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

DINNER SHOW MED 3-RETTERS FESTMIDDAG
11.-12. OG 18.-19. NOVEMBER

Pris kr 1.890,-
pr. person pr. døgn i dobbeltrom.
Tillegg enkeltrom kl 200,- pr. døgn.

Prisen inkluderer:
• Overnatting med frokost
• Aperitiff og 3-retters festmiddag
• Inngang til Bøseter Bad & Trening
• Stemningsfull pianobar
• Nattklubb med DJ
• Gratis parkering

 

WALLMANS ON TOUR AT
NOREFJELL

Wallmans har i 15 år vært et 
toneangivende showmekka 
med glitter, glamour og artister. 
Med 6 stk artister på scenen 
sørger de for en komplett og 
underholdningsrik kveld.
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TA DEG TID OG NYT OMRÅDET MED ALLE SINE SPESIELLE 
FASILITETER, DU VIL FÅ MINNERIKE OPPLEVELSER.

VELKOMMEN!

NOREFJELL, ET VINTERELDORADO SOM OGSÅ KAN 
VISE TIL FLOTTE NATUROPPLEVELSER OG KULTUR-
STEDER PÅ SOMMEREN.

Krøderfjorden ligger idyllisk midt i dalføret, der Norefjell 
med toppen «Høgevarde» 1 459 m.o.h. stiger opp mot 
vest. Her har naturen lagt til rette for fotturer og sykkel-
turer i høyfjellet og skogsområder. Fjorden byr på turer 
med båten Kryllingen og mulighet for fiske, båtsport  
og bading. Andre spesialtilpassede aktiviteter, samt golf 
og gokart tilbys også.

Bjørneparken i Flå har utvidet dyrehagen med stor  
avdeling med krokodiller, alligatorer og slanger i tillegg 
til de fleste andre dyrene i norsk fauna. Den spesielle 
Veikåker Gård, hvor det kryr av dyr, er interessant for 
både store og små. I syd kan man besøke verdens største 
hoppbakke, Vikersundbakken, som har restaurant på 
toppen. Like i nærheten finner man Blaafarveværket 
med koboltgruver og kunstutstillinger i et historisk miljø.

Buskerudmuseet rommer kjente kulturinstitusjoner som 
eventyrslottet Villa Fridheim, Sigdal Museum med Tveiten- 
samlingene, Th. Kittelsens Lauvlia, og Chr. Skredsvigs 
Hagan, der man kan oppleve et nybygget stort galleri 
med unike bilder.

Den historiske Krøderbanen mellom Vikersund og Krøderen 
har ulike togtilbud gjennom sommeren.

Regionen har gode overnattingsmuligheter. Sole Hotell 
ligger idyllisk til ved fjorden. Norefjell Ski & Spa, Norges 
største sparesort i fjellet, byr på de fleste fasiliteter.  
NorefjellHytta med eksklusive matretter, Noreheim  

– et spesielt forseggjort setertun, Norefri i dalbunnen 
med flotte leiligheter, og Krøderen Kro og motell,  
middagsstedet, bør alle være verdt besøk. 

I tillegg har vi mange servicebedrifter som Spar (åpent 
hver dag), håndverksbedrifter av ypperste klasse, og en 
kommune som ønsker turistene velkommen.

NATUR OG KULTUR
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25 ÅR I HYTTEEIERNES 
TJENESTE
Norefjell Vakt og Hytteservice har 
hjulpet hytte- og leilighetseierne
på Norefjell i 25 år med brøyting, 
snømåking og levering av ved. 
 – Vi leverer alt av vaktmester- 
tjenester, forteller Arild i Norefjell 

Vakt og Hytteservice. Kollega Jon 
Bjørn nikker bekreftende. Selvsagt 
synes gjesten det er perfekt å komme 
til hytta, ferdig måkt og med ved 
på trammen. Arild og Jon Bjørn har 
drevet firmaet de overtok i 10 år,  
og blir aldri lei av fornøyde kunder. 
Og gutta har planene klare, det blir 
mange flere år på Norefjell.

MODERNE HØGEVARDE

Endelig, etter 10 år med planlegging 
bygges en ny moderne turisthytte 
på Høgevarde, i regi av Drammen og 
Omegn Turistforening. Den gamle 
hytta skal fortsatt stå, og den nye 
bygges noen meter unna.
 
Høgevarde er, som Norefjells kjennere 
selvfølgelig vet, den nest høyeste 
toppen i dette fjellmassivet. 1 459 
m.o.h. på den nordlige delen av 
fjellryggen gir toppen en fabelaktig 
utsikt over store deler av Sørøst-Norge.
 
Stiftelsen av Den Norske Turist- 
forening i 1868 med den kreative 
Konsul Thomas Johannessen Heftye 
som primus motor, var et ledd i 
retning av å gjøre naturen mer til- 
gjengelig, spesielt for bedrestilte  
byfolk. Dette var også starten på en ny 
næring i fjellbygdene. Opprettelsen 
av et eget fjellførerlaug viser at Nore- 
fjell ble hyppig besøkt av 1800-tallets 
turister. Ti lokale fjellførere ble  
bemyndiget til å vise vei i området.

Drammen og Omegn Turistforening 
(stiftet 1888) bestemte seg for å 
bygge en turisthytte i stein ved 
Høgvardevatnet på 1 400 m.o.h. like 
etter stiftelsen. Denne ble høytidelig 
innviet 5. juli 1893. Turistforeningen 
planla å benytte hytta som natt- 
herberge og sted for bevertning.
 
