED HVERANDRE
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Norefjellregionen byr på noe for alle, store og små, spreke 
og mindre spreke, gamle og unge. Fjellet og området 
rundt lokker med bortover-stier og toppturer, sykkelruter 
innover fjellet og oppover fjellet, og innimellom ligger 
fiskevann for bålkos, dupp og meitemark. Den kosen kan 
du også oppleve langs Krøderfjorden, eller kanskje en tur 
med «MS Kryllingen II» og et besøk hos Hanne Høne på 
Veikåker gård frister mer?

Blaafarveværket fyller 50 år i år med jubileumsutstillinger 
og flunkende ny hengebru langt inne i fjellet over en av 
gruvesjaktene. I Bjørneparken flytter det inn tre ulver 
som nabo til bamsen Rugg og alle de andre dyrene.  
På Lauvlia, Kittelsens kunstnerhjem, spør de seg  
«Hvad er Livet?». Lenger opp i Eggedal på Hagan,  
Skredsvigs kunstnerhjem, serveres det champagne i 

brede glass, og Villa Fridheim inviterer til «Afternoon Tea» 
og oppdagelsesferd i eventyrenes verden. 

Eller hva med et slag golf eller noen heftige runder i en 
gokart? Opplevelsene står i kø om du er dagsturist eller 
bor hos oss noen dager – ingen kommer til å kjede seg.
Om du blir sulten kan vi friste med alt fra varm vaffel 
med is på Blaafarveværket til 5-retters gourmetmiddag 
med lokale råvarer på NorefjellHytta.

Dette og mye mer kan du lese om i sommermagasinet 
vårt – vi håper du får en fin sommer!

|  IVAR BLYSTAD

«DEN FINE KALDE TIDA» SIER MANGE, OG I SKRIVENDE STUND KOSER VI OSS MED  
MASSE SNØ OG MYE FINT VÆR. MEN DET FINNES OGSÅ «DEN FINE VARME TIDA» – SOMMEREN!  

OG MED SOMMEREN KOMMER ANDRE OPPLEVELSER OG AKTIVITETER Å FYLLE  
FERIE OG FRITID MED, IKKE MINST PÅ NOREFJELL OG I DISTRIKTET RUNDT.

DEN FINE VARME TIDA

GOD TUR!

FOTO: OLAV GOLBERG
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SMÅ-
STOFF

GRAVER DET MESTE

Jørn Konrad Bye er en lokal entre-
prenør som er godt kjent på Norefjell.
Han har foretatt mange ulike tomte-
utgravinger og planeringer både for 
leiligheter og enkeltstående hytter. 
For skisenteret har han bidratt med 
graving av snøproduksjonsgrøfter i 
flere etapper.

Bye har hatt ansvaret for grunn- 
preparering av ski- og turløypene 
de siste årene, noe som resulterte i 
tidlige løyper sist vinter. I tillegg er 
stiene blitt ypperlige for sykling  
og turgåing.

 jornkonradbye.no

KUNNSKAP I FOKUS

Krøderen Elektro, et lokalt elektriker- 
selskap, vant i 2014 NHO’s pris for
Norges beste opplæringsbedrift. 
Med 105 ansatte og 30 lærlinger, er 
de Buskeruds største lærlingsbedrift. 
Selskapet leverer tjenester på hele 
Østlandet, og har god kunnskap 
innen både bredbånd og sterk- og 
svakstrømsinstallasjoner. De innehar
også selskapet Noracom Norefjell, 
som leverer bredbånd på store deler 
av Norefjell. Ta kontakt om du trenger 
el-installasjon i hus eller hytte!

 eke.no

POPULÆRT STOPPESTED 
MED FJORDUTSIKT

10 min. fra bakkene på Norefjell,  
40 min. fra Bjørneparken på Flå og 
Blaafarveværket på Åmot – Krøderen  
Kro ligger strategisk plassert midt i 
destinasjonen Norefjell. Kroa har 11 
nyrenoverte rom med utsikt over Krø-
derfjorden, og badeplass rett utenfor 
døra. Kafeteriaen har overbygd glass-
veranda hvor du kan nyte soloppgang 
til frokost og solnedgang til middag. 
Maten er for det meste hjemmelaget 
og dette er en viktig del av suksessen 
Krøderen Kro har hatt de siste årene, 
sier eier og kokk Johnny Omdahl. 
Barna vil elske den gratis desserten 
som følger med de fleste rettene. 
Kroa er også et populært stoppested 
for veifarende og kryllinger som vil 
ha en pause med god mat til.

 kroderenkro.no

SHELL NORESUND, STAKE

I sentrum av Noresund finner du  
en servicebedrift med et bredt  
sortiment, en stor butikk kombinert 
med Shell og Husqvarna. Shell- 
stasjonen har et godt utvalg av både 
bilrekvisita og hurtigmat. Er du 
sulten kan du nyte maten i koselige 
sittebåser. Det tilbys bl.a. nystekt  
pizza, hamburgere, pølser, Shell-
bolla, ferske nysmurte baguetter 
og den populære matpakka, som 
smøres hver dag. 

I vaskehallen kan du selv gjøre  
bilen ren, eller få utført bilpleie 
som vask og polering etter avtale. 
Husqvarna tilbyr salg av motorsager, 
gressklippere, trimmere og diverse 
hageutstyr, samt serviceverksted.  
I butikken får du tak i mye av det du 
trenger til sommerens aktiviteter, 
som badeleker, fiskeutstyr, cam-
pingstoler m.m. Du kan også levere 
vinnerlappen til Norsk Tipping 
samtidig som du er innom.
Betjeningen hjelper deg også gjerne 
med lyspærer, olje, vindusviskere o.l. 
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SMÅ-
STOFF

GOD STEMNING I FJØSET

Hva gjør man når dyrene for lengst 
har forlatt båsen, og låven lengter 
etter nytt liv? Jo, man børster ut 
gammelt høy og løs murpuss, og 
skaper selskapslokaler med sjarm 
og særpreg. Nordre Bjøre selskaps-
lokaler ligger vakkert til på vestsiden 
av Krøderfjorden, 7 km fra Norefjell 
skisenter, med nydelig utsikt over 
fjorden. Ole Erik og Maribel Bjøre 
som driver gården, kan by på utleie 
til alle slags arrangement; bryllup, 
begravelser, konfirmasjoner, dåp 
og lystige lag. Vertskapet står for 
full oppdekking og opprydding, og 
er behjelpelige med å skaffe alt 
som ellers trengs av mat, drikke og 
eventuell underholdning. Med stor 
uteplass, dansesal og egen pub i 
møkkakjelleren er mulighetene gode 
for et hyggelig selskap året rundt.  

 nordrebjore.no

GODT FORHOLD TIL  
NATUREN

Norefjellhytta har bygget mer enn 
300 hytter på Norefjell, Eggedal og 
Hallingdal de siste 30 årene, og er 
kjent for solid kvalitet og kompe- 
tanse. Du får arkitekttegnede hytter i 
godt samspill med naturen. Hyttene 
og tilbyggene produseres i ferdige 
elementer på egen fabrikk i Eggedal. 
En lokal bedrift med komplette 
og gode løsninger. Norefjellhytta 
bygger hytter i alle størrelser, med 
en gjennomgående god standard og 
kvalitet. Norefjellhytta tar også på 
seg oppussing av leiligheter.

 norefjellhytta.no

MED BETONG I TANKENE

Holtet Pukk & Betong er et lokalt 
firma som driver med ferdigbetong,  
betongelementer, pukk og entrepre- 
nørvirksomhet. De har vært i bransjen 
i over 30 år, og kan hjelpe deg som 
hyttebygger eller utbygger med 
gravearbeid og betongarbeid. I 2015 
startet de opp en betongelement-
fabrikk som produserer prefabrikkerte 
vegg- og dekkeelementer. Elemen-
tene kan benyttes til alt fra kjellere, 
hele hytter, boliger, garasjer, større 
parkeringsanlegg og leilighetsbygg. 
I disse dager er de aktuelle med 
grunnarbeid og råbygg i betong til 
nye Øvre Norefjellstua. Fordelene 
ved å bygge med prefabrikkerte 
betongelementer er den korte  
byggetiden og et godt resultat. 

 holtetpukk.no
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Live er født og oppvokst på gården 
Nedre Skinnes på vestsiden av 
Krøderfjorden. Hun elsker bygda 
med fjell, fjord og kulturlandskapet 
og ville ikke bodd noe annet sted. 
Men hun valgte ikke den typiske 
«gardbruker-utdannelsen» før hun 
flyttet heim i 2011 for å overta  
familiegården. 

– Jeg visste at ved å overta gården 
ville jeg bli veldig bundet til gården 
og være mye heime. Det er jo helt 
greit, men jeg ville ikke sitte og  
kjenne på at jeg ikke hadde fått opp-
levd noe utenom bygda, sier hun.
Det kan vel heller ingen påstå at 
hun ikke har. Fra karneval i Rio De 
Janeiro, til Inkatrailen til Machu 
Picchu Peru, tenne stjerneskudd i 
rødglødene lava i en aktiv vulkan 
i Guatemala, gjete kuer i Australia, 
bo et halvår på en tropisk strand i 
Mexico, og et studieår i Las Vegas. 
Heller ei en master i Innovasjon og 
en i Naturbasert reiseliv kan kalles 
typisk «bonde». Men Live liker ikke 

tittelen «bonde», hun trives bedre 
med «gardbruker». Eller i hennes 
tilfelle, «gardsfrue». 

INGEN GRISEHYL
Gården ligger på en halvøy midt i 
fjorden, på Skinnesmoenhalvøya. 
Der har Live og ektemannen Kristoffer 
skapt sitt liv som 11. generasjons 
gardbrukere. De har mange jern i 
ilden, med alt fra skogdrift, hytteut-
leie, krepsing i Krøderfjorden, drift 
av jordene med gamle ursorter 
på økologisk biodynamisk vis, og 
salg av HappyPig og HappySheep. 
HappyPig heter de frittgående 
økologiske grisene rett og slett fordi 
er så lykkelige. 

– De sover under stjernene og  
svømmer i Krøderfjorden. De spiser  
bringebærkratt og økologisk soyafritt 
kraftfôr basert på norske ressurser. 
I tillegg er de av og til på jordbær-
slang på åkrene. Bra for kjøttet, 
ikke like bra for husfreden i nabo- 
laget, ler Live. 

GARDSFRUA LIVE SVALASTOGA SKINNES ER IKKE HELT  
SOM ANDRE GARDSFRUER. HUN HAR VÆRT «JORDA RUNDT», 
HUN HAR EGEN BLOGG MED FLERE TITALLS TUSEN FØLGERE, 

HUN ER FORFATTER, DEBATTANT, HAR TO MASTERE, TO UNGER 
OG EN MANN. HUN ELSKER BYGDA SI OG HAR TIL STADIGHET 

HODET FULLT AV SPENNENDE IDÉER. ALT DETTE OG  
BARE NOEN ÅR OVER 30. 

FRA GLOBETROTTER  
TIL GARDSFRUE

FOTO: LIVE SVALASTOGA SKINNES
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BIG HAIRY GOALS
Historiene og livet til dyra på Skinnes 
er viktig. Alt selges privat til kunder 
og restauranter. Live og Kristoffer 
går motstrøms mot det store industri- 
landbruket. 

– Vi har sagt at vi skal bli verdens 
beste gård innen klima, dyrevelferd 
og sosiale medier! Det er jo et litt vilt 
mål, men det er viktig og moro å ha 
noe å jobbe mot, smiler Live. 
De jobber mot målene sine, og livet 
deles med omverdenen på bloggen 
til Live, gardsfruene.no. 

IKKE SIXPENCE OG  
FELLESKJØPETDRESS

– Utgangspunktet for bloggen var 
vel egentlig at jeg så meg lei av at 
alt det som kom frem i nasjonale 
medier om bønder var en og annen 
sur gammel mann, med sixpence 
og felleskjøpet dress. Det stemmer 
ikke overens med mitt inntrykk av 
bønder flest. Enten kan jeg være 
misfornøyd med at det er sånn, 

ellers kan jeg prøve å gjøre noe med 
det, fortsetter hun. 

Og hun valgte å prøve å gjøre noe 
med det. I 2013 startet Live og tre 
andre jenter bloggen gardsfruene.no 
og bloggen ble raskt en suksess. 
Nå er det bare Live som skriver, og 
bloggen er oppe i mellom 20 000– 
60 000 lesere på en vanlig måned. 
Leseren får både følge livet på 
gården, besøke andre gårder, og 
lese noen skarpe kronikker fra tid til 
annen. Dette har fått Live til å bli en 
viktig stemme i samfunnsdebatten, 
og hun er kåret til «Årets Askeladd» 

(Årets bygdegründer), vært i finalen 
i «Årets Bygdeprofil» og blir stadig 
spurt om å delta i Debatten på NRK, 
eller å uttale seg i bygdesaker. Hun 
reiser rundt i Norge og holder fore-
drag om å se mulighetene rundt seg, 
og skrev i 2017 sin første bok. 

– Det var veldig moro, jeg holdt et 
foredrag i Oslo, en Peccha Kucha. 
Samme kveld fikk jeg en e-mail fra 
sjefsredaktøren i Kagge Forlag som 

hadde hørt på, og hun sa rett ut:  
«Du må skrive bok hos oss». Boka 
heter «Gardsliv – ekte og eventyrlig» 
og kom ut høsten 2017. 

SKAPE NOE SELV
– Slik arbeidslivet er i dag, er livet her 
i bygda mer oppbyggende enn en 
brems. Med god internett på telefon 
og mac, og mulighet for å reise på 
enkelte ting innimellom klarer man 
det aller meste fra bygda. Så kan 
man «jorde seg» hjemme mellom 
slaga og nyte lyset når det finnes. 
Å kunne spenne på seg skiene og  
gå en tur på de flott skiløypene på 
jordet, gå en tur eller ta kajakken 
fatt på fjorden en time eller to midt 
på dagen betyr ekstremt mye for 
trivselen. Og man kan jo bare ta 
igjen timene senere på kvelden. 
Jeg kjenner også flere i bygda 
med «high end»-jobber som bor i 
byen mandag til onsdag og jobber 
hjemmefra resten. Og ikke minst 
flere hytteeiere som tar jobbdager 
fra hytta for å benytte seg av dette 
livet. Det tror jeg lønner seg for alle 
parter, man blir jo både mer opplagt 
og effektiv i tillegg til lykkelig,  
smiler Live. 

VI HAR SAGT AT VI SKAL BLI VERDENS BESTE GÅRD INNEN 
KLIMA, DYREVELFERD OG SOSIALE MEDIER!quote-left
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BARNDOMMEN I BYGDA
Det gode liv på landet er hun opp-
vokst med. Som datter på en travel 
gård var det oftere ferier i bygda enn 
andre steder. 