Allerede i «Christiania og Omegn: 
Illustreret Haandbog for Reisende» 
fra 1894, kunne man se at hytta ble 
omtalt: «Fra Olberg bestiges  
Høgevarde paa Norefjeld, hvor en 
Turisthytte er oppført.» Mye tyder på 
at hytta ble godt besøkt fra starten av. 
I 1906 ble den opprinnelige steinhytta 
supplert med en tømmerhytte, 
plassert noen meter unna. For å 
møte ytterligere plassbehov ble de 
to hyttene bygget sammen ved å 
sette opp nok en enhet. Dette ble 
ferdigstilt i 1935. Flere utbedringer  
er senere gjennomført, og kafeteria-
bygningen sto ferdig utbygget i 1977.
 
Og nå er altså planene realisert og 
byggingen i gang av en ny moderne 

hytte på 170 kvm, som ligger et 
kort stykke unna den eksisterende 
Høgevardehytta. Den skal, hvis alt 
går som forventet, stå ferdig i 2017 
og får 45 overnattingsplasser. Den 
er kostnadsregnet til mellom 4 og 5 
millioner, skal bygges i massivt tre, 
og stå på en stålplate for å unngå 
skader i naturen. 

Sparebankstiftelsen DNB har gjort 
det økonomisk mulig å realisere 
prosjektet på Norefjells høyfjell, 
som garantert vil gjøre det enda mer 
attraktivt å besøke Høgevarde.

 Høgevarde Turisthytte 1393 moh
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MÅK HYTTETAKET!

 – Det er viktig å holde hyttetaket
relativt fritt for snø, sier Eilev i 
Fjell & Fjord Hytteservice, som har 
spesialisert seg på å måke hyttetak. 
Hytteeieren er ansvarlig for å fore-
bygge eventuelle skader. Dette inne- 
bærer blant annet å ikke ha for mye 
snø på taket. Hvis taket skulle falle 
sammen, risikerer hytteeieren en 
kraftig reduksjon i forsikrings- 
utbetalingen. I de verste tilfellene har 
ikke hytteeier fått noe i det hele tatt.

 Fjell og Fjord Hytteservice

DEN LOKALE KJØPMANNEN

Spar er en av verdens største super-
markedkjeder. Ved innkjøringen til 
Noresund ligger den veletablerte 
forretningen, Spar Noresund. Den 
holder åpent hver eneste dag hele 

året. Vareutvalget er svært godt, og 
de er kjent for de gode varmrettene 
i ferskvareavdelingen. Forretningen 
har også «post i butikk», slik at her 
får man ordnet det meste.

 Spar Noresund

SMÅSTOFF

SONOS, 
BRA LYD I ALLE ROM
Drømmer du om lydanlegg over flere 
rom på hytta, men har en eldre hytte 
der dette ikke er tilrettelagt med  
kabler o.l.? Med Sonos kan du få det til!
 – Sonos høyttalere kommer i 
forskjellige farger og former, og kan 
plasseres anonymt der du måtte  
ønske. Sonos leverer klar god lyd 

som strømmes og styres direkte fra 
ditt nettbrett eller din telefon, sier 
Geir Thoresen i Elkjøp Hønefoss, 
som leverer og monterer Sonos 
høyttalere på Norefjell.  
 – Du kan også spille forskjellig 
musikk i forskjellige rom, og koble 
det til TV eller andre lydkilder både 
trådløst og via kabel.

 elkjop.no

KURS OG KONFERANSE 
PÅ NOREFRI
Norefri er et vintersportsted som har 
åpent hele året. Vi kan arrangere 
kurs / konferanse med alle fasiliteter, 
og har møterom på Heishuset 
Restaurant med plass for opptil  25 
personer. Her serverer vi også alle 
måltider. Heishuset er innredet med 
historiske effekter fra vinter-OL 1952, 
og skitrekket henger fortsatt i taket.

Overnatting foregår i våre moderne 
leiligheter på Norefri. Alle leiligheter 

har bad, privat badstue, stue og fullt  
utstyrt kjøkken. Størrelsen varierer 
fra 5-sengs leiligheter med 2 soverom, 
opp til 14-sengs leiligheter. Disse har 
1 ekstra bad. For kursgjester er det 
greit at alle får hvert sitt rom.

Utenom vintersesongen har vi 
veldig god kapasitet, og kan derfor 
tilby fornuftige priser. Ta kontakt 
for et godt tilbud, og vi skreddersyr 
deres konferanse.

Vi kan også arrangere forskjellige 
aktiviteter og turer. Hva med en 

gåtur et stykke oppover fjellet, hvor 
vi venter med noe godt å drikke?
Vi har også en av norges største  
lavvoer på området, med nesten 
200 sitteplasser. Her kan vi arrangere 
større event.

 norefri.no

Charlotte og Ole Stoltenberg, som er vertskap på 
Norefri, har lang erfaring innen kurs / konferanse, 
hotell- og restaurantdrift.

[ AV ARNE TVERVAAG ]
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Norefjell - Noresund

www.solehotell.no
NO-3536 Noresund • Tel +47 32 15 04 00 • booking@solehotell.no

DU FÅR DET MESTE 
HOS SHELL
Shell Noresund - Stake - er en service- 
bedrift med et godt utvalg varer. 
En stor Shell- og Husqvarnabutikk, 
med gode åpningstider hvor du får 
tak i mye av det du trenger. Drivstoff, 
parafin, vaskehall, lokal ved, bil- 
rekvisita, batterier, snøryddings- 
utstyr, motorsager, verneutstyr,  

tipping, Rode skismørning, Leki 
staver og hansker, og mye mer.  
Er du sulten? Vi har alltid nysmurte 
baguetter, hamburgere - og kanskje 
bygdas beste kaffe. Vi hjelper deg 
gjerne med lyspærer, olje, vindus- 
viskere osv. Kom innom for en 
hyggelig handel. Bevar tilbudene i 
bygda ved å handle lokalt.

 Shell Noresund

LITEN MEN SOLID

Skue Sparebank ønsker sterke  
kontorer i bygdene. Vi skal være en 
solid bank med personlig service, 
nærhet og kjennskap til våre kunder 
og lokalsamfunn. Til tross for at flere 
banker velger å legge ned filialer 
på «bygda», velger Skue Sparebank 
å gå mot strømmen. Vi har tro på 

lokalsamfunnets fremtid, og velger 
å være der kundene våre er. Nærhet 
til kunden og kunnskap om lokal-
markedet er en av lokalbankens 
største konkurransefortrinn. 

På denne måten kan vi bidra til å 
bygge sterke lokalsamfunn.

 skuesparebank.no

LARS MONSENS 
ERFARINGER I KLESFORMAT
Design med et særegent uttrykk og 
spreke farger. Dette kjennetegner 
ullundertøyserien Lars Monsen – 
Anarjohka fra Aclima.
 – Det var Lars Monsen som kom 
til oss med idéen om å lage en egen 
villmarksserie. Han mente vi var 
den beste samarbeidspartneren på 
ullbekledning. Vi vet at konkurransen 
innen ullundertøy er stor, og at det 
derfor er viktig å skille seg ut både 

funksjonelt og designmessig, sier 
salgssjef Lars Eivind Johansen.
 – Vi har utviklet et design som 
understreker merinoullundertøyets 
røffe karakter og som gjør at klærne 
skiller seg ut i butikkhyllene.  
I tillegg har vi tilført plaggene smarte 
detaljer basert på Monsens egne  
villmarkserfaringer, for eksempel  
integrerte lommer til batterier,  
ekstra ullag på utsatte steder,  
og hemper for tørkehenging i telt.
 
 aclima.no

SMÅSTOFF

og Koboltgruvene

7. mai - 25. september 2016
www.blaa.no •           blaafarveverket

• Tre nye kunstutstillinger
• Guidede gruveturer daglig
• Tre kafeer med hjemmelaget mat
• Spennende butikker
• Tilrettelagte kulturstier
• Barnas Bondegård

Blaa_sommermag_norefjell_2016.indd   1 24.02.2016   11:38:30
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Hvilken rolle har Norefjell hatt i din 
oppvekst?
 – Norefjell har vært som en mor 
nummer to for meg, ler Eilev. Den 
har alltid vært der, og svikter aldri. 
Mine foreldre er veldig friluftsinteres- 
serte, og vi har blitt tatt med opp og 
ut på Norefjell fra vi kunne krabbe, 
både sommer som vinter. Når vi 
ble litt eldre, var det på Norefjell 
det skjedde med kameratgjengen. 
Første sykkeltur hadde jeg til Høge-
varde sammen en kompis allerede 
som 10-åring. Da klarte jeg å knekke 
ramma på sykkelen tvert av, så både 
stisyklene og mine sykkelferdigheter 
har nok utviklet seg.

Noen hevder Norefjell er en vinter-
destinasjon, hva er dine tanker?
 – Ja, Norefjell er en vinterdesti-
nasjon i hovedsak, men Norefjell-
regionen er så absolutt også en 
sommerdestinasjon. Jeg elsker 
sommeren her; fjordliv, golfspilling, 
sykling, jakt og friluftsliv. Når jeg har 
vært ute og studert, gleder jeg meg 
alltid enormt til å komme hjem for 
sommeren, som etter mitt skjønn er 
den fineste tiden i området. 

Du vant «Farmen» 2015, hvordan 
vil du si at en oppvekst i Krødsherad 
har hjulpet deg til det?
 – Det at jeg vant Farmen vil jeg si  
er en del tilfeldigheter, samtidig som  
jeg er stolt av det jeg oppnådde der 
inne. Med tanke på tekniske evner 
og praktisk tilnærming, vil jeg si at 
det å vokse opp på gård og i ei bygd 
gir mange fordeler. I flere år arbeidet 
jeg hos Holtet pukk og betong, og 
det at jeg nå har vært med på å 
starte et hytteservicefirma på fjellet, 
gjør at jeg har lært veldig mye om 
praktisk arbeid. I kombinasjon med 
oppvekst på gård ga det gode for-
utsetninger til Farmen-oppholdet, 
smiler Bjerkerud ydmykt.

Fortell litt om selskapet Fjell og 
Fjord Hytteservice.
 – Vi er tre kamerater som har startet 
opp et servicefirma som ønsker å tilby 
hytteeierne hjelp til alt de ønsker 
utført. Om vi ikke kan utføre jobben 
selv, formidler vi den gjennom vårt 
kontaktnett her i området. Vi tar på 
oss både små og store oppdrag.  
Vi har malt alle leilighetsbyggene ved 
Norefjell Ski & Spa, der vi nå også 
har en stor kontrakt på å male leilig-
heter innvendig. Våre hovedområder 
til nå har vært snømåking, maling 
innvendig og utvendig, trefelling, 
og rydding / sjauing. Men vi vokser 
stadig, og ønsker å utvikle oss. Vi ser 
nå etter snekkere for å kunne levere 
totalprodukter på Norefjell.