– Jeg tror det at vi var bundet til alt 
som skjedde på gården gjorde at vi 
ble gode på å utnytte små fine stun-
der i nærmilljøet, reflekterer Live. 

– Mommo sin hytte, selve Bøesetra 
på Norefjell, ble vinterferie- og  
påskeparadis, og turer i skog og 
mark, både til vanns og til lands,  
på beina og til hest, ble det hyppig. 
Det ferieminnet jeg husker best som 
barn, til tross lengre turer både til 
Australia, USA og Europa når vi var 
litt større, var den gangen vi tok  
båten ut en sein og lys sommerkveld.  

Vi barna fikk ha med dynene våre og 
vi kjørte et par kilometer oppover 
fjorden, gikk i land, tente bål på 
en fin strand, og sov under åpen 
himmel. Så utrolig stas, og mamma 
og pappa har i ettertid sagt at det 
var den sommeren vi ikke fikk tatt 
noe ferie i det hele tatt. Men det er 
likevel mitt beste ferieminne. Det er 
noe å ta med seg til egne utferder. 
Det trenger hverken være langt, dyrt 
eller fancy for å skape minner for livet. 

– Alt det gode jeg opplevde i barn-
dommen her hjemme har selvsagt 
hatt mye å si for livsstilvalget og 
at vi har flyttet tilbake til bygda og 
gården, avslutter hun. 



Når Bjørneparken åpner sesongen 
2018 er det snart klart for tre nye 
beboere, tre ungkarsulver fra Orsa 
dyrepark i Sverige, alle med lovlig 
innvandrings-  og oppholdstillatelse.
Et flott tilrettelagt område på 27 mål 
venter de tre ungkarene fra Sverige. 
Her har ulvene et variert terreng 
med skog, fjellknauser og kløfter å 
boltre seg på, eller gjemme seg bort 
hvis de vil det. Publikum får et flott 
innsyn fra én side, og vil kunne følge 
med når ulvene bli fôret.
 
Ulvene er og skal være «ville». De  
vil venne seg til menneskene som 
iakttar dem, men de skal også kunne  
trekke seg unna og være for seg selv, 
sier direktør Kees Oscar Ekeli.
Bjørnene i parken, med Rugg i 
spissen, er store og trygge på seg 
selv, «12 manns styrke, 12 manns 

vett» som en sa. De har ikke noe 
i mot publikum og kan til og med 
showe litt, men også de er og blir 
«ville». Ulvene er noe mer skye, og 
trenger i større grad steder de kan 
være for seg selv, det får de her hos 
oss, fortsetter Kees.

Bakgrunnen for at det nå kommer 
ulv i Bjørneparken er ønsket om å 
ha alle de fire store rovdyrene som 
holder til på Fastlands-Norge; bjørn, 
ulv, gaupe og jerv. Nå mangler bare 
den siste – kanskje kommer han 
også en dag.

Det startet i det små i 1997, og har 
vokst sakte men sikkert gjennom 
21 år. I dag er Bjørneparken Norges 
nest største dyrepark, og har opp- 
levelser og aktiviteter for minst en 
dag. Gamlebjørnen Rugg har vært 

med hele tiden og sett hvordan  
parken de siste årene har satt den 
ene publikumsrekorden etter den 
andre. I fjor var hele 78 500 besøk- 
ende innom portene. Men med  
sine imponerende 267 mål og vel 
tilrettelagte stier og skue- og raste-
plasser blir det aldri trangt, kanskje 
bortsett fra når bjørne-halvbrødrene 
Trym og Anton begynner å showe 
ved fôringstid. 

Rugg, Trym, Anton, gaupene Flora 
og Blixen og alle de andre dyra, 
sammen med alle ansatte, gleder 
seg til å ønske gamle og nye besøk- 
ende velkommen til en ny sesong, 
og midt i juni kunne presentere  
Bjørneparkens nye beboere, ulvene.

 bjorneparken.no

RUGG OG DE ANDRE BJØRNENE, SAMMEN MED GAUPENE FLORA OG BLIXEN 
OG ALLE DE ANDRE DYRA I BJØRNEPARKEN FÅR NYE NABOER.

ULV
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  post@noreheim.no                90 22 40 22                www.noreheim.no

D

NORGES RÅESTE SETERTUN!

• KURS OG KONFERANSE I FRISK FJELLUFT •

          et er mange grunner til  
at Noreheim er et populært  
møtested for forretningsfolk  
som vil ut av byen – men ikke  
for langt. Det å rusle mellom  
husene på tunet, titte innom 
kjøkkesjefens kreative rike,  
eller bare nyte stedets velkjente 
service; det skaper gode møter. 

Hyttesuitene er romslige, og møterom-
mene preges av mye naturlig lys og en 
fantastisk utsikt. Menyen settes opp etter 
sesongens variasjoner, og kjøkkenet 
benytter bygdas lokale råvarer. Alt 
dette gjør Noreheim til stedet for gode 
møter. Både for de som snakker forret-
ninger, og de som ønsker et avbrekk i 
fjellheimen, en drøy time fra Oslo.
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SØNDAG – TORSDAG
4-sengsleilighet Villa Minisuite
kr 6.190,-

6-8-sengsleilighet Villa Suite
kr  8.190,-

FREDAG – SØNDAG
4-sengsleilighet Villa Minisuite  
kr 6.190,-

6-8-sengsleilighet Villa Suite
kr 8.190,-

SØNDAG – SØNDAG (7 NETTER)
4-sengsleilighet Villa Minisuite 
kr 12.290,-

6-8 sengsleilighet Villa Sutie
kr 16.390,-

Ta med hele familien og venner på en spennende høstferie på Norefjell! Et herlig 
avbrekk på fjellet med ren luft og en rekke naturopplevelser venter. Opplev seterliv 

og bli med på guidede fjellturer, klatring og barnedisco.

Ekstradøgn Villa Minisuite 1 600.-, Villa Suite 2 600.-. Sengetøy 150 NOK per pers
Gratis inngang til Bøeseter Bad & Trening, innendørs parkering og internett-tilgang.

PRISER FOR UKE 40, SELVHUSHOLD

NOREFJELLSKIOGSPA.NO / TELEFON: +47 32 14 82 00 / E-POST: BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA

 

JAKTEN PÅ HØSTFARGENE
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SØNDAG – TORSDAG
4-sengsleilighet Villa Minisuite
kr 6.190,-

6-8-sengsleilighet Villa Suite
kr  8.190,-

FREDAG – SØNDAG
4-sengsleilighet Villa Minisuite  
kr 6.190,-

6-8-sengsleilighet Villa Suite
kr 8.190,-

SØNDAG – SØNDAG (7 NETTER)
4-sengsleilighet Villa Minisuite 
kr 12.290,-

6-8 sengsleilighet Villa Sutie
kr 16.390,-

Ta med hele familien og venner på en spennende høstferie på Norefjell! Et herlig 
avbrekk på fjellet med ren luft og en rekke naturopplevelser venter. Opplev seterliv 

og bli med på guidede fjellturer, klatring og barnedisco.

Ekstradøgn Villa Minisuite 1 600.-, Villa Suite 2 600.-. Sengetøy 150 NOK per pers
Gratis inngang til Bøeseter Bad & Trening, innendørs parkering og internett-tilgang.

PRISER FOR UKE 40, SELVHUSHOLD

NOREFJELLSKIOGSPA.NO / TELEFON: +47 32 14 82 00 / E-POST: BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA

 

JAKTEN PÅ HØSTFARGENE
VELKOMMEN TIL  

HERSKAPELIGE RINGNES GÅRD 
VED KRØDERFJORDEN

MED ENTUSIASTISK YDMYKHET OG GOD ERFARING VIL KENNETH KVAM TANGEN OG  
MORTEN LEITE NÅ ØNSKE VELKOMMEN SOM VERTSKAP PÅ RINGNES GÅRD. BEGGE MED 

LANG FARTSTID FRA HOTELL-, RESTAURANT- OG REISELIVSBRANSJEN. EN ERFARING DE 
NÅ VIL BRUKE TIL Å SKAPE NOE UNIKT PÅ DETTE HERSKAPELIGE STEDET.

Ringnes gård er en av Norges eldste 
middelaldergårder, og drevet av 
familien Ringnes fra slektsledd til 
slektsledd i over 700 år. Her ble brø-
drene Amund og Ellef Ringnes født, 
gründerne av det som i dag er Norges 
største bryggeri med samme navn.  
Gården eies i dag av Knut Erik Ringnes.

– Det er mye historie i veggene her  
på Ringnes Gård, og den skal vi ta 
vare på, sier Kenneth og Morten.  

– Samtidig som vi ønsker å tilby et 
produkt der kvalitet og personlig 
service står i fokus.

I samarbeid med Ringnes Bryggeri 
skal det fra kranene serveres pro-

dukter av ypperste kvalitet, som i
kombinasjon med lokale spesialiteter 
og god kokkekunst vil bidra til å 
skille gården fra andre i markedet. 
Det skal være fokus på øl i og til mat, 
samt et rikelig utvalg av gode viner 
og annen drikke. Med seg på laget 
har de en dyktig norsk kjøkkensjef 
som har returnert fra ærverdige 
Grand Hotel i Stockholm. Han vil  
gjøre sitt beste for å høste av ressurser 
fra Ringnesskogen og området rundt.

Den lange og unike historien skal 
bringes videre når dørene nå igjen 
er åpnet. Gutta ser fram til å jobbe 
og bo i Krødsherad, og er opptatt 
av å få til et godt samarbeid med 

det lokale næringslivet, de andre 
reiselivsbedriftene, og ikke minst 
leverandørene av lokale råvarer som 
de kan sette på menyen.

– Vi vil i startfasen ha fokus på kurs- 
og konferanse, ledersamlinger og 
sosiale samlinger for privat nærings-
liv og offentlig sektor, sier Kenneth. 

– Men vi ønsker også å tilby begiven-
heter som barnedåp, konfirmasjon, 
bryllup, minnestunder, bursdager, 
vennelag, gourmet-weekender, 
øl- og vinsmaking. Kokketeater står 
også på menyen, smiler de to lurt.  

– Velkommen til oss på Ringnes Gård.

 ringnesgard.no
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Ved foten av Norefjell
Tlf. 32 14 91 05

VI HAR UTSTYRET DU  
TRENGER I SOMMER!
Fra selvgående robotgressklippere til  
hagetraktorer, ryddesager, kantklippere, 
motorsager og hekkesakser.

Spør oss om Shell  
firmakort eller Trumfkort

NYSMURTE  
MATPAKKER OG  

BAGUETTER
– hver dagKAFFE- 

AVTALE
Shell-koppen
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FOSSLISETERÅSEN 
40 byggeklare tomter på  
Fossliseteråsen 
 
Meld din interesse nå!
wwww.fossliseter.no

Kontakt megler:  
Karianne Amlie  
ka@aktiv.no
977 57 259

Aktiv Grønland/Bjørvika



10 damer, det være seg en venne-
gjeng, dameklubb eller søstre og 
svigerinner, blir innlosjert på Veikåker 
uten «all inclusive», den må det 
jobbes for! Ordne soverommet selv, 
er det kaldt – fyre i ovnen selv, og på 
lørdag venter gardsarbeid både med 
morgenøkt og ettermiddagsøkt. 
Men det skal også være kos og moro, 
det står Hanne Høne for med god 
hjelp av gjestene. Fredag er det 
introduksjon og middag i vinkjelleren, 
lørdag etter gardsarbeid blir det 
ridetur opp i skogen, med medbragt 
niste og grilling. Og lørdag kveld 
toppes det hele med vinsmaking og 
middag i vinkjelleren. Innimellom 
kan en tusle rundt, snakke med 
alle dyra, eller bare ligge på ryggen 
i gresset og følge med på skyene. 
Slik som bønder gjør... ;) Arrangeres 
helgene 4.–6. mai og 1.–3. juni. 

Et annet nytt tilbud fra Hanne Høne 
i år er organisert ridetur fra Veikåker 
til Farmen Fløtterud i Numedal.  
I samarbeid med Inger Marie Haaland 
og Arvid Mæland på Farmen Fløtterud 
arrangeres en 4-dagers ridetur langs 
Krøderfjorden, over Rundskogen til 
Nedre Eggedal, opp til Grøset seter, 
til Gryteelva og til slutt Farmen Fløt-
terud ved Numedalslågen. Underveis 
blir det historiefortelling, kultur og 
ikke minst mye natur. Rideturen går 
8.–12. august.

Er du ikke dame og heller ikke liker 
å ri, er et besøk hos Hanne Høne og 
dyra på Veikåker en opplevelse  
i seg selv.

 hannehone.no

FREMDELES ER HØNENE, FESJÅ MED ALLE KUENE, DE 8 KALVENE SOM  
KOMMER I LØPET AV VÅREN, DE SINDIGE OKSENE, GRISESAFARIEN OPPI SKOGEN  

OG LANDHANDLERIET VIKTIG FOR HANNE HØNE PÅ VEIKÅKER. MEN DET  
KOMMER SPENNENDE NYHETER I LØPET AV ÅRET. EN AV DEM ER INVITASJON TIL Å  

VÆRE DAME OG BONDE EI HELG PÅ GÅRDEN, MED NOKO ATTÅT.  
PIKER, VIN OG BONDE, SOM HANNE KALLER DET.

PIKER, VIN, HEST OG BONDE
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www.greenseløst.no 

mail: ogskinnes@gmail.com 
telefon:       41600890	


Paintball, 5-kamp, klatring, kano og mye mer. Vi skreddersyr  
aktiviteter for bedrifter, vennegjenger og utdrikkingslag m.m.  

 
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.  

1 000 m til skianlegget og kort avstand til krøderfjorden gjør  
dette til flotte helårshytter til leie på åremål. Hyttene disponerer  
båt i krøderfjorden hvor det er flotte fiske- og bademuligheter.

HYTTER TIL LEIE 
V/NEDRE NOREFJELL 

FOR MER INFO RING OLE-JACOB GOLBERG 
922 27 278

Epost: steinar@sigdalgokart.no tlf : 900 75 608 www.sigdalgokart.no

Sigdal Gokartutleie  Sigdal og Kongsberg 

- Gokart løp og cuper - Leirdueskyting - Mat og drikke - Vennegjeng  
 - Utdrikningslag - Bedrift eventer - Kick-off  - Sommer som vinter 

Utleie både sommer og vinter. 
Ta kontakt for mer informasjon.

For	bestilling	ring:	321	47 877

Skal	du	ha	gjester,	men	ønsker	å	sette	bort	matlagingen?
Vi	tilbyr…
…	stort	utvalg,	fra	1	til	4	retter
…	tapas
…	koldtbord
…	snitter

Alt	er	hjemmelaget.	Komplett	meny	og	priser	finner	
du	på	www.kroderenkro.no.	Vi	leverer	på	NOREFJELL!