Du skal selv sette opp hytte på 
Norefjell, hvordan går det med 
planleggingen?
 – Planleggingen går fint, det har 
blitt tomt på Norehammeren, og 
grunnarbeidene skal begynne i juni. 
Jeg håper å ha hytta klar til jul i år, 
og gleder meg til å ta del i hyttefelles- 
skapet oppe på fjellet.

Kommer du også til å bosette deg i 
Norefjellregionen på sikt?
 – Jeg er veldig innstilt på å bosette 
meg i området, jeg ønsker at mine 
barn skal få de samme forutsetningene 
i oppveksten som jeg har hatt. Jeg 
har mange gode venner som bor her, 
og som har begynt å etablere seg. 
Skulle tilfeldighetene føre meg et 
annet sted, er det uansett gull å ha 
ei hytte stående.

Norefjell skisenter har nylig fått 
nye eiere, hvordan ser du på det, 
og hva tenker du om utviklingen 
fremover?
 – Eierskiftet som har skjedd på ski- 
senteret syntes jeg er veldig gledelig. 
Jeg kjenner til flere av aksjonærene 
i Norefjell prosjektutvikling, og det 
er personer med handlekraft. Jeg 
gleder meg til å følge utviklingen, og 
med Marius Arnesen som leder for 
skisenteret, og Even Bøe for NPU, 
tror jeg dette kan bli helt konge når 
kapitalen kommer på bordet.

 – En utfordring jeg ser, er med 
tanke på markedsføring for Norefjell 
som destinasjon. Norefjell strekker 
seg fra Krøderfjorden i øst, til Haglebu 
 i vest og til Flå i nord. Jeg tror vi har 
mye å hente på å stå mer sammen 
om markedsføringen og utviklingen 
av vår destinasjon. Vi har selv hytte 
på Norefjell vest (Haglebu), og det er 
dessverre sånn at Eggedal prøver på 
en differensiert markedsføring.  
Jeg syntes det hadde vært veldig 
morsomt og bra hvis de ulike 
kommunene og aktørene klarte å 
samarbeide bedre om produktet 
Norefjell.

Før vi avslutter, vi forstår at Nore- 
fjell får se mer av deg, men vil vi få 
se mer av deg på TV fremover?
 – Jeg er åpen for tilbud, så får 
vi se hva fremtiden bringer, svarer 
Eilev lurt.

NOREFJELL 
SOM LEIKEGRIND

VI HAR SATT OSS TIL RETTE MED LOKAL HELT OG RIKSKJENDIS EILEV BJERKERUD 
I PÅSKESOLA PÅ NOREFJELL. HAN SKUER UTOVER BYGDA SI, DEN LANGSTRAKTE 
UTSIKTEN, OG SMILER TILFREDS.

[ AV KNUT SKINNES ]
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FARMEN-EILEV
VINNER AV FARMEN 2015
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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
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KUNNSKAP I FOKUS
Krøderen Elektro, et lokalt elektriker- 
selskap, vant i 2014 NHO’s pris for
Norges beste opplæringsbedrift. 
De har 97 ansatte og 28 lærlinger. 
Dermed er de Buskeruds største 
lærlingsbedrift. Krøderen Elektro  
leverer på hele det sentrale Øst- 
landet, og har meget god kunnskap 
innen både bredbånd, sterk- og 
svakstrømsinnstallasjoner. Trenger 
du el-installasjon et sted på  
Østlandet, bruk et selskap som er 
med i Norefjell Destinasjon.

 eke.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

KONTROLL
GIR RESULTATER
Hvor mange bedrifter kan med hånden på hjertet si at de har full kontroll på bruksmønster, kostnader og 
lisensavtaler? Lisensadministrasjon (SAM) som en tjeneste fra Comparex, vil lønne seg i lengden.

“COMPAREX Norge AS – Internasjonal (LSP) Licensing Solution Partner, leverandør og rådgiver på Microsoft, 
Adobe, Oracle, IBM med flere, når det gjelder lisensieringsmodeller og avtaler. COMPAREX tilbyr proaktivt sine 
kunder verktøy, informasjon og råd om rett valg av avtaler, produkter og lisensieringsmuligheter tilpasset den 
enkelte kundes behov.“

Vi er representert i 31 land , med ca 2000 ansatte og over 3000 software-produsenter. Er du kunde hos oss tilbyr vi 
en tett oppfølging og et vidt spekter av produkter og tjenester.

www.comparex.no COMPAREX er stolt sponsor av Norefjell golfbane.

SOLE HOTELL HAR DE 2 SISTE ÅRENE ØKT OMSETNINGEN 
MED 25 PROSENT TROSS OMLEGGING AV RIKSVEI 7.

SMÅSTOFF

FULL GASS PÅ GRAVEREN
For Jørn Konrad Bye er det mye å 
gjøre på Norefjell.  
 – Sist sommer gikk mye av tiden 
med til å grave ut for de nye leilig-
hetene i Innersvingen rett ovenfor 
Skistua, og graving av grøfter til det 
nye snøkanonanlegget på Norefjell, 
sier Jørn Konrad.  
 – Vi har gravd ca. 2 km med grøfter 
fra toppen av nedre toseter til midt
i Kryllingen. Til sommeren fortsetter 
arbeidet med turløypene, slik at flere 
av løypene får en oppgradering, 
avslutter Jørn Konrad. 

 jornkonradbye.no
Viktigste årsaker til vekst er økt 
interesse for hotellet som base for 
ski-frelste nordmenn, svensker og 
dansker under vinteren, stor interesse 
fra brudepar som vil 
feire bryllup med familie 
og gode venner, og  
50- og 60-årsjubilanter 
som vil feires stort.  
I sommerhalvåret er 
omtrent alle helger 
reservert til bryllup, 
og sesongen 2017 
er allerede halvfull 
i skrivende stund. 
Denne eventyrlige 
veksten kunne aldri 
ha funnet sted hadde det ikke vært 
for bevisst satsing på nye og viktige 
kundegrupper.

Tidligere var hotellet kjedetilknyttet, 
men på grunn av hotellets historie og  
særpreg har dagens drivere valgt å 
stå på egne ben. Scoringen fra gjester 

via booking.com  
har i samme periode 
økt fra 7,1 til 8,1.

Kurs og konferanse 
er et marked som 
har vært i fritt fall 
i mange år, og 
konkurransen er 
enda tøffere i dag 
enn den var i fjor 
og årene forut. 
Tross det, har Sole 

Hotell klart å befeste sin stilling som 
et godt alternativ til de mer veltrim-
mede kjedehotellene, på grunn av 

beliggenhet og personlig atmosfære.
Sole Hotell må stadig forsøke å 
omstille seg, og dagens drivere tar 
den positive utviklingen som et tegn 
på at de gjør de rette tingene for å 
klare å klatre videre.

 solehotell.no

[ AV REDAKSJONEN ]

EVENTYRLIG 
SNUOPERASJON
PÅ SOLE HOTELL
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MUSEENE 
UNDER NOREFJELL
BAK BLÅNER OG FJELL, LANGS SPEILBLANKE VANN OG 
VED  BRUSENDE ELVER LIGGER EVENTYRLIGE 
OPPLEVELSER OG VENTER PÅ DEG!
Bli med Krøderbanens dampende veterantog eller hør møllas 
durende vannkraft hvor korn blir til mjøl og tømmer til plank. 

Chr. Skredsvigs særegne kunstnerhjem har fått nytt galleri 
og du kan melde deg  på malekurs med Friluftsskolen.  

Du er midt i Th. Kittelsens rike hvor han fikk inspirasjon til 
tusser, troll og vakre skildringer fra Sigdals natur. I hans hjem 
i Lauvlia får du høre den spennende historien om hans liv 
og hjem -og barn kan utfolde seg med mange aktiviteter.

Blant gamle, solbrente tømmervegger og historiske gjenstander 
kan du drømme deg tilbake til forne tider på bygdetunet på 
Sigdal museum. Kompetansen for folkemusikk og dans ligger 
på Folkemusikksenteret i Buskerud i Prestfoss.

Ved Krøderfjorden ligger eventyrmuseet Villa Fridheim som et 
Soria Moria slott. Den nye dukkeutstillingen med eventyr i er 
verdt et besøk..
...her eventyr blir til...

KONTAKT OSS FOR GRUPPEBESØK, ÅPNINGSTIDER OG PRISER
Krøderbanen tel:  32 14 76 03 www.kroderbanen.no 
Eggedal mølle tel:  32 71 48 08 www.eggedalmolle.no
Sigdal museum tel:  91 24 43 30 www.sigdalmuseum.no
Villa Fridheim, eventyrmuseet tel:  32 14 94 06 www.villafridheim.no
Folkemusikksenteret i Buskerud tel:  91 24 31 71 www.folkemusikksenteret.no
Lauvlia, Th.Kittelsens kunstnerhjem tel:  32 71 24 07   www.lauvlia.no
Hagan, Chr. Skredsvigs kunstnerhjem tel:  32 71 48 40 www.skredsvig.no

Det legges ned mye dugnadsarbeid 
foran hver sesong på det flotte golf- 
anlegget, hvor man kan slå seg fra lett 
fjellterreng og nesten ned til Krøder- 
fjorden. Den idyllisk beliggende 
18-hullsbanen har både utfordrende 
og lettere terreng å by på.
 
Norefjell Golfklubb (NGK) ble stiftet 
7. september 1993, og i 1999 sto 
de første ni hull klare. Anlegget var 
tegnet av Terje Løkkeberg, som var 
daglig leder fram til januar 2011, 
da han gikk av med pensjon. NGK 
hadde de første årene samarbeid 
med Tyrifjord Golfklubb. Innføring 
i golf med grønt kort og trening ble 
gjennomført på Synneløkka, hvor 
klubben lånte klubbhus av Ola Nore. 

Den praktiske prøven ble spilt på 
Tyrifjord. For å finansiere banen ble 
Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. 
Selskapet leide ut banen til Norefjell 
Golfklubb. Klubb og bane hadde hvert  
sitt styre, men samarbeidet nært.