Skal	du	ha	selskap,	kan	vi	anbefale	vår	deilig	hjemmelagde	
hjortegryte	med	rosenkål.	

Ta	middagen	hos	oss,	
dessertbuffet	og	
kaffe	følger	med.
Rask	og	god	
hjemmelaget	mat	
med	flott	utsikt	over	
Krøderfjorden.
Velkommen	innom!

Hjemmeside:	www.kroderenkro.no

Velkommen til Sole Gjestegård! Føl deg som hjemme på 
vår koselige gjestegård, omringet av flott natur og med god, 

hjemmelaget og kortreist mat.

Gamle Hallingdalveien 
3536 Noresund
Tlf +47 32 15 04 00

FOR BOOKING:
post@solegjestegaard.no
www.solegjestegaard.no

Bryllup    Kurs & Konferanse   Overnatting   Catering
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Velkommen til Sole Gjestegård! Føl deg som hjemme på 
vår koselige gjestegård, omringet av flott natur og med god, 

hjemmelaget og kortreist mat.

Gamle Hallingdalveien 
3536 Noresund
Tlf +47 32 15 04 00

FOR BOOKING:
post@solegjestegaard.no
www.solegjestegaard.no

Bryllup    Kurs & Konferanse   Overnatting   Catering
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NorefjellHyttas mat er ikke 
kortreist, men ureist.
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– Men det holder ikke at utsikten 
blender og at maten smaker, det er 
totalopplevelsen som gjør stedet 
spesielt, sier Kim, en av gründerne.

– Alle, fra Åsne på booking, Janne i 
restauranten og Silve på kjøkkenet, 
sammen med fire gode hjelpere om 
sommeren og over 10 om vinteren, er  
med på å gjøre totalopplevelsen til  
våre gjester uforglemmelig, sier Kim. 
 – Om de kommer for å spise lunsj, 
har bestilt 5-retters middag, skal 
overnatte i en av de koselige rom-
mene i andre etasje eller i Storhytta 
vår, skal de føle seg hjemme og tatt 
vare på, fortsetter han. 

– I det øyeblikk de stikker hodet inn 
døren eller ringer for å bestille, skal 
de føle seg velkommen.

– Selvfølgelig er maten viktig. Suppe- 
lunsjen ble en hit fra dag en, i helgene 
og feriene om vinteren «koker»  
det inne i restauranten og ute på  
terrassen ved lunsjtider. Både til 
lunsj og middag er etterspørselen 
stor, så det lønner seg å bestille på 
forhånd. Besøket i sommersesongen 
har også tatt seg opp jevnt og trutt 
siden åpningen, men da er gjestene 
mer spredd utover hele uken,  
forteller Kim.

Lunsjen på NorefjellHytta skal etter 
hvert også serveres fra det nye 
utekjøkkenet, med vedfyrt steinovn, 
hvor det også skal bakes brød,  
lages paier og mye annet godt. 
Utekjøkkenet skal også være en 
integrert del av opplevelsen rundt 

middagen. Kim liker å si at Norefjell- 
Hyttas mat ikke er kortreist, men 
ureist. Råvarene leveres så langt det 
lar seg gjøre av lokale bønder,  
bærprodusenter og jegere. Ville bær 
og sopp plukker de det meste av 
selv,  og de har et eget lite drivhus 
med urter. På stabburet henger 
spekepølser og deres egen høyfjells-
skinke til tørking. Den siste henger i 
18 måneder før den blir servert (hørte 
vi Italia eller Spania?). I tillegg lager 
kjøkkenet også egne middagspølser 
av både lam, gris og elg.

NorefjellHytta er en opplevelse, ikke 
minst takket være gode råvarer og 
dyktige medarbeidere.

 norefjellhytta.com

HELTENE I DETTE TILFELLET ER MEDARBEIDERNE SOM HAR VÆRT MED PÅ  
Å GJØRE NOREFJELLHYTTA TIL DET DEN ER I DAG, KJENT SOM BAKKENS  

BESTE SPISESTED, MED EN SPEKTAKULÆR UTSIKT. 

UTEN GODE HELTER,  
DUGER MATEN IKKE
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CIRCLE K
TAKE AWAY PIZZA I KRØDSHERAD

MARINERT BIFF   184,-
Ost, tomatsaud, marinert biffkjøtt, rødløk, 

jalapenos, paprika, champignon, glaze

TACO BELLA   175,-
Ost, tomatsaud, tacokjøttdeig, løk, 

tortillachips, mais, jalapenos, lime, salsa

SKINKEDRØM   175,-
Ost, tomatsaus, skinke, purre, champignon

PEPPERONI   184,-
Ost, tomatsaus, pepperoni, purre, ananas, lime

DRIKKE TIL MATEN   35,-
1,5 l mineralvann + pant

EKSTRA TILBEHØR    13,-

Circle K Noresund
3536 Noresund
Telf. 32 14 91 38

Vi bygger
nye hytte-
opplevelser

Norefjellhytta Jellum Byggservice AS  3359 Eggedal   | Mob: 909 26 725  | E-mail: post@norefjellhytta.no  |  www.norefjellhytta.no
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Malin Sofie er tredje generasjon 
gokartsjåfør. Hun begynte det året 
hun fylte 6 år, og har siden dette fått 
veldig sansen for motorsport.

I starten var det litt skummelt, etter-
som Malin Sofie er en forsiktig jente. 
Men så snart hun fikk selvtilliten på 
plass, gikk det raskere på banen. Nå 
har hun også prøvd seg på isen, noe 
som har vært veldig gøy og gitt god 
trening frem mot sommersesongen 

2018. Mange tenker at gokart er en 
hobby kun for gutter, men da tar de 
grundig feil. Mange jenter har vært  
på toppen av pallen de siste årene. 

Malin Sofie startet så smått med 
gokartløp i 2017, og skal i 2018 
trappe opp antall løp. Malin Sofie 
har kjørt mange runder på beste-
fars bane, Sigdal motorsenter. Det 
at faren Tommy Halstenrud heller 
ikke falt langt fra stammen og har 

genuin interesse for sporten, gjør at 
engasjementet rundt kjøringen er 
stor. Her samles familien titt og ofte 
rundt felles interesser.

Bestefars bane, Sigdal Motorsenter, 
er en av Norges tøffeste baner det 
kjøres utleiekarter på. 750 meter lang, 
7 meter bred og i kupert terreng. 
Skikkelig moro for store og små.

 sigdalgokart.no

– I HVERT FALL IKKE NÅR BESTEFAR HETER STEINAR  
OG DRIVER MOTORSENTER

IKKE BARE FOR GUTTER
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SMÅ-
STOFF

SKUE SPAREBANK

Skue Sparebank ønsker sterke 
kontorer i bygdene, og skal være en 
solid bank med personlig service, 
nærhet og kjennskap til sine kunder 
og lokalsamfunn. Skue har tro på 
lokalsamfunnets fremtid, og velger 
å være der kundene er. Nærhet til 
kunden og kunnskap om lokal- 
markedet er en av lokalbankens 
største konkurransefortrinn. På  
denne måten kan Skue bidra til å  
bygge sterke lokalsamfunn.

 skuesparebank.no

HYTTER TIL LEIE

Ole-Jacob Golberg har flere hytter 
til leie ved Nedre Norefjell. 1 000 m 
til skianlegget og kort avstand til 
Krøderfjorden gjør dette til flotte 
helårshytter til leie på åremål. 
Hyttene kan leies både vintersesong 
og sommersesong, og disponerer 
båt i Krøderfjorden hvor det er flotte 
fiske- og bademuligheter.

 922 27 278

ORDNER DET MESTE 
INNEN VVS

Venåsen Rørservice AS ble etablert  
i 1985. Siden da er det bygget opp en 
bedrift som i dag teller 31 ansatte  
fordelt på fem avdelinger i Brandbu, 
Gran, Jevnaker, Vikersund og  
Hønefoss. Felles for alle avdelinger 
er butikk med serviceinnstilt betje-
ning og et stort utvalg lagerførte  
varer og materiell. Bedriftens spredte  
arbeidsfelt og ekspertise er styrken 
og grunnen til den omfattende  
kundemassen Venåsen har i dag.

 venaasen.no

CATCH. ['KÆTSJ] V.

I følge ordboka er dette å oppfatte 
med sansene momentant. Å forstå 
og å reprodusere nøyaktig. Å tiltrekke 
oppmerksomhet. Dette er stikkord 
for hva reklamebyrået CATCH media 
står for. CATCH jobber med alt fra  
lokale små- og mellomstore bedrifter 
til kjente nasjonale merkevarer.  
Essensen i arbeidet deres ligger i å 
oppfatte sine kunders behov, og via 
strategisk design som virkemiddel 
komme frem til den beste løsningen. 
Enten du ønsker å selge flere bananer 

eller bygge din merkevare er du i 
trygge hender hos CATCH. Med bred 
erfaring hjelper de deg hele veien fra 
å gi råd basert på dine målsetninger 
til ferdig produkt – uansett om det 
er en flyer, et nettsted, en viralkam-
panje eller noe helt annet.

CATCH er spesielt kjent for sine  
digitale leveranser, og har blant  
annet levert norefjell.com de siste 
tretten årene. CATCH holder til i  
Hønefoss og har per i dag 8 ansatte.

 catchmedia.no
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 5-sengs leilighet m / 2 soverom  fra kr 4 500,-

 10-sengs leilighet m / ekstra wc og 3 soverom fra kr 5 800,-

 12-sengs leilighet m / 2 bad og 4 soverom fra kr 6 900,-

 20-sengs leilighet m / 2 bad, ekstra wc, 
2 hemser og 5 soverom fra kr 22 450,-

Inkl. sluttvask

ALLE LEILIGHETER HAR STUE, KJØKKEN OG BAD

NOREFJELL BOOKING
Vi leier ut små og store leiligheter og  
hytter til familieturer eller bedrifts-/ 
vennearrangement - hele året.

norefjellbooking.as 
booking@norefjellbooking.as
400 78 740

Ha en strålende sommer på Norefjell

MOUNTAIN LODGE
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Det er store dimensjoner over Villa 
Fridheim, et av Norges første «ferdig- 
hus» bygget i 1890–1892. Elementene 
ble laget i Drammen og fraktet med 
Krøderbanen til Krøderen, og der-
etter med båt over til Bjørøya ved 
Noresund hvor det står i dag.

Villa Fridheim var 
ment å være landste-
det til trelasthandler 
Svend Haug og hans 
familie, men han fikk 
selv aldri oppleve 
huset, fordi han 
døde midt i bygge-
prosessen. Huset 
var, etter datidens 
målestokk, svært 
moderne med fasi-
liteter som innlagt 
vann og sentralfyr 
med damp. Enken 
Thea flyttet perma-
nent til Bjørøya med 
barn og 5 tjenere i 
1892. Villa Fridheim 
ble fort et midtpunkt 
i bygda, og huset  
etter hvert mange  
prominente gjester 
som bl.a. Bjørnstjerne 
Bjørnson.

I 1909 flyttet familien tilbake til 
Drammen, huset ble solgt og driftet 
som pensjonat fram til 1960. Der-
etter stod den staselige bygningen 
stort sett tom og forfalt i 20 år.  
I 1980 ble huset (heldigvis) reddet 
fra en planlagt brannøvelse.  
Entusiaster fra bygda fikk med seg  

Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, 
Buskerud fylkeskommune og Krøds-
herad kommune, og reddet det som 
engang var bygdas storstue. 

Det oser historikk når du kommer 
inn i den kjempestore hallen og 
i stuene med alle de originale 

detaljene. Vi kan se 
for oss fru Thea som 
serverer Afternoon 
tea til Bjørnstjerne 
Bjørnsson i biblioteket, 
mens hun konverserte 
om hva som skjedde i 
verden, språkstriden og 
de eldres kår. – Nå skal 
vi gjenskape den stem-
ningen og atmosfæren, 
forteller avdelingsleder 
Lise Wiker.

Villa Fridheim starter 
sesongen 20. mai. Det 
blir maleriutstillinger, 
faste eventyr-tablåer 
og konserter i løpet 
av sommeren, Barnas 
Eventyrfest i august, 
etterfulgt av loppe- 
marked og julemarked.

 villafridheim.no

Kos dere med nytrukket te fra gammelt porselen i villaens 
hyggelige bibliotek. Med ferske fingersandwicher, nystekte 
scones, syltetøy og krem. Den store kakkelovnen, bilder av 
Bjørnsson og Jørgen Moe, samt utsikten mot hagen og  
Krøderfjorden setter alle i herregårdsstemning. Avdelings-
leder Lise Wiker forteller om husets spennende historie,  
Thea og familien, spøkelseshistoriene og eventyrene.

Afternoon tea kan bestilles alle dager i sesongen kl. 13–16, 
for grupper fra 2–24 personer.

ET AV NORGES  
STØRSTE SVEITSERHUS

2 000 KVM OG ET 30 METER HØYT TÅRN FYLLT MED HISTORIE!



Men en sville er ikke en sville. 
I dag brukes for det meste betong- 
sviller og maskiner til å gjøre jobben 
ved svilleskifte. Men ikke på Krøder-
banen, Norges lengste museum.  
Der må alt være slik det opprinnelig 
var for å gi den beste opplevelsen 
til store og små togentusiaster. Det 
betyr grus, tresviller, smidde dog- 
spiker (spikeren som holder svillene 
på plass) og tungt arbeid meter for 
meter. Rett og slett et håndverk som 
er holdt i hevd gjennom snart 150 år.

26 kilometer betyr 34 000 sviller,  
og det gjenstår noen tusen før  
damplokomotivene igjen kan dra 
glade besøkende mellom Vikersund 
og Krøderen. Derfor vil mye av  
aktiviteten på Krøderbanen foregå 
på Krøderen stasjon i starten av 
denne sesongen.

I sør-enden av Krøderfjorden ligger 
Krøderen stasjon, her finner du det 
meste av utstyret som brukes på 
Krøderbanen, damplokomotivene, 
vognene, dresinene og ikke minst 
stasjonsmuseet, som viser alt fra 
gamle kioskskilt til togmateriell,  
en merkelig «skinnebil» og modell- 
jernbane.

– Stasjonen vil være åpen alle dager, 
unntatt mandager, i juli og fram til 
skolestart i august, forteller trafikk-
sjef Helge Lindholm. – Vi håper også 
å kunne kjøre «Tog, båt, eventyr»- 
turer og «Skumringstog» i slutten av 
sesongen, men alt avhenger av hvor 
fort skinnegangen er klar. Går alt som 
vi ønsker blir det også «Markedsdag» 
en gang i august, følg med på vår 
webside og facebookside, avslutter 
Lindholm. Krøderen stasjon er  
uansett verdt et besøk i seg selv.