I 2000 ble banen utvidet med ni hull,  
og anlegget var komplett. Det består  
nå av en bane med 18 hull, øvingsfelt 
med drivingrange, nærspillområde 
og putting green. NGK drives etter 
Norges Idrettsforbunds «frivillighets- 
modell». To fast ansatte sikrer høy
kvalitet på banen, mens klubbhus 
og administrasjon i stor grad er  

dugnadsarbeid. Klubbhuset med enkel  
servering er åpent lørdag og søndag 
i sesongen. Utenom åpningstid er 
det selvbetjeningskasse. Klubben 
har utleie av golfkøller, traller og bil, 
og arrangerer kurs og turneringer for 
private og firmaer på forespørsel.
NGK er ideell for korte ferier eller  
weekendbesøk. Klubben tilbyr 
dags-greenfee. Betaler du for 18 
hull kan du spille så mye du vil den 
dagen. Det er mange overnattings-
tilbud i området, blant annet tilbyr 
Sole Hotell på Noresund golfpakker. 

 norefjell-golf.no

STORSLÅTT
NOREFJELL GOLFBANE ER KLARGJORT FOR EN NY SESONG, HVOR ALLE ER VELKOMMEN!

[ AV ARNE TVERVAAG
FOTO ERIK FRØYSTEIN / ARNE TVERVAAG ]

BANEN MED KLUBBHUS OG PARKERING LIGGER TO KM FRA 
NORESUND SENTRUM, PÅ VEIEN MOT NOREFJELL. 
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Fra 1800-tallet og fram til 1920-tallet  
var det stor dampskipstrafikk på 
Krøderen. Tømmertransport, gods- 
transport og ikke minst Bergens- 
trafikk. I 1908 / 09 var også innsjøen 
Krøderen og dampbåtene bindeledd 
på Bergensbanen, mellom Gulsvik og 
Krøderen / Krøderbanen, inntil Bergens- 
banen om Hønefoss stod ferdig.  

I dag er M/S Kryllingen alene om å 
trafikkere Krøderfjorden, med spen-
nende opplevelser for store og små. 
Med sin kaptein, Knut E. Ringnes, 
seiler hun hele sommeren mellom 
13 brygger fra nord til sør. Hun går 
dit du vil, og de lager den moroa du 
ønsker. Firmaturer, bryllupsturer, 
rekecruise og fast innslag med tog /
båt / eventyr er bare noe av det som 
tilbys. Vann under kjølen får hun 
medio mai, og seiler nesten til isen 
legger seg.

I hine hårde dager hadde hver gård 
langs fjorden rett og plikt til å brenne 
sitt eget brennevin og brygge sitt 
eget øl. Dette ble servert på bryggene 
når båtene anløp. Dikterpresten  
Jørgen Moe likte ikke dette noe  
særlig, og etterhvert ble det slutt på 
serveringen. I dag har M/S Kryllingen 
skjenkebevilgning, og utenfor 
120-meters-grensen er det taxfree- 
sone, ifølge kaptein Knut. 

 kryllingen.no

KRØDERENS

ER DU FRA KRØDSHERAD OG SEILER PÅ KRØDEREN, HAR DU GARANTERT 
SETT «M/S KRYLLINGEN». 40 FOT LANG OG 22 TONN TUNG, IKKE VERDENS  
MEST SMEKRE, MEN VELDIG PRAKTISK OG GODHJERTA.

Du kan fiske ørret, gjedde, sik, abbor  
og dypvannsrøye i denne innsjøen. 
Det rapporteres om godt fiske i 
2015, og  ifølge de lokale ekspertene 
ventes det bra fangst også i år.
 
Krødsherad fiskeforening samordner 
alle grunneiere rundt fjorden, slik 
at du kan fiske overalt ved å kjøpe 
fiskekort på www.inatur.no  
(Buskerud fylke, Krødsherad  
kommune) eller på en av butikkene 
og bensinstasjonene.

 – Det gode gjeddefisket i Krøderen 
 er kjent over hele Europa, og hvert 
år kommer det sportsfiskere fra 
mange land for å prøve seg på 
gjedda, sier Ole Gunnar Skinnes i 
Krødsherad Fiskeforening. Han  
beretter om enorm interesse gjennom 
hele sommeren, og at stadig flere 
besøker bygda under Norefjell for å 
prøve fiskelykken.
 – Vi har veldig pågang av spesielt 
tyskere og nederlendere som kommer 
hit. De berømmer Krøderen og mener 
gjeddebestanden er noe av det 
beste i hele Europa.

Ørretbestanden er på tur tilbake 
både i Snarumselva og Krøderen  
etter å ha vært sterkt redusert  
grunnet predasjon av gjedde.
 – Det settes ut 4 500 stk 3-årig 
ørret hvert år gjennom avtalen 
rundt regulering av fjorden. Når det 
gjelder kultiveringen med storruse-
fiske slipper de ut igjen all ørret.  
Det jobbes med å kultivere ørret-
bestanden enda bedre gjennom å 
ta ut mer sik, siden ørret og sik er 
konkurrenter på beiteressurser. 

 – Storgjedda slippes også ut 
igjen slik at den kan spise opp sine 
egne, og samtidig være en troféfisk, 
forklarer Skinnes.

Ellers er det også satt i gang et 
prosjekt for å utvikle fisketurisme i 
Krødsherad.
 – Det er et spennende og  
interessant prosjekt i sammarbeid 
med Buskerud fylkeskommune,  
Gjøvik-regionen og prosjekt Fiske-
lykke som vi venter oss mye av,  
sier Ole Gunnar Skinnes.

Ved Stavanesodden, Ringnes, 
Olberg Kirke, Noresundet, Skinnes-
sund og Krøderen er det tilrettelagt 
brygger og fiskeplasser.
 
Ønsker du en spesiell opplevelse,  
ta kontakt med Norefjell Ski & Spa 
for tilgang til fiske i Grindefjell- 
tjern, mellom Augunshaug og  
Høgevarde på ryggen av Norefjell.
For mer informasjon ring  
Knut E. Ringnes på tlf. 905 23 916.
 
Du kan leie både hytte og båt ved 
Hornsjøen, sør for Djupsjøen.  
Ta kontakt med Siri Merete Killand  
på tlf. 992 71 396. 
 
Du kan også bo i telt på fiskeplassen 
ved Veikåker kirke, eller bo inne hos: 
Truls K. Bjerkerud - tlf. 951 31 477 
Gunn Helene Snersrud - tlf. 924 82 105 
Ole Jakob Golberg - tlf. 922 27 278 

Det leies også ut små personlige 
hytter ved strandkanten. I tillegg 
har  du Sole Hotell som har brygge 
og båtutleie.

DET ER MYE FIN FISK Å GÅ ETTER I KRØDEREN 
GJENNOM VÅREN, SOMMEREN OG HØSTEN.

 PRØV 

FISKELYKKEN 
                         I KRØDEREN [ AV ARNE TVERVAAG

FOTO LIVE SKINNES ]
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KAPTEIN KNUT!

VELKOMMEN 
OM BORD!

[ AV IVAR BLYSTAD   FOTO KRYLLINGEN ]

hvite svane



23

PRØV VÅR
SUPERBURGER

VELKOMMEN TIL CIRCLE K NORESUND

VI HAR OVER 20 TYPER
STRØ TIL VÅR SOFT IS. 

SMÅSTOFF

STØRST PÅ NOREFJELL
Morten Høegh, Norefjells mest  
populære eiendomsmegler har  
byttet beite. Den tidligere Nordvik- 
megleren startet for over et år siden 
hos Advokatene Sem og Johnsen. 
Med dette har han tatt med seg 
en imponerende mengde hytter /
leiligheter og tomter over til sin nye 

arbeidsgiver. – Jeg kjenner fjellet, 
folkene og markedet svært godt  
etter 16 år på Norefjell, svarer 
Morten på spørsmål om hvorfor så 
mange velger han. – Kjennskapen 
til stedet er veldig viktig for å kunne 
selge til riktig pris, samt å være der 
hele sesongen.

 sem-johnsen.no

ET LITE REKLAMEBYRÅ 
MED STORE AMBISJONER
CATCH Media er et reklamebyrå som 
holder til i Hønefoss. Gjennom våre 
hittil 11 år som byrå, har vi etter 
hvert utviklet vår helt egen måte 
å gjennomføre kundeprosjektene 
på. Metoden oppleves som sømløs, 
effektiv og smidig – til glede for våre 
kunder, og til nytte for oss som lever 
av å jobbe kreativt og strukturert. 
 
Vi er glade for å ha fått lov til å sam- 
arbeide med Norefjell helt siden 2005, 
snowboardesset Fridtjof Sæther 
Tischendorf (frislife.com), turglede- 
sprederen Hvitserk (hvitserk.no),  
bydelsutviklingsprosjektet Ensjøbyen 
(ensjobyen.no), reisearrangøren Eik  
Travel (eiktravel.no) og mange, mange 
flere. I løpet av alle disse morsomme, 
innholdsrike og faglig utfordrende 
årene har vi hatt mange fantastiske 
samarbeidspartnere. Nå gleder vi 
oss til å bli bedre kjent med deg.

 catchmedia.no

NY FABRIKK
Vi åpnet i 2015 vår nye betong- 
elementfabrikk på Slettemoen, 
utenfor Krøderen. Her produserer vi 
vegg- og dekke-elementer i betong. 
Veggelementene produseres som 
to plater, hvor kjernen av veggen 
støpes på byggeplassen. Dette gir 
meget solide bygg. Veggene kan 
også produseres med opptil 15 cm 
isolasjon i TEK10 standard. Med 
våre elementer kan det bygges f.eks. 
hus, hytter, kjeller, garasje og p-hus. 
Den store fordelen med dette bygg-

systemet er den korte byggetiden og 
en rydding byggeplass. Ta kontakt 
for en prat om råbygg i betong.  
Vi tilbyr også ferdigbetong og pukk. 

 holtetpukk.no

Venåsen Rørservice as er en autorisert rørleggerbedrift som ble stiftet i 1985. Alle våre butikker
lager fører det meste til VVS-markedet. Vi har baderomsutstillinger i våre butikker.

Alt innen rør- og sanitærarbeider
• Installasjon av vannbåren varme  •  Formidling av håndverkere
• Levering og montering av alt VVS materiell  •  Tegning av nytt bad
• Graving av grunnarbeider  •  Prosjektering av anlegg

Vår erfaring er din trygghet

Hønefoss: tlf. 32 12 66 64   – Jevnaker: tlf. 61 31 43 38   – Gran: tlf. 61 33 20 38   – Brandbu: tlf. 61 33 58 80

DØGNVAKT: TLF. 980 02 000 – www.venaasen.no
Ved fremvisning av annonsen får du 20 prosent på veiledende priser – gjelder varekjøp.
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GALLERI SKREDSVIG
I dag er det Chr. Skredsvigs oldebarn, 
Hege Christina, som er husfrue 
og vertinne på Hagan. Og oldefar 
hadde nok vært stolt om han kunne 
se hva som er i ferd med å skje på 
tunet, øverst i Eggedal. I snart 20 år 
har tankene om et kunstgalleri på 
Hagan surret rundt i hodet på olde-
barnet. Et galleri som kunne favne  
en større del av Chr. Skredsvigs  
produksjon, og ikke minst noen  
av hans store malerier som er i  
Nasjonalmuseets eie.