ALT HVILER PÅ SVILLENE

FOTO: H. LINDHOLM
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  @kroderbanen      kroderbanen.no
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Dagens museum er ikke kjedelige, 
de er spennende for store og små.
Så også Sigdal museum med sine 
14 gamle tømmerhus, det eldste 
fra 1600-tallet, som viser hvordan 
oldeforeldre, tipp- og tipptipptipp- 
oldeforeldre bodde og levde. De 
høye dørstokkene, tjærelukta, de 
uklare vinduene og de alt for korte 
sengene, det var sånn det var.

På Dalen husmannsplass er alt som 
det var for 200 år siden, du kan til og 
med få være med på god gammel-
dags slåttonn tidlig i juli, med ljå, 
trerive og hesjing. Hva hesjing er? 
Følg med på sigdalmuseum.no og 
møt opp så lærer du.

Brød er av mel, mel av korn fra 
åkeren, men hvordan kom melet i 
posen? På Eggedal Mølle Tveiten- 
samlingene kan du oppleve vann-
kraft, kvernsteiner og maling av korn 
til mjøl. Og gulvplankene i de gamle 
husene på museet, hvordan ble de 
til? Igjen vannkraften og skovlhjulet 
som driver Grimesaga, ei oppgangs- 
sag av typen som var vanlig i Norge 
fra 1500-tallet. Her kan du se hvordan  
tømmerstokkene blir til grove planker.

På Sigdal Museum finner du også 
en utstilling av helleristninger fra 
hele Buskerud, de tidlige tiders 
instagram. I mai arrangeres Viking- 
og middelaldermarked, og i august 
Bygdedagene.

Sigdal museum har også en flott 
samling gamle og nyere folkeinstru- 
menter, for i tilknytning til museet 
ligger Folkemusikksenteret i Buskerud.  
Senteret har et rikholdig arkiv med 
lydspor, eget moderne innspillings-
studio, øvelse- og konsertlokaler, 
instrumenter til utlån, kurs og 
undervisning for unge og voksne. 
Hvert år arrangeres bl.a. kurset 
«Talentskolen i Buskerud» for unge 
hardingfeleutøvere.

Ta en tur innom i sommer, dere vil 
bli overrasket!

 sigdalmuseum.no

...SANG VØMMØL SPELLEMANNSLAG EN GANG. I DAG KAN VI SKAFFE DET MESTE  
VIA ET TASTETRYKK, MEN SLIK HAR DET IKKE ALLTID VÆRT. PÅ MUSEUM KAN DU SE, 

OPPLEVE OG LÆRE MYE OM HVOR TING KOM FRA, HVORDAN TING BLE TIL, OM  
HVORDAN DET STARTET OG HVORFOR VI HAR BLITT SOM VI HAR BLITT. 

DET E ITJNÅ SOM KJEM 
TÅ SÆ SJØL...

Kortreist bank
Få gode vilkår og bedre råd fra en bank 

som strekker seg litt lenger 
- for både deg og bygda.
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Munch begynte å male solned-
ganger, inspirasjonen til Skrik, og 
Skredsvig oppmuntret og støtte 
ham da Skrik skulle males – de 
forstod hverandre de to. Når de 
ikke malte, søkte inspirasjon eller 
nøt omgivelsene, hendte det at de 
to vennene spilte på Casino Monte 
Carlo. Munch tapte stadig vekk, men 
Skredsvig var heldigere og vant en 
gang en ganske stor sum penger.  
Det var da den dyre champagnen 
kom på bordet. Han spanderte 
middag på Cafe de Paris, og ifølge 
Skredsvigs selvbiografi fikk de  
Louis Roederer i kolde sølvbøtter,  
og drakk av brede krystallbegre  

– livet skulle nytes når man kunne.

Den samme champagnen kan nytes 
av brede glass i Galleri Skredsvigs 
lille franske Café 1889.

I årets utstilling kan du også se 
skisseboken Skredsvig og Munch 
delte under oppholdet på Cap Ferrat, 
og ikke minst, maleriet «Aften ved 
Rivieraen, 1892». Maleriet har Galleri 
Skredsvig vært så heldige å få låne 
fra Det Kongelige slott. På slottet 
henger flere av Skredsvig malerier, 
bl.andre «Monte Aventino» fra Roma, 
1883, og «Djupsjøen» fra Norefjell, 
1903.

«Aften ved Rivieraen» blir årets høyde- 
punkt på Galleri Skredsvig, sammen 
med flere av Skredsvigs malerier fra 
studieturer til Den franske Riviera, 
Sevilla og Korsika. Utstillingen åpner 
søndag 10. juni med bobler i glasset 
og konsert i verdensklasse med 
Hemsing-søstrene på fiolin. 

DET VAR I FRANKRIKE DE MØTTES, DET VAR HER DE LÆRTE 
OG DET VAR HER DE FIKK INSPIRASJON, VENNENE CHRISTIAN 

SKREDSVIG OG EDVARD MUNCH. DE ELSKET FRANKRIKE,  
OG TILBRAGTE EN HEL VINTER PÅ ST. ST-JEAN-CAP-FERRAT  

HVOR DE DELTE HUSVÆRE, MALTE SAMMEN, OG BRUKTE  
TIL OG MED SAMME SKISSEBOK.

I  K O L D E 
S Ø L V B Ø T T E R

CHRISTIAN SKREDSVIG,  
THEODOR KITTELSEN OG 
SIGDAL
En annen av Chr. Skredsvigs gode 
venner fra studietiden var Teodor 
Kittelsen. Et vennskap som tilslutt 
førte dem begge til Sigdal. Skredsvig 
kom først, sannsynligvis fordi han 
kjente dalen, naturen og lyset fra 
før, oppvokst som han var i Modum. 
Etter skilsmissen fra sin kone Maggie 
Plathe i 1894, flyttet Skredsvig til 
Eggedal, kjøpte etter hvert plassen 
Hagan, og bygde eget hus. Hagan 
ligger øverst i Eggedal med unik ut-
sikt sørover mot fjellet Andersnatten 
og innsjøen Solevann. 

Theodor Kittelsen var flere ganger 
på besøk, men var ikke overbevist 
om stedet. Han var fra Kragerø og 
mente at Skredsvig nok elsket løv, 
han selv måtte ha tang. Men det gikk 
ikke lenge før Kittelsen også var om-
gitt av løvskog. I 1896 flyttet familien 
Kittelsen til lensmannsgården Sole 
i Eggedal. To år senere fikk de kjøpt 
tomt ved Soneren, og bygde opp 
sitt eget hjem som han kalte Lauvlia. 
Her hadde også Kittelsen utsikt 
fjellet Andersnatten, som speiler seg 
i innsjøen Soneren.

Champagne

 skredsvig.no

AFTEN VED RIVIERAEN, DET KGL. SLOTT
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«HVAD ER LIVET?»

Familien Kittelsen fant seg fort til 
rette på Lauvlia, de elsket hjemmet 
sitt og naturen rundt. Tiden på Lauv-
lia var Kittelsens mest produktive 
periode. Her hadde han inspirasjon 
rett utenfor stuedøren, og atelieret 
hans var utformet slik at lyset og 
naturen rundt formelig kom rett inn 
til staffeliet.

Det som kanskje ikke er like kjent 
er at Theodor Kittelsen i tillegg til å 
illustrere for andre, også var 
forfatter og ga ut flere illustrerte 
bøker og mapper. Som «Glemme- 
bogen», «Kludesamleren», «Har 
Dyrene sjæl?», «Livet i de smaa 
forhold», «Troldskap», «Løgn og 
forbandet dikt», «Svartedauen» 
m.fl. I boken «Hvad er livet?», utgitt 
i forbindelse med en stor Kittelsen-
utstilling i Bergen Kunstmuseum av 
Comprendo Press, gjengis mange  

av Theodors underfundige tegninger  
og illustrasjoner. Kittelsens tegninger 
og tekster kan tolkes på mange 
måter. Store og små lar seg inspirere 
til å filosofere over hva det er han 
prøver å formidle. Og på Lauvlia kan 
vi i sommer undres over nettopp det 
til stadig tilbakevendende og evige 
spørsmålet; «Hvad er livet?» 
Utstillingen åpner 2. juni.

I bryggerhuset på Lauvlia vil natur- 
og eventyrmaleren Tor Einar Evju ha  
utstilling av sine bilder. Malt og tegnet 
i vår tid, men på mange måter like 
fascinerende og spennende som 
mange av Kittelsens tegninger.  
Enkelte dager i sommer vil Evju 
være tilstede på Lauvlia, og etter  
avtale holde kurs i feltmaleri for 
store og små kunstnerspirer.

 lauvlia.no

FOTO: ÅSE T.

FOTO: TOR KORNSTAD

«HAR DYRENE SJÆL?»

H V A D  E R  L I V E T ?
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Dyptfølt varme, gjestfrihet, fantastisk utsikt over store deler  
av Øst-Norge, og tid til å nyte… Det er NorefjellHytta.

Norges første «alpehytte» - en  
kulinarisk møteplass for gjester 
både sommer, høst og vinter. 
Beliggende 720 meter over havet 
i Norefjell Alpingrend, serveres 
hjemmelagde retter hovedsakelig 
basert på råvarer fra Norefjell- 
området og lokale matprodusenter.
Vakre omgivelser med inspirerende 
detaljer og mat laget med hjertet.

Intim restaurant med spiseplass til 
40 personer, innredet i lun norsk 
fjellhyttestil med stor peis. På dagtid 
 serveres lunsjretter, og på kveldstid 
settes ny 5-retters meny sammen 
fra dag til dag - og man velger selv 
hvor mange retter man ønsker.  
Det er kokken selv som presenterer 
menyen, kommer med vinforslag, 
og guider gjennom måltidet.

Velkommen til NorefjellHytta
  - nyt øyeblikket med oss.

Bo i én av tre intime Hyttesuiter for to, 
med egen badstue og peis, eller i Storhytta 
med 20 sengeplasser og eget konferanserom. 
Alle måltider serveres i restauranten. 

Booking: restaurant@norefjellhytta.com    +47 930 43 366    www.norefjellhytta.com     

�ellog�ordas.no
Tlf: 416 00 890

FJELL&FJORD - Snømåking
- Muring/flislegging
- Snekkertjenester
- Maling utvendig/innvendig
- Trefelling
- Øvrige servicetjenester 
      på din eiendom.



I 2010 kom idéen om et sentralt jakt- 
og fiskesenter som kunne ivareta 
mange av de kursene forbundet 
stod for, og samtidig være et utstil-
lingsvindu for NJFF. Børsepipa pekte 
snart mot Flå, og bare to år etter, i 
2012, kunne dørene åpnes til et topp 
moderne kurssenter med alle fasi-
liteter som kurs- og konferanserom, 
skytesimulator, et komplett slakteri 
og treningsområder for hund.

I dag er det 4 fulltidsansatte på Jakt- 
og Fiskesenteret som tilbyr over 100 
forskjellige kurs innenfor skyting, 
fisking, hundebruk og behandling 
og tilbereding av kjøtt. Og ikke 
bare kurs for den fiske- og jaktgale 
entusiasten, men også dagkurs for 
familier som ønsker å lære mer om 
ekte opplevelser rundt et bål og ved 
et fiskevann. Hva med et pølsekurs 
eller kurs i knivsliping?

I tillegg tilbyr Jakt- og Fiskesenteret 
utleie av kurs- og konferanselokaler 
til firmaer og organisasjoner for opp- 
til 150 personer. Med skytesimulator 
som pauseopplevelse, og viltkjøtt 
rett fra grillen til lunsj eller middag, 
er vi sikre på en opplevelse litt uten-
om det vanlige!

– Jakt- og Fiskesenteret ligger rett 
ved siden av Bjørneparken på Flå, 
og du er hjertelig velkommen innom 
om du ønsker å titte nærmere på 
hva vi holder på med, sier daglig 
leder Håkon Olaus Asmundvaag.  

– Målsettingen vår er ikke bare å 
gjøre jegere og fiskere til bedre 
jegere og fiskere, men også å gjøre 
opplevelsene deres ute i naturen 
bedre, avslutter han.

 jaktogfiskesenteret.no

JAKT- OG FISKEINTERESSEN HAR ALDRI VÆRT STØRRE I NORGE, OG NORGES JEGER- OG 
FISKERFORBUND (NJFF) HAR I DAG 113 000 MEDLEMMER FORDELT OVER HELE LANDET.  

NJFF ER ET AV DE VIKTIGSTE MILJØENE FOR FORMIDLING AV KUNNSKAP OM JAKT OG FISKE  
I NORGE.  DE HOLDER BL.A. JEGERPRØVER, JAKTHUNDTRENING OG INSTRUKTØRUTDANNING,  

OG DE HAR EN EGEN FAGAVDELING SOM KAN ALT FRA KULTIVERING AV FISKEVANN TIL  
Å VEILEDE PÅ GAUPEJAKT.

SKITT JAKT OG FISKE!

35
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SHELL NORESUND
Pizza Take Away eller spis her

Ring gjerne på forhånd og pizzaen er klar

 32 14 91 05)

Følg oss på Facebook!

Skinke & Ost    169,- 185,- 
(tomatsaus, skinke og ost)

Pepperoni   169,- 185,- 
(tomatsaus, pepperoni, mais og rødløk)

Taco  169,- 185,- 
(tomatsaus, tacokjøttdeig, rødløk, mais,  
jalapeños og nachos)

Kylling  189,- 205,- 
(tomatsaus, kylling, bacon og ananas)

Biff  189,- 205,- 
(tomatsaus, løk, paprika og champignon)

Kryllingen Spesial  209,- 229,- 
(kjøttboller, biff, pepperoni og løk)

Mixen  209,- 229,- 
(Din egen vri, velg ut fra alle ingrediensene)

Rømmedressing eller salsasaus + 15,-

Ekstra garnityr + 15,-

1,5 L mineralvann  + 35,-

Take away       Spis her Take away      Spis her

www.eke.no
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I løpet av de 10 årene som har gått 
har Steiranfamilien bygget opp fire 
hovedsegmenter som Noreheim står 
på i dag:

angle-right Bryllup
Noreheim arrangerer årlig 15–20 
bryllup. Her finner brudepar den 
intimiteten og personlige servicen 
som er med på å gjøre dagen  
uforglemmelig.

angle-right Bedriftsgrupper
Det å komme til et sted som ligger 
så nært Norefjells sentralområde, 
samtidig som gruppen finner roen 
på en avskjermet kolle settes pris på 
av flere og flere.

angle-right Private grupper
Det være seg bursdager, vennelag 
på tur eller familieselskaper har blitt 
en viktig del av Noreheim gjennom 
hele året.

angle-right Helsearrangementer
Noreheim arrangerer gjennom året 
ulike helserelaterte kurs som samlivs- 
kurs, diabeteskurs og livsstilskurs. 
Dette er et marked i sterk vekst, hvor 
Noreheim har en solid status. Helt i 
tråd med Pers far, og Noreheimgrün-
der, legen Pål Steirans visjon da han 
satte i gang i 2003.

– Etterspørselen har økt jevnt og 
trutt, og vi ser at vi må bli litt større 
for å kunne si ja til alle de henven-
delsene vi har i dag, sier Per Steiran. 

De neste 1,5 årene skal vi bygge fem 
nye hytter samt utvide hovedhuset. 
Noreheim vil da ha 70 sengeplasser 
fordelt på 9 hytter, og en festsal med 
plass til 100 bryllupsgjester. To av 
hyttene settes opp våren 2018, og alle  
laftes med norsk tømmer og settes 
opp av lokale håndverkere. – Gammel- 
romantisk utvendig, alle fasiliteter 
innvendig – pluss litt til, legger Per til.

– Vi ønsker å utvikle oss i takt med 
tiden og etterspørslene, men vi  
ønsker ikke å bli veldig store, vi skal 
være tro mot grunntanken vår. 
Noreheim fortjener å være Norefjells 
foretrukne sted for små og mellom-
store grupper, avslutter Per Steiran

 noreheim.no

MED BYGGESTART I 2003, STOD 10 LAFTEDE BYGG FERDIG PÅ HOTELLTUNET NOREHEIM I 2008.  
– GRUNNTANKEN BAK TUNET ER AT GRUPPER SKAL KUNNE HA STEDET FOR SEG SELV, FOR I RO OG MAK 

KUNNE SENKE SKULDRENE OG FINNE NY ENERGI TIL KREATIVITET OG REKREASJON, SIER DAGLIG  
LEDER PER STEIRAN, 2. GENERASJON STEIRAN SOM NÅ SITTER VED RORET.

NOREHEIM VOKSER  
– MEN VIL IKKE BLI STOR
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VENÅSEN RØRSERVICE AS

DØGNVAKT: 980 02 000 • www.venaasen.no • Kjør til døren - parker gratis

Vi utfører alt innen VVs-faget
Oppussing av bad
• Vi tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger
Rehabilitering og nybygg:
• Levering og montering av alt VVS materiell • Installasjon av vannbåren varme
Nytt kloakkanlegg
• Vi ordner med grunnundersøkelser, søknadspapirer og de håndverkerne du trenger
For deg som ønsker kvalitet og service!

HØNEFOSS  32 12 66 64     •     JEVNAKER  61 31 43 38     •     GRAN  61 33 20 38
BRANDBU  61 33 58 80     •     HARESTUA  61 33 27 10     •     ViKERSUND  32 78 31 90
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Elana Herzog bor og jobber i New 
York, har hatt separatutstillinger 
over store deler av USA, i de Arabiske 
Emirater, på Island og i Sverige, og 
fått tildelt opphold, Recidence, i 
Australia, Frankrike og flere steder 
i USA.  Og så søkte hun og kom til 
Noresund, til AIR på Søndre Green 
i 2017.

AIR (Artist In Recidence) på Søndre 
Green er et treårig prosjekt, støttet 
av Krødsherad Kommune, Buskerud 
Fylke, Norsk kulturråd og Norske 
Tekstilkunstnere. Tekstilkunstnere 
fra hele verden kan søke, og fire 
plukkes ut til en måneds opphold 
med fordypning, konsentrasjon og 
nye relasjoner innen tekstilfeltet.

– 2018 er siste året, men dette har 
vært så vellykket og givende at jeg 
vil fortsette, sier gardsfrua og  
tekstilkunstneren Kristin Lindberg. 
Ikke minst også på bakgrunn av 
tilbakemeldinger som den fra Elana 
Herzog. Kristins plan, satt ut i livet i 
løpet av 2018, er stiftelsen GreenAIR. 

GreenAIR skal bygge på Kristins store 
kunnskap om, og nettverk innen, 
tekstilkunst. – Det skal være en årlig 
Artist in Recidence, men samtidig 
skal vi tilby forskjellige kurs- og 
fordypningsopphold på gården.  
Det være seg innen tekstilkunst, foto 
eller for eksempel spinnekurs som 
vi skal ha i september i år, fortsetter 
Kristin. – Det skal også som tidligere 

være «åpen dag» for skuelystne fra 
fjern og nær. De skal inn på tunet,  
og inn til kunstnerne og utstillingene 
for å se hva vi holder på med, og få 
en større forståelse for tekstilkunst  
generelt, sier Kristin Lindberg. I år 
blir det åpen dag 1. september.

Med de rette medeierne i stiftelsen, 
og de rette støttespillerne ellers, 
håper Kristin at GreenAIR og Søndre 
Green skal bli et internasjonalt 
senter for tekstilkunst, hverken 
mer eller mindre. Alle som har vært 
med på Artist in Recidence disse tre 
årene vet at det er mulig!

 sondregreen.no
 kristinlindberg.no

«THANK YOU SO MUCH FOR YOUR WARM WELCOME. YOUR WORK AND LIFE ARE AN 
INSPIRATION. THE BEAUTIFUL FARM WAS A PLEASURE TO SEE EVERY DAY.»  

ELANA HERZOG, GREENAIR 2017

FRA NEW YORK TIL  
NORESUND

KUNSTNERE 2017, FRA V. PERNILLE 
MEIDE II, HELEN SÆTHER, ELANA 
HERZOG, KRISTIN LINDBERG OG 
MARI NORDDAHL
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• LEILIGHETER • RESTAURANT • BAR • LAVVO

Møte- og konferansefasiliteter
Vi skreddersyr opplegg med aktiviteter for firmaer og grupper.
Måltider og møter avvikles i historiske omgivelser på Heishuset 
Restaurant. Overnatting tilbys i våre moderne leiligheter, alle med 
privat badstue. I vår Lavvo med 200 sitteplasser kan vi også skred-
dersy alle slags arrangement. Vi har lang erfaring med avvikling 
av vellykkede møter og konferanser - og vet hva som kreves.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

www.norefri.no  |  booking@norefri.no  |  tlf. 404 52 946  |   facebook.com/norefri.heishuset

Norefri på Norefjell
– det perfekte møtested

mellom fjord og fjell

www.norefri.no  |  booking@norefri.no  |  tlf. 404 52 946  |   facebook.com/norefri.heishuset
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NOREFJELLSTUA

Norefjellstua finner du ovenfor  
hyttefeltet ved nedre stolheis oppe 
på fjellet. Mest kjent er den kanskje 
for sine afterski på ettermiddagen 
i helgene, med stort trøkk, god 
takhøyde og livemusikk flere ganger 
i løpet av vinteren. Men maten er 
også verdt turen innom. Et hyggelig 
spisested som serverer enkle  
lunsjretter som  pizza, burger, taco-
gryte og andre smakfulle småretter. 
Norefjellstua er også et fint sted å 
stoppe for en vaffel eller to i vinter-
sesongen.

 @norefjellstua

ELKJØP HØNEFOSS GJØR 
DEG KLAR FOR DAB+

Nå er det DAB+ over hele Norge. Du 
som forbruker må da enten kjøpe 
ny radio eller et adapter til din radio 
(både til bil og hjem/hytte). 
 – Hos oss på Elkjøp Hønefoss  
anbefaler vi brukervennlige 
Radionetteradioer, som gir deg en 
ekstremt god og «skurrefri» lydopp-
levelse. Finnes i mange varianter, 
med og uten batteri (12 V-støtte) og 
bluetooth, sier Kenneth Haugen, 
avdelingsleder Lyd og Bilde, Elkjøp 
Stormarked Hønefoss.

 elkjop.no

STØRST PÅ NOREFJELL

Morten Høegh i Sem & Johnsen 
Eiendomsmegling AS, er Norefjells 
mest populære eiendomsmegler 
gjennom 17 år. Morten selger hytter, 
leiligheter og tomter på hele  
Norefjellområdet.  
 – Jeg kjenner fjellet meget godt 
etter så mange år, og jeg er også 
tilstede gjennom hele sesongen, 
svarer Morten på spørsmål om  
hvorfor så mange velger han.  
Norefjell er, grunnet den korte  
avstanden til Oslo, et meget  
populært skisted.

 sem-johnsen.no

32 14 78 50 ! www.holtetpukk.no ! post@holtetpukk.no  

 

"  Betong i alle kvaliteter 
"  Pukk i alle kvaliteter 

"  Betong-elementer, vegg og dekker 
"  Opparbeidelse av tomter, vei og V/A 

NYHET!! Vi produserer betong-elementer  
Våre elementer kan benyttes til f. eks: 
hytter, kjellere, garasjer, p-hus, støttemurer 

Norefjell Fritidsbygg AS 
Salg av byggeklare hy-etomter på Nore4ell!

Solesetra • Laukollen • Naresetra
#  Selveiertomter 800 – 1200 m2

#  Ferdig opparbeidet og byggeklar
#  Solrik plassering
#  Turløyper 

aake@holtetpukk.no /  971 54 300 

SMÅ-
STOFF



42 /  NOREFJELLMAGASINET   /  SOMMER 2018

Det startet allerede i 1968 da Blaa-
farveværkets venner, med primus 
motor Kjell Rasmus Steinsvik, klarte 
å stoppe planene om industriutbyg-
ging ved Haugfossen. Tre år senere  
opprettes Stiftelsen Modums Blaa-
farveværk, og i 1978 åpner den første 
kunstutstillingen med maleriene 
til Christian Skredsvig. Et tiår med 
veldig mye arbeid, planer, idéer, 
restaurering, oppturer og nedturer 

– det må ha vært et stolt og lettet 
ektepar Steinsvik som klippet snora 
til den første utstillingen i 1978.

Og siden har det gått slag i slag med 
like mye arbeid, planer, idéer, rest- 
aureringer, mest oppturer og sikkert 
noen nedturer. I 1980 åpner Mølla, 
den blå butikken, i 1983 åpner 
Haugfosstråkka med sine butikker 
og spisesteder, i 1984 fikk barna 
sin egen bondegård, Nymoen skole 
åpner og Nyfossum, den gamle 
direktørboligen, åpnes for publikum 
med kunstutstillinger og krydder-
hage. I 1991 var det dronningmøte 
på Blaafarveværket, med dronning 
Margrethe og dronning Sonja tilste-
de under åpningen av utstillingen 
med dronning Margrethes bilder.  
I 1992 åpnet den gamle arbeider- 

boligen, Nymoen nr. 9, for publikum, 
og i 1993 klippet kong Harald snora 
til Kittelsenmuseet og Koboltgruvene.

På denne tiden har Norge og publi-
kum virkelig fått øynene opp for hva 
Blaafarveværket er og står for, og i 
år 2000 ble Kjell Rasmus Steinsvik 
og Tone Sinding Steinsvik hedret for 
sitt arbeid, og utnevnt til komman-
dører av St. Olavs Orden. Samme 
år dør Kjell Rasmus, men Tone har 
videreført og videreutviklet Blaafarve- 
værket og det arbeid de gjorde 
sammen i over 30 år.

I 2006 innledes et samarbeid med 
Eiker gårdsysteri, og Gruveosten 
så dagens lys. I 2007 åpnet to nye 
gruveganger for publikum, Clara 
Stoll og Ludvig Eugen. I 2010 sto 
Sansenes tunell klar, en liten gruve- 
gang i Clara Stoll med utstilling for 
personer med synsnedsettelse.  
I 2011 åpnet Koboltkoia, turisthytta 
på Koboltgruvene, i samarbeid med 

DNT Drammen. I 2011 og 2013 var 
det filminnspilling i gruvene; Jul i 
Blaafjell 2 og Gåten Ragnarok har 
begge scener spilt inn i Koboltgruvene.

Og det er aldeles ikke slutt på nye 
opplevelser: I 2017 kunne publikum 
trå ut på et glassgulv ca. 22 meter 
over en dyp gruvesjakt inne i Clara 
Stoll. Det kiler i magen, men er utrolig 
morsomt – og man får en følelse av 
å sveve over gruvesjakten.

Og nå, i jubileumsåret 2018, åpnes 
en 32 meter lang meter hengebro 
mellom bergfestene inne i strossene 
i Clara Stoll. Enda en spennende, 
magekilene opplevelse for store og 
små dypt inne i fjellet.

I løpet av 50 år har det blitt bygget 
opp en møteplass hvor et bredt 
publikum får gode kunst-, kultur- 
og naturopplevelser, og samtidig 
tilegner seg kunnskap. Fra å være 
datidens (1773–1893) største norske 
industrivirksomhet, har Blaafarve- 
værket utviklet seg til å bli en av 
Norges største turistattraksjoner med 
opplevelser for alle aldre og interesser.

 blaa.no

DET VAR SIKKERT NOEN SOM MENTE DET VAR GALSKAP DA HERR OG FRU STEINSVIK BESTEMTE 
SEG FOR Å LA BLAAFARVEVÆRKET «GJENOPPSTÅ», MEN DET GIKK IKKE LANG TID FØR DE MÅTTE 

SKIFTE MENING. LITT GALSKAP KANSKJE, MEN GALSKAP SOM FØRTE TIL SUKSESS!

50 ÅRS ENGASJEMENT
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«HJEMMETS SKATTER»
Hvert år i 40 år har det vært kunstut-
stilling på Blaafarveværket. Det startet 
med maleriene til Christian Skredsvig 
i 1978, og opp gjennom årene har man 
hatt norske og internasjonalt kjente 
kunstnere, ja til og med dronninger, 
som utstillere. I jubileumsåret går 
Blaafarveværket tilbake til gruvene, 
bokstavelig talt, til blåfargen som  
kobolten ble brukt til. I en bredt sammen- 
satt utstilling kan du la deg fascinere av 
nydelig porselen og keramikk. Malerier 
og gjenstander forteller om våre behov 
for det vakre – til nytte og pryd. Dette er 
den første utstillingen i Norden som tar 
for seg porselen og keramikk som motiv 

i billedkunst i tillegg til kunsthåndverk, 
og du finner arbeider av nye og kjente 
kunstnere, blant andre Edvard Munch 
og Harriet Backer.

«NØKKEN I DYPET»
Kittelsenmuseet oppe ved Kobolt- 
gruvene har også jubileum i år. For  
25 år siden, i 1993, åpnet gruvene og 
Kittelsenmuseet. I jubileumsåret er det  
Nøkken som står i fokus. Denne skumle, 
lumske og ensomme figuren som bodde 
nede i dypet av tjernet, og som Kittelsen 
var så fasinert av. Fra 1881 og utover 
tegnet og malte han flere varianter 
av Nøkken. Alle kan du i sommer se i 
Kittelsenmuseet – om du tør.