Men alle som jobber med kunst 
og kultur vet at slike idéer krever 
tålmodighet og iherdig innsats, ikke 
minst økonomisk. Et forprosjekt ble 
gjennomført allerede i 1998, og først 
og fremst takket være Sparebank-
stiftelsen DnB har det nå vært mulig 
å realisere drømmen og ideen.

Arkitekt Nils Friis står for idé og ut- 
forming basert på den gamle låven i 
Hagan. Og til sommeren står det ferdig, 

Galleri Skredsvig, 300 m2 viet Chr. 
Skredsvig, kunst og kultur. For det 
er ikke bare oldefars store malerier 
som skal få plass, her skal det være 
både permanente og skiftende ut-
stillinger, konserter, kurs, selskaper 
og mye annet. 
 – Et kulturhus for hele bygda, sier 
Hege Christina. Det blir også en liten 
museumscafé i fransk stil. Det var 
én ting Chr. Skredsvig savnet fra  
Paris; cafelivet. Nå får vi også det 
øverst i Eggedal.

SESONGEN 2016
Den store åpningen er 18. juni.
Sommerens åpningsutstilling er 
kalt Poesi, et inspirasjonsmøte Chr. 
Skredsvig hadde mellom litteratur 
og musikk. Det mest kjente maleriet 
fra denne perioden er Seljefløyten, 
som mange har en reproduksjon av 
på veggen hjemme. Originalen kan 
du se i Galleri Skredsvig i sommer. 

 skredsvig.no

CHR. SKREDSVIGS HAGAN,
ET KUNSTNERHJEM I EGGEDAL

FRA PARIS TIL EGGEDAL, FRA MOTIVER PÅ SEINEN TIL MANNEN,  
KATTEN OG NORSKE STABBUR. CHR. SKREDSVIG VISSTE HVOR  
HAN HØRTE HJEMME, OG PÅ HAGAN ØVERST I EGGEDAL BLE HAN 
BOENDE LIVET UT ETTER AT HAN KJØPTE PLASSEN I 1894. SIDEN HAR 
KUNSTNERHJEMMET STÅTT URØRT OG GODT BEVART, MED MENGDER 
AV ORIGINALARBEIDER AV SKREDSVIG OG VENNENE HANS PÅ  
VEGGENE, OG ÅPENT FOR ALLE HVER SOMMER SIDEN 1971.
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[ AV IVAR BLYSTAD
FOTO HAGAN  ARKITEKTTEGNINGER FRIIS ARKITEKTER AS ]

DE TO KJEMPESTORE MALERIENE «UNG-
DOMSFEST I EGGEDAL» (2,52 X 3,77 M)  
OG «MENNESKENS SØN» (3,24 X 4,52 M)  
HAR FÅTT HEDERSPLASS I GALLERIET.  
BEGGE VELVILLIG DEPONERT FRA  
NASJONALMUSEET.

Hege Christina Skredsvig ønsker velkommen til Hagan

Seljefløyten



Denne visa diktet seterjenta Tirilil 
Tove og sang den utover dalen etter  
at hun, ifølge sagnet, var tatt til 
fange av tjuvene som holdt til i 
Tjuvenborgkoia opp mot fjellet 
i Strømsoddbygda. Ingen hørte 
henne, men da røverhøvdingen ville 
gifte seg med henne, greide hun å 
lure tjuvpakket til bygds slik at hun 
ble reddet av bygdefolket.

Sagnet, som går igjen i flere dalfører, 
også i Sigdal, var inspirasjonskilden  
til en serie bilder Th. Kittelsen tegnet 
på Lauvlia. Senere skrev datteren 
Ingrid erindringsboka «Tirilil Tove» 
hvor hun beskriver livet i Lauvlia og  
minner fra barndommen. Sammen 

med bildene til faren danner denne 
grunnlaget for årets utstilling på 
Lauvlia.

Kittelsen fant mye av sin inspirasjon 
i norske folkeeventyr og sagn. Og 
det var mye og ta av, tusser og troll, 
folk og dyr. Men like mye ga naturen 
rundt ham på Lauvlia inspirasjon,  
og mange av landemerkene rundt 
Soneren finner vi igjen i bildene hans. 

Årets utstilling åpner lørdag 28. mai, 
og holder åpent hver helg fram til  
25. september. I perioden 20. juni til 
12. august er det åpent hver dag.

 lauvlia.no

TIRILIL TOVE
TOLV MAND I SKOVE,

VESLE BAANA DÆNGE DE,
BUHUND HÆNGE DE,

BJÆLLE KUA BINDE DEM,
STORE STUTEN STINJE DEM,

MEI VIL DEM VOLDTAE
LANGT OP UNDER FJELDET I SKOVE.

«Tirilil Tove» Th. Kittelsen

«De 12 røverene» Th. Kittelsen Lauvlia ved Soneren

LAUVLIA, TH. KITTELSENS KUNSTNERHJEM ER I ÅR  
TILDELT NORSK KULTURARVS KVALITETSMERKE OLAVSROSA. 
DENNE VIL BLI UTDELT UNDER ARRANGEMENT 4.JUNI