GRUVEOSTEN HAR BLITT BLÅ
Nei, den har ikke blitt blåmuggost, men som  
gruveost modnet i koboltgruver har den, 
som seg hør og bør, fått blått voksomslag. 
Eiker Gårdsysteri startet produksjonen av 
gruveosten i 2007, og innledet et samarbeid 
med Blaafarveværket. Osten blir formodnet 
på gårdsysteriet og ettermodnet i en egen 
gruvegang på Koboltgruvene. Her ligger 
den i minst 6 måneder, og dess lenger den 
ligger, dess bedre blir den. 

200 meter inne i gruvene og 35 meter  
under bakken, ligger osten med en stabil 
temperatur og luftfuktighet som gjør den 
så spesiell. I 2016 vant den bronsemedalje 
i World Cheese Award. Alle som besøker 
gruvene går forbi ostegangen, hvor gruve- 
ostene ligger på rekke og rad. Smake og 
kjøpe kan du gjøre i butikkene rundt på 
Blaafarveværket, eller hos Eiker Gardsysteri.

JUBILEUMS- 
UTSTILLINGER 2018
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www. bjorneparken.no

Bjørneparken har stor variasjon 
av norske rovdyr og ville dyr; samt 
kjente husdyr fra bondegården.
I tillegg har vi Norges største kro-
kodilleutstilling med 28 krokodiller.

• Se fôringsprogram på facebook
• Billetter kan kjøpes i nettbutikken

Velkommen
til Bjørneparken!
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3340 Åmot i Modum • tlf 32 77 88 00 • www.blaa.no •         blaafarveverket

Blaafarveværket – 50 år        12. mai - 23. september 2018

Førjulsåpent på Værket Opplevelser for hele familien i hyggelige omgivelser!

Guidede gruveturer i Koboltgruvene. 
Nyhet i 2018! underjordisk hengebro!

Kulturstier og 
naturopplevelser

Tre kunstutstillinger, tre spisesteder,  
og butikker i grønne omgivelser.

25. nov - 17. des 2017 
Servering i Kroa, butikker, julebakst 

og delikatesser. Juleverksted for barn.

Vurderer du å selge eller kjøpe på  
 
NOREFJELL

 
 
Se våre eiendommer på 
www.sem-johnsen.no eller 

www.finn.no 
 
Kontakt Morten Høegh på  
 
tlf 900 90 191 eller  
 
mh@sem-johnsen.no
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Hun kom høsten 2016, ble renovert 
og hadde sin første seilesesong under 
Kaptein Knut i fjor. Og hvilken sesong! 
84 seilinger med totalt 3 000 passa-
sjerer som fikk nyte Krøderfjorden 
og utsikten mot Norefjell.  

– Alt ble doblet i fjor, sier Kaptein 
Knut E. Ringnes. Turer, passasjerer 
og ikke minst omsetningen som gjør 
at vi får det til å gå rundt, selv med 
en så stor investering som ny båt.

– Og damen er en drøm, fortsetter 
han. Lettmanøvrert og rask, og med 
de fasiliteter vi ønsket oss. Plass til 
totalt 75 passasjerer, og med mulig-
het til å dekke bord til 50 personer 
inne og 30 ute.

– I 2018-sesongen fortsetter vi med 
våre faste populære torsdagsturer, 
damen og jeg, sier Kaptein Knut.  
Turen går som vanlig fra Olberg kirke / 
Villa Fridheim, opp til Veikåker Gård 
på gårdsbesøk hos Hanne Høne, og 

retur til Noresund igjen. Vi håper 
også vi kan få kjørt noen «Tog, båt, 
eventyr»-turer i august, så sant  
Krøderbanen blir ferdig med sville- 
renoveringen. 

Ellers tar han i mot bestillinger på 
hva det måtte være av turer, firma- 
turer, jenteturer og bryllup. – Vi fikser 
det meste, og gleder oss til sesongen 
2018, avslutter Kaptein Knut.

 kryllingen.no

FRA GJENDE SOM «MS GJENDE III» TIL KRØDERFJORDEN 
OG «MS KRYLLINGEN II»

DAMEN ER GODT AKLIMATISERT



46 /  NOREFJELLMAGASINET   /  SOMMER 2018

HØNEFOSS   GOL   ÅL   VOSS

Vi leverer til Norefjell.
Kontakt oss for et godt tilbud!

geir.roed@ofgu.com
Tlf: 970 13 800

elkjop.no

11 topper, rett fra hytta!
Er det vanskelig å få med seg minstemann ut på tur. Da kan “11 på topp”-programet være en bra 
motivasjon? Bestig alle elleve toppene som er merket på hullkortet i løpet av ett år og vinn en 
premie. Mange mener at utsikten fra Høgevarde er den beste i Sør-Norge!

Ta kontakt for å avtale visning!
For informasjon om tomter, ring Trond på 934 56 300 eller se hogevarde.no

Høgevarde oppfyller hyttedrømmen, under 2t fra Oslo!
NYE FANTASTISKE UTSIKTSTOMTER!
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PÅ BEGGE SIDER AV VEIEN OPP MOT NOREFJELL,  
RETT VED BOMMEN, LIGGER NOREFJELL GOLFKLUBB MED 18 HULL.  

MENS SNØEN ENNÅ LIGGER PÅ TOPPENE OPPE PÅ FJELLET  
LIGGER GOLFBANEN KLAR NEDE VED KRØDERFJORDEN.

MED HULL PÅ BEGGE  
SIDER AV VEIEN

Norefjell Golfklubb er et fullverdig 
golfanlegg med driving-range,  
putting-green og 18 hull, par 70. 
Banen er åpen for alle, og karakteri- 
seres av en uformell atmosfære, 
frisk fjelluft og stillhet. Banen er 
variert, og passer både nybegynnere 
og erfarne spillere.  

Klubbhuset er åpent lørdag og  
søndag med enkel servering, og  
i ukedagene er det selvbetjenings-
kasse. Man kan betale med Vipps 
eller kjøpe greenfee-billetter på 
Norefjell Ski & Spa. 

Golfanlegget passer ypperlig for 
grupper som ønsker å avholde mini-
turneringer, om det er en venne- 
gjeng eller firmatur. Det er også 
mulig å leie golfbil, og det er gratis 
parkering. Klubben har dagsgreen- 
fee; betaler du for 18 hull kan du 
spille så mye du vil den dagen. 

Ønsker du å lære deg å spille golf,  
så holder Norefjell Golfklubb «Veien 
Til Golf»-kurs flere ganger i løpet av 
sesongen. Følg klubben på Face-
book eller nettsidene for oppdatert 
informasjon.    

 @norefjellgolf     norefjell-golf.no
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For oppdateringer og nyheter  om hva som skjer,  
se  facebook.com/Krodsherad.kommune.no 

 
Internett:  www.krodsherad.kommune.no     tlf: 32 15 00 00 

 
 
 

Velkommen til Krødsherad! 
- sommer og vinteraktiviteter for hele familien 
 

Vi kan tilby… 
…boliger og boligtomter med god utsikt 
…næringstomter  med god infrastruktur 
…hytter og hyttetomter i skogs og fjellterreng 
…kort vei til de store byene på Østlandet 
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GREENSELØST

Greenseløst opplevelser er det natur- 
lige valget for bedrifter eller venne-
gjenger som ønsker et spennende 
avbrekk i hverdagen. Her får du et 
skreddersydd opplegg for grupper 
i alle størrelser, og alle aldre. Paint-
ball og femkamp-konkurranser er 
svært populært blant utdrikkingslag. 
Kombiner gjerne aktiviteten med til-
rettelagt lunsj, eller ta med grillmat 
selv. Boblefotball ble en del av  
aktivitetssortimentet i sommer, og 
kan anbefales på det sterkeste!
Aktivitetene kan gjennomføres på 
egnet lokalitet etter ønske, eller i 
omgivelsene rundt Nordre Green. 

Nytt av året er båtsafari på Krøderen, 
med plass til 12 stk. i en RIB. Dette 
kan også kombineres med en tur på 
MS Kryllingen, hvor kapasiteten er 
vesentlig større. 

Greenseløst opplevelser tilbyr 
overnatting for inntil 15 personer i 
enkle omgivelser på stabbur, eller i 
«edderkoppnett» i tretoppene under 
åpen himmel. Ta kontakt for et  
uforpliktende tilbud. Sjekk også 
ut Greenseløst opplevelser på 
Facebook.

 greenselost.no

FJELL OG FJORD HYTTE-
SERVICE

Fjell & Fjord ekspanderer stadig. 
Flere fagfolk med lang erfaring er 
ansatt, og bedriften har i dag en 
allsidig kompetanse. De kan levere 
tjenester innenfor pipe, mur, bad, 
stein og fliser, i tillegg til tjenester  
innenfor maling, snekring og gene-
relle serviceoppdrag. Det er enda 

noe ledig kapasitet i 2018, så ta  
kontakt om du har noe du skal ha 
utført. De kommer gjerne på  
befaring og gir et uforpliktende pris-
tilbud. På Fjell og Fjord Hytteservice 
sin facebookside kan du se bilder fra 
noen av oppdragene de har hatt:  
@fjellogfjordhytteservice.

 fjellogfjordas.no

SMÅ-
STOFF
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TRYGGE OG GODE BOKVALITETER I PRAKTFULLE NATUR- 
OMGIVELSER – KUN EN TIME FRA OSLO!

KRØDSHERAD 
KOMMUNE

Med ny Ringeriksbane og E16 inntar  
denne skatten av et lokalsamfunn 
en sentral plassering i et stort arbeids- 
marked på Østlandet. Her finner 
du gode bokvaliteter og bomulig-
heter på tettstedene Krøderen og 
Noresund, eller litt mer grisgrendt 
ute på grendene. Du får fremdeles ei 
kommunal utsiktstomt på ett mål til 
i underkant av kr 300 000, noe som 
gjør at drømmen om ny bolig kan 
realiseres for mange.  

Krødsherad er en kommune i Bus-
kerud fylke som omgir den sørlige 
delen av innsjøen Krøderfjorden  
ved avslutningen av Hallingdal, og  
grenser til kommunene Ringerike, 
Flå, Sigdal og Modum. Kommunen 

ligger 10 mil fra Oslo, og med strand- 
linje til Krøderfjorden og høyfjell 
som Norefjell, byr kommunen på 
både sjø, fjell og fin natur, ikke så 
langt fra hovedstaden. Denne strate-
gisk gode plasseringen gjør at 42 % 
av Norges befolkning bor innenfor 
to timer reisevei, noe som har skapt 
en sterk turistnæring og i særlig 
grad i fjellet. 

Det er et yrende liv på Krøderfjorden 
sommerstid, i form av båttrafikk, 
bading og festivalarrangementer. 
Turistbåten M/S Kryllingen lokker 
med skreddersydde opplevelser på 
fjorden. Her finnes kulturminner og  
kulturarv, som Villa Fridheim, et fredet 
Soria Moria eventyrslott fra 1892, med 

beliggenhet midt i Krøderfjorden. Og 
Norges lengste dampende museum,  
Krøderbanen, veterantog med damp- 
lokomotiv og gamle teakvogner, 
som trafikkerer den 26 km lange 
museumsbanen mellom Vikersund 
og Krøderen. Verdt å nevne er også 
eiketreet Den gamle mester. Jørgen 
Moe skrev et dikt om det store eike- 
treet på Krødsherad prestegård, hvor 
han selv bodde i 10 år på 1800-tallet, 
som kapellan til Olberg Kirke. Treet 
står fremdeles på prestegårdens 
mark i Krødsherad, som et vernet 
naturminne. 

Krødsherad setter sin historie og 
kulturarv høyt, samtidig som nye 
impulser ønskes velkommen.  
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Når Krødsherad omtales som et lokal- 
samfunn med gode bokvaliteter, 
menes primærbehov som dekkes 
gjennom kommunal tjenestepro-
duksjon, utstrakt lokaldemokrati, 
godt og bredt organisasjonsliv – i 
kombinasjon med det spektakulære 
naturgitte som rammer inn bygda. 
Det satses hardt på å legge til rette 
for det gode liv i Krødsherad i dialog 
med innbyggere, turister og nærings- 
og organisasjonsliv. De trygge og 
oversiktlige stedene og møteplassene 
preges av innbyggerinitiert aktivitet 
rettet mot alle aldersgrupper. Det 
er ønsket å ha rause og romslige 
fellesskap med plass for alle, og 
at kommunen framstår som en 
utviklingspartner med evner til å 
skape god samklang og dynamikk. 

Det satses tungt innenfor skole og 
barnehage både på innholds- og 
bygningssida. Det vedtas i disse 
dager omfattende rehabilitering av 
skolebyggene for å tilby fleksible, 
funksjonelle og framtidsrettede 
skoleanlegg, som utenfor skoletid 

er viktige kulturarenaer for barn 
og unge. På barnehagesida er det 
åpnet en ny barnehage, og en annen  
står på plan om å bli utbygd. Felles 
og overordnet satsingsområde for 
skole og barnehager er inklude-
rende læringsmiljø. Krødsherad er 
deltakere i en omfattende nasjonal 
satsing innenfor oppvekstfeltet, og 
jobber målrettet mot å legge til rette 
for lek, læring og trivsel for alle.  
I tillegg brukes det millionbeløp på 
IT-investeringer i disse dager. Det 
legges opp til å dra nytte av små- 
driftsfordelene, blant annet ved å 
koble hjem, familie og lokalsamfunn 
tettere på utdanningsinstitusjonene.

Som nevnt innledningsvis har 
Norefjell 42 % av Norges befolkning 
innenfor en radius på 2 timer. Dette 
er betydningsfullt, og gjør regionen 
geografisk sentral for både turister 
og næringsliv. I dagens og fremtidens 
samfunn ser man et økende behov 
for å komme seg ut til rekreasjons-
områdene. Skillet mellom helg og 
ukedager blir gradvis redusert, og 

man ser en jevnere bruk av Norefjell 
gjennom uka og året. Innsatsen mot 
å utvikle Norefjell som et helårsfjell, 
hvor sykkel er et viktig satsingsom-
råde, vil bli intensivert. På sikt vil 
dette skape flere lokale arbeidsplasser.

Kommunestyret i Krødsherad legger 
en sterk optimisme og framtidstro 
til grunn for sine ambisiøse mål. Nå 
har du muligheten til å bli med på 
reisen med å reise framtidas Krøds-
herad – og til en relativt beskjeden 
inngangsbillett. Deres spådom er at 
de vil lykkes med å skape vekst og 
utvikling både samfunnsmessig og 
innenfor de kommunale tjenestene. 

Ta kontakt med bygdas folkelige 
ordfører Gustav Kalager for en 
prat om mulighetene for bosted 
i kommunen med rike naturres-
surser, sentral plassering, gode og 
dialogbaserte tjenester og varme  
lokalsamfunn.

 krodsherad.kommune.no
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Det var 12 postkasser, nå er det 17, 
og stiene er merket og lagt til rette 
for turentusiaster i alle aldre. Så 
vel lokalbefolkning som hytte- og 
leilighetseiere og andre turister drar 
nytte av dugnadsinnsatsen som 
ligger bak disse turmulighetene.
De fleste turene er blåmerket, GPS- 
merket og finnes på appen UT.no.

For ytterligere tur- og adkomstinfo se  
krodsherad-il.idrettenonline.no  

– trimgruppa, eller ring 450 27 161.

8 av turene har vi presentert tidligere, 
her kommer de 9 siste, inkludert de 
5 som er nye i år.

 norefjellturforening.no

IKKE MANGE DESTINASJONER KAN PRESENTERE DET TURMANGFOLDET  
SOM NORERFJELL. STIER OG TILRETTELAGTE TURMULIGHETER FRA FJORD TIL FJELL. 

MYE AV ÆREN FOR DETTE HAR TRIMGRUPPA I KRØDSHERAD IDRETTSLAG. 

FRA FJORD TIL FJELL
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BLODFJELL 740 MOH.
Kjempeflott topptur på østsiden av Krøderfjorden. Fra gamle 
rv 7 passerer man Veikåker kapell og tar etter hvert av mot 
Haugerud. Turen er blåmerket fra Flata, og er merket som en 
runde med GPS-spor på UT.no. Runden er på en knapp mil 
og er en god dagstur for familier med litt spreke barn.  
Underveis får du storslagen utsikt mot Krøderfjorden,  
Norefjell, Hallingdal og Ringerike.

BUKKÅSEN 370 MOH.
Dette er en kort og barnevennlig tur til et utsikts-
punkt med bålpanne, hvor du ser utover fjorden,  
Villa Fridheim, Rundskogen og gårdene langs 
vestsida. Du kan gå fra parkeringen ved «Den gamle 
mester», eller fra den skarpe venstresvingen i  
Hanserudveien. 

RAVNÅS 1188 MOH.
Dette er den lettest tilgjengelige toppen på Norefjell-
platået, og her får du et flott rundskue! Du starter ved 
Norefjellstua, går under skiheisen «nedre 2-seter» og 
følger blåmerking mot Sortebergflaget og videre i retning 
Østensetrene. Det er godt skiltet mot Ravnås ved stideler. 
Fra toppvarden kan du følge blåmerkingen videre i retning 
Norefjell Ski og Spa før du svinger deg nedover igjen mot 
Norefjellstua (bred sti som er både blåmerket og rød 
T-merket). Slik får du en veldig fin rundtur på ca. 3 timer. 

VARDEFJELL 825 MOH.
Dette er et fint høydedrag med god utsikt mot 
Andersnatten og Sigdal og sørover Krøderfjorden, 
beliggende mellom selve Norefjell og Rundskogen. 
Blåmerkingen følger traseen for skiløypa, fra Nore- 
fjellveien like før kommunedelet mot Sigdal. Stien er 
noe myrlendt og våt, og det aller fineste er nok å ta 
denne turen på ski.

FOTO: HILDE ROLAND
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KJÆRLIGHETS-
HAUGEN 884 MOH.
Dette er området ved gapahuken 
langs Leppejuvslepa, med utgangs- 
punkt ved Norefjell Ski og Spa. 
En kort og lett tur som er mye 
brukt året rundt – her passerer 
også skiløypa. Du kan fortsette 
videre mot Steinmannen og 
skrive deg inn i to turbøker på 
samme runde.

MOEN (RUNDSKOGEN) 274 MOH.
Lettgått skogstur på ca. 8 km t/r. Turen er skiltet og blåmerket  
fra Bjørebrua og slynger seg oppover mot den gamle husmanns- 
plassen Moen, like nedenfor Dynge gård. Stien går delvis langs 
den idylliske Bjøreelva. På Moen er bygningene borte, og bare en 
gressvoll vitner om tidligere bebyggelse. Herfra kan man  gå ned 
til en fin badeplass ved Bjøreelva («Jokerud-hølen»).  

HØGNIPA 655 MOH.
Flott utsiktstopp i Redalen på kommunegrensa mot Ringerike, 
og en fin familietur på 2–3 timers tid. Man tar av gamle rv 7 mot 
Redalen og kjører 4–5 km før man tar av til høyre mot gården 
Rishovd og Redalen hyttefelt. Turen er blåmerket fra bommen 
bakom gårdstunet på Rishovd. Turen går først et stykke langs 
grusvei gjennom hyttefeltet, før man fortsetter gjennom skogen 
videre til toppunktet, hvor det er nydelig utsikt mot «7 prestegjeld». 

STEINMANNEN 1350 MOH.
Følg veien videre fra Kjærlighetshaugen til 
Leppejuv, der det er blåmerket videre tursti 
mot Høgevarde. Når du er kommet godt 
opp på fjellet, er det merket en avstikker 
opp på toppunktet som heter Steinmannen. 
Herfra kan du gå ned på den røde T-merkinga 
tilbake mot Augunshaug og ned igjen mot 
hotellet eller mot Norefjellstua. De riktig 
spreke legger også runden oppom Ravnås 

– her er det muligheter for 3 kasser på 
samme dag!

GREENSPROMENADEN 
136 MOH.
Lettgått, idyllisk fjordsti som går mellom 
Krøderen Kro og Bjertnes gård. Turbok-
kassa henger på et tre på odden neden-
for Søndre Green gård. 
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17 POSTKASSETURER 

TRIMGRUPPA KRØDSHERAD IL 

HØGEVARDE 1459 MOH.
Vi må ikke glemme Høgevarde selv om den ikke hører med til postkasseturene ennå. 
Det er gode, merkede stier opp og fra skisenteret eller Norefjell Ski og Spa, fra hytte-
området Høgevarde og fra Tempelseter. Det tar mellom 2,5 og 3,5 timer å nå toppen. 
Her oppe kan du i klarvær skue ut over 40 000 km2 av Norge, omtrent like mye som 
hele Danmark. Overnatter man i DNT Drammen og omegns selvbetjente overnat-
tingshytte kan man stå tidlig opp og nyte soloppgangen langt øst.

IVRIGE TURGÅERE PREMIERES SLIK:

Barn 0–7 år:  Minst 6 turmål, alle får
Barn 8–16 år: Minst 9 turmål, alle får
Voksne fra 17 år: Minst 15 turmål,  
 vinneren trekkes.

Når premiemålet er nådd, send en sms 
til 450 27 161 (SolveigSæta).
GOD TUR!

POSTKASSENE
På alle turmålene står det ei postkasse 
med turbok i. Der kan man skrive seg 
inn og kvalifisere seg til premie som 
deles ut ved slutten av året. 17 av 17 
turer må jo være målet! 

FOTO: JOHAN FEGRI
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SYKKEL PÅ ASFALT, GRUS OG STI

NOREFJELL OG OMRÅDET RUNDT HAR ET NETTVERK AV SPENNENDE SYKKELRUTER.  
DE ER AV FORSKJELLIG LENGDE OG VANSKELIGHETSGRAD OG DE KREVER  

FORSKJELLIG GRAD AV FYSISK FORM, NOE FOR BÅDE LITEN OG STOR. LANGS RUTENE  
LIGGER DET GODE RASTEPLASSER, OPPLEVELSER OG ATTRAKSJONER  

DU KAN STOPPE VED UNDERVEIS.

NASJONAL SYKKELRUTE NR 4
Norge har i dag 10 nasjonale sykkel-
ruter tilrettelagt for sykkelferie, fra 
Finnmark i nord til Agder i sør.
Under Norefjell går Nasjonal sykkel-
rute nr. 4 som strekker seg fra Oslo 
til Bergen. Norefjellruta heter strek-
ningen fra Åmot til Bromma. Denne 
er merket via Blaafarveværket og 
koboltgruvene, går forbi Krøderen 
og Krøderbanen og følger vestsiden 
av Krøderfjorden forbi Villa Fridheim, 
under Norefjell og opp til Bromma. 
Ruta går på lite, og til dels ikke tra-
fikkerte veier, delvis grus og delvis 
asfalt. Den er småkupert fra Åmot 
til Krøderen, derfra og langs fjorden 
er det lett syklet flatt terreng. Dette 
er første etappe til Bergen eller en 
dagstur for hele familien.

NOREFJELL RUNDT
Har du ikke tenkt deg til Bergen 
kan Norefjellruta være en del av en 
rundtur rundt Norefjell. Etter en 
god rast på Bromma går ruta opp 
Eggedalsveien, bak Norefjell, over 
Haglebu og ned til Eggedal. Her er 
det to muligheter, enten veien over 
fjellet, forbi Djupsjøen, Bøseter, 
Norefjell skisenter og ned til Nore-
sund. Eller rundturen kan gjøres 
komplett ved å sykle gjenom Egge-
dal, Sigdal og ned til Blaafarveværket 
på Åmot. Dette er en flerdagers tur 
og krever planlegging med telt eller 
hytteovernattinger. Kart fra cyclingnorway.no
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Vi utfører små og store rørleggeroppdrag innen sanitær  
og varme, og har blant annet god kompetanse på varme- 
pumper og bad. Vi tilbyr tjenester til både privatpersoner 
og bedrifter, innen nybygg og rehabilitering.

btrorservice.no

Høgevarde 

Rundtskogen

Hovden 

Bøeseter

GPS Punkter

Eggedal

2,5 KM 10KM5 KM 7,5 KM

Rød løype, frem og tilbake Høgevarde, teknisk krevende. Rød merket 
hele veien. 
Blå løype N3 57 km løype, ikke merket, men med GPS punkter. 
Brun løype, Ikke merket, Går 95% på vei. Følg skilter retting Eggedal. 
Svart løype er ikke merket, men er på GPS. 

FJORDEN, SKOGEN OG FJELLET
Fra Krøderfjorden og opp på fjellet 
er det også mange gode sykkelruter, 
noen enkle, andre mer krevende. 
På kartet har vi tegnet inn noen av 
disse. Kartet kan også lastes ned fra 
hjemmesiden til Norefjell Ski & Spa. 
Det er også fullt mulig å bruke et 
vanlig vei/turkart om du skal holde 
deg til veinettet.

Rød løype går fra skisenteret/ 
Norefjell Ski & Spa til Høgevarde og 
retur. Løypa er teknisk krevende og 
ikke for nybegynnere. Den følger de 
røde T’ene til DNT fra Norefjellstua 
og opp til Høgevarde., det er bare 
å følge skiltene. Det finnes masse 
flotte utstikkere fra hovedtrasen vi 
anbefaler vestsiden av fjellet. 

Blå løype er ikke merket, men du 
kan laste ned ruten til din GPS. Bruk 
QR-koden. Ruten er konkurranse- 
løypen til N3-Norefjellrittet. Dette er 
en spennende tur, med alt fra asfalt 
til stier. Hvis du synes turen blir for 
lang, kan du sykle tilbake mot  
hotellet fra Rundskogen. Da blir  
turen ca. 25 km lang. Tar du hele 
turen blir den ca. 56 km.

Brun løype går for det meste på 
asfalt, men det er også noen grus-
partier, så landeveissykkel kan være 
en utfordring. Dette er en skikkelig 
rundtur. Følg skiltingen mot Eggedal. 
Når du kommer til Eggedal følg 
skiltingen til Noresund. Hvis du føler 
at turen blir for lang kan du alltid ta 
raskeste vei til hotellet.

Svart løype er ikke merket, men du 
kan også her laste ned GPS punkter.
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GAVEKORT
Den perfekte gaven til noen du er glad i! Kjøp et gavekort som gjelder 

på hele hotellet, du bestemmer beløp og design.

 Se hotellgave.no for mer informasjon

NOREFJELLSKIOGSPA.NO / TELEFON: +47 32 14 82 00 / E-POST: BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA
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GAVEKORT
Den perfekte gaven til noen du er glad i! Kjøp et gavekort som gjelder 

på hele hotellet, du bestemmer beløp og design.

 Se hotellgave.no for mer informasjon

NOREFJELLSKIOGSPA.NO / TELEFON: +47 32 14 82 00 / E-POST: BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA

 hogevarde.no

RETT UNDER HØGEVARDETOPPEN, 1459 MOH. MED EN AV NORGES BESTE  
UTSIKTER, LIGGER HØGEVARDE HYTTEFELT. MIDT I ET ELDORADO AV FISKEVANN, 

MERKEDE STIER, TOPPTURER OG SYKKELMULIGHETER. HER KAN MAN FINNE 
DRØMMEHYTTA ELLER DRØMMETOMTA, MED KORT VEI TIL BJØRNEPARK,  

EVENTYRSLOTT ELLER SKISENTER OM VINTEREN.

KORT VEI TIL 
HYTTEDRØMMEN



50 MINUTTER 
UNNA NOREFJELL!

2018: 16.-18. MARS
2019: MARS
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Vi tråkker opp 
 nye spor
Følg vår ferd på Facebook

<<  catchmedia.no

Årets utgave av RawAir er den andre 
i rekken, men allerede nå peker ny-
vinningen i hoppsporten seg ut som 
en publikumssuksess som vil vare i 
mange, mange år. RawAir blir gjerne 
kalt Norges svar på hoppuka, bare 
mye mer ekstrem. I løpet av ti dager 
skal hopperne forflytte seg fra Oslo 
til Lillehammer, videre til Trondheim 
før de flyr både til og i Vikersund.  
Og de skal ha tellende konkurranser 
hver eneste dag. En rå turnering 
med andre ord!

EKSTREM KONKURRANSE 
– Fjoråret ble en stor suksess for det 
som var første RawAir. Skiflygings-
rennet fra Vikersund ble det nest 
mest sette hopprennet i verden 
forrige sesong, kun slått av nytt-
årshopprennet. I tillegg strømmet 
titusener til de fire hoppbakkene, 
forteller Tone Kjemperud Kristiansen. 
Generalsekretæren i Vikersund  
understreker hvilken mental påkjen-
ning RawAir er for hopperne. 

– Rennene kommer på tampen av 
sesongen når hopperne allerede er 

slitne etter en lang vinter. Så skal 
de farte Norge rundt på buss og 
fly, mens de skal levere maks hver 
eneste dag i hoppbakken. Skal du 
vinne RawAir sammenlagt har du 
ikke råd til et eneste bomhopp. 

DE NORSKE ER BEST I VERDEN
Denne vinteren har kanskje vært 
den beste for norsk hoppsport  
noen gang. 

– Norge har regjerende olympiske 
mestere i lag, samt tre individuelle  
medaljer fra OL. Dessuten er Kongs-
berg- og Vikersundhopperen Daniel 
Andre Tande regjerende verdens-
mester i skiflyging fra i vinter, samt 
at vi tok laggullet i skiflygingsmester- 
skapet. Norge har trolig aldri hatt et 
bedre landslag, og vi vet at de nor-
ske hopperne er skiflyvere av rang. 
De elsker å fly langt i Vikersund, slår 
Kristiansen fast. 

INVITER MED PÅ HYTTA ELLER 
TA INN PÅ NOREFJELL
Norefjell ligger i perfekt avstand til 
Vikersund. Kun 50 minutters kjøre-

tur fra Vikersund kan du kombinere 
avkobling i bakken eller i sporet 
på Norefjell, med en eller to dager 
i Vikersundbakken hvor du får se 
ekstrem vinteridrett på nært hold. 

– Har du hytte på Norefjell er det 
bare å fylle opp gjestesengene med 
gode venner eller familie. Kanskje 
kan det lokke med et VIP-tilbud i 
bakken, hvor blant annet Bølgen & 
Moi står for matservering? Har du 
ikke hytte er det perfekt med ski in 
og fly out-helg på hotell på Norefjell, 
oppfordrer Kristiansen. 

RawAir arrangeres 9.–18. mars 2018, 
med superfinale i Vikersund 16.–18. 
mars. Datoene for 2019 er ikke  
endelig bestemt, men mest trolig 
blir det i mars 2019. 

Se rawair.no eller vikersund.no for 
mer informasjon. 

 vikersund.no

KUN 50 MINUTTER UNNA VERDENS RÅESTE OG STØRSTE SKIFLYGINGS-
BAKKE, ER NOREFJELL ET PERFEKT UTGANGSPUNKT FOR EN HELG MED 
EGEN SKILEK, OG SAMTIDIG SE VERDENS VILLESTE SKIFLYGERE KASTE 

SEG UTFOR VIKERSUNDBAKKEN. 

INVITER TIL  
SKI- OG SKIFLYGINGSFEST!
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Bli med på høstens YOGA-begivenhet! 
I høstlige omgivelser på fjellet, med et hotell som byr på et av 
Norges beste spa-anlegg, deilige senger og god mat, tar vi deg 

med på et stort utvalg av yoga-opplevelser med noen av de beste 
instruktørene norden har å by på.

Det blir yoga både for deg som er erfaren yogi 
og for deg som er ny til yoga.

 
Pris kr 3950,- per person for helgen i dobbeltrom.

Inkluderer yogatimer, frokost lørdag og søndag, lunsj lørdag, 
og middag fredag og lørdag. *Enkeltromstillegg kr 300 pr. natt. 

 
For påmelding og informasjon: norefjellskiogspa.no/events

Bjørn Jacobsen

Baldur Johannesson Johanna Andersson

Vibeke Klemetsen

Francesca GolfettoHenriette Lien

Hanne Kjersem Vestre

YOGAWEEKEND 
NOREFJELL SKI & SPA  |  12-14 oktober 2018

HIYOGA OG RUN & RELAX
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Hemmeligheten 
          ligger i luften

Nyhet – Aclima WoolNet Hiking
Nettingkonstruksjon gir mye luft mot kroppen som holder deg varm,
samtidig som strukturen gjør at svette transporteres fritt til neste lag.
Kombinasjonen av ullnetting og tettstrikket merinoull sørger for at
kroppstemperaturen reguleres optimalt. Ved høy aktivitet fordamper
fuktighet effektivt gjennom ullnettingen på armer og bein, samtidig
som den tettstrikkede ullen holder deg varm ved lav aktivitet.
Plaggene kommer til dame og herre som overdel og longs.

www.aclima.com

Bli med på høstens YOGA-begivenhet! 
I høstlige omgivelser på fjellet, med et hotell som byr på et av 
Norges beste spa-anlegg, deilige senger og god mat, tar vi deg 

med på et stort utvalg av yoga-opplevelser med noen av de beste 
instruktørene norden har å by på.

Det blir yoga både for deg som er erfaren yogi 
og for deg som er ny til yoga.

 
Pris kr 3950,- per person for helgen i dobbeltrom.

Inkluderer yogatimer, frokost lørdag og søndag, lunsj lørdag, 
og middag fredag og lørdag. *Enkeltromstillegg kr 300 pr. natt. 

 
For påmelding og informasjon: norefjellskiogspa.no/events

Bjørn Jacobsen

Baldur Johannesson Johanna Andersson

Vibeke Klemetsen

Francesca GolfettoHenriette Lien

Hanne Kjersem Vestre

YOGAWEEKEND 
NOREFJELL SKI & SPA  |  12-14 oktober 2018

HIYOGA OG RUN & RELAX

ACLIMA

Aclima AS har historie tilbake til 
1939. I tre generasjoner har de 
vært en viktig og kompetent norsk 
tekstilprodusent. Erfaringen og 
kunnskapen de har opparbeidet seg 
gjennom generasjoner er uvurderlig 
i arbeidet med å holde folk tørre og 

varme. Vårt spesielle klima gir en 
del utfordringer som Aclima løser 
på best mulig måte. Deres fokus 
spenner seg fra barn i barnehage til 
flammehemmende og isolerende 
undertøy til Forsvaret. 

Aclima holder til på Krøderen like 
ved Norefjell. Dette er et fantastisk 

område for produktutvikling, og for 
å teste produktene, sommer som 
vinter. Aclimakolleksjonen dekker 
utendørsaktiviteter for hele året 
med undertøy, mellombekledning, 
sokker og luer, slik at du og din familie 
skal ha det godt når dere er ute.

 aclima.com

SMÅ-
STOFF
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NORDENS STØRSTE 
FALLHØYDE, 1 010 M.  
Skikjøring fra høyt  
oppe på  fjellet og helt 
ned til Krøderfjorden  

– i solvendte løyper.

EN AV NORGES BESTE 
LANGRENNSDESTINA-
SJONER. Varierte løyper 
for skøyting og klassisk. 
Værsikre løyper under tre- 
grensen og høyfjellsløyper 
med fantastisk utsikt.
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KVALITETSMAT I 
BAKKEN. Norefjell har 
7 spisesteder med ski 
inn / ut. Fra lokal tapas  
til italiensk pizza.

MORO FOR HELE  
FAMILIEN. Skicross,  
terrengparker, barne- 
bakker,  og noen av  
Norges letteste og  
vanskeligste traséer. 

ET SKISENTER I  
UTVIKLING. Nytt snø-
anlegg sommeren 2016 
og 6-seters ekspressheis 
sommeren 2017. Nore- 
fjell har store planer for 
fremtiden.

OVER 5 MÅNEDERS 
SESONG. Fra november 
til april.
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NÅ KAN DU LEIE UT HYTTA ELLER  
LEILIGHETEN VIA NOREFJELL.COM
Ønsker du å leie ut din hytte eller leilighet når du ikke bruker den?
Vi tilbyr:

»  Fordelsprogram
»  Gode ekstrainntekter

Kontakt oss på:

booking@norefjell.com

»  Vask, vaktmester,  
    nøkkelutlevering med mer
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SKISENTER
Norefjell Skisenter
 321 50 100
 skisenter@norefjell.com
www.norefjell.com

HOTELL, HYTTER, 
KONFERANSE & 
LEILIGHETER
Norefjell Ski & Spa
 321 48 200
 booking@norefjellskiogspa.no
www.norefjellskiogspa.no

Norefjellbooking Mountainlodge
 414 75 455 / 911 09 786
 booking@norefjellbooking.as
www.norefjellbooking.as

Sole Gjestegård
 321 50 400
 post@solegjestegaard.no
www.solegjestegaard.no

Norefri
 404 52 946
 booking@norefri.no
www.norefri.no

Noreheim
 902 24 022
 post@noreheim.no
www.noreheim.no

Norefjellhytta
 930 43 366
 restaurant@norefjellhytta.com
www.norefjellhytta.com

Krøderen Kro og Motell
 321 47 877
 post@kroderenkro.no
www.kroderenkro.no

Ole-Jacob Golberg
 922 27 278
 lise-thorsen@hotmail.com

Ringnes Gård
 941 78 852
 post@ringnesgard.no
www.ringnesgard.no

SKISKOLE OG SKIUTLEIE
Skiutleie Skistua
 321 50 100
 utleie.skistua@norefjell.com
www.norefjell.com

Skiutleie Norefjell Ski & Spa
 321 50 100
 utleie.qsrn@norefjell.com
www.norefjell.com 

Norefjell Skiskole
 321 50 100
 skiskole@norefjell.com
www.norefjell.com

Skiutleie Skiloftet
 905 94 376 / 414 75 455
 post@norefjellskiutleie.no
www.norefjellskiutleie.no

Skiutleie Mountain Lodge
 414 75 455 / 911 09 786
 post@norefjellskiutleie.no
www.norefjellskiutleie.no

SPISESTEDER
Skistua
 321 50 100
 skisenter@norefjell.com
www.norefjell.com 

Pizzeria Norefjell Ski & Spa
 321 48 200
 booking@norefjellskiogspa.no
www.norefjellskiogspa.no

Restaurant Norefjell Ski & Spa
 321 48 200
 booking@norefjellskiogspa.no
www.norefjellskiogspa.no

Norefjellhytta
 930 43 366
 restaurant@norefjellhytta.com
www.norefjellhytta.com

Krøderen Kro
 321 47 877
 post@kroderenkro.com
www.kroderenkro.no 

Heishuset
 404 52 946
 booking@norefri.no
www.norefri.no 

Shell Noresund
 321 49 105
 arnfinnstake@hotmail.com 

Statoil – Circle K Noresund
 321 49 138

Norefjellstua Pub & Pizza 
 920 92 332
 morten@norefjellstua.no
www.facebook.com/norefjellstua

Alpinstua 
 404 52 946
 booking@norefri.no
www.norefri.no 

AFTERSKI
Norefjellstua Pub & Pizza
 920 92 332
 morten@norefjellstua.no
www.facebook.com/norefjellstua

B52 Norefjell Ski & Spa
 321 48 200
 booking@norefjellskiogspa.no
www.norefjellskiogspa.no

VAKTMESTER / NYBYGG /
ENTREPRENØRER / 
RESTAURERING
Fjell & Fjord Hytteservice AS 
 951 56 595 / 970 43 004 /
416 00 890
 eilevb@hotmail.com
 skinnes@me.com
www.fjellogfjordas.no

Krøderen Elektro AS
 321 47 050
 mj@eke.no
www.eke.no

Venåsen Rørservice AS
 321 26 664
 firmapost@venaasen.no
www.venaasen.no

B&T Rørservice AS
 901 50 164
 btror@postweb.no 
www.btrorservice.no 

Norefjellhytta
Jellum Byggservice AS
 909 26 725
 post@norefjellhytta.no
www.norefjellhytta.no

Jørn Konrad Bye AS 
– maskinentreprenør
 450 27 340
 jornkonradbye@gmail.com
www.jornkonradbye.no 

Holtet Pukk og Betong
 321 47 850
 post@holtetpukk.no
www.holtetpukk.no

Truls Erik Hennum 
– maskinentreprenør
 419 24 281
 trulserik@hotmail.com

TOMTER / MEGLER
Sem & Johnsen eiendomsmegling
 900 90 191
 mh@sem-johnsen.no
www.sem-johnsen.no

Høgevarde AS
 934 56 300
 trond@hogevarde.no 
www.hogevarde.no

Fossliseteråsen AS
 909 92 585
 karsten.ekeren@akh.no

Krødsherad kommune
– boligtomter
 321 50 000
 post@krodsherad.kommune.no
www.krodsherad.kommune.no 

ANBEFALTE PRODUKTER 
OG TJENESTER
Aclima Ullprodukter
 321 50 600
 aclima@aclima.no
www.aclima.no

Elkjøp Hønefoss, Gol og Ål
 970 13 800
 geir.roed@ofgu.com
www.elkjop.no

Skue Sparebank
 320 53 900
 noresund@skuesparebank.no
www.skuesparebank.no

Stake AS – hage, skog m.m.
 995 93 120
 arnfinnstake@hotmail.com 

Catch Media AS
 452 63 634
 post@catchmedia.no 
www.catchmedia.no

DAGLIGVARER
Norefjell Mat (vinter)
 401 67 328
 norefjellmat@gmail.com

OPPLEVELSER &  
AKTIVITETER  
SOMMER / VINTER
Greenseløst

– aktiviteter og eventer
 416 00 890
 ogskinnes@gmail.com 
www.greenseløst.no 

HanneHøne / Veikåker Gård
 976 55 899
 hannehone@postweb.no
www.hannehone.no

Sigdal Gokart og leirdue m.m.
 900 75 608
 steinar@sigdalgokart.no
www.sigdalgokart.no 

MS Kryllingen
Turist- og charterbåt
 905 23 916
 post@kryllingen.no
www.kryllingen.no

Blaafarveværket / Koboltgruvene
 327 78 800
 info@blaa.no 
www.blaa.no 

Bjørneparken AS
 320 53 510
 rugg@bjoreparken.no
www.bjorneparken.no

Vikersund Hoppsenter
 327 81 800
www.vikersund.no

Folkemusikksenteret
 912 44 330
 post@folkemusikksenteret.no
www.folkemusikksenteret.no 

Krøderbanen
 32 14 76 03
 post@kroderbanen.museum.no
www.kroderbanen.museum.no

Lauvlia, Th.Kittelsen
 327 12 407
 post@lauvlia.no
www.lauvlia.no

Chr.Skredsvig Hagan
 327 14 840
 hege@skredsvig.no
www.skredsvig.no

Sigdal Museum / Eggedal Mølle
 912 44 330
www.sigdalmuseum.no

Villa Fridheim
 321 49 406
 post@villafridheim.no
www.villafridheim.no 

Søndre Green / Kristin Lindberg
 997 02 812
www.kristinlindberg.no

Norefjell Turforening
 post@norefjellturforening.no
www.norefjellturforening.no

Jakt- og Fiskesenteret
 469 73 200
 jfs@jaktogfiskesenteret.no
www.jaktogfiskesenteret.no

Krødsherad Kommune
 321 50 000
 krodsherad.kommune@
krodsherad.kommune.no
www.krodsherad.kommune.no 

ANDRE VIKTIGE NUMMER
 Taxi 934 55 252 / 901 01 851
 Politi 321 03 210
 Legevakt 116 117

KONTAKTINFO

NÅ KAN DU LEIE UT HYTTA ELLER  
LEILIGHETEN VIA NOREFJELL.COM

»  Vask, vaktmester,  
    nøkkelutlevering med mer



    

Enten du søker fart og spenning, 
gode kulturopplevelser eller  

tilbaketrukket stillhet kombinert 
med mektige naturopplevelser  

og kulinariske nytelser;

 Norefjellregionen gir deg alt 
– og mer til!
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Eventyret starter her!
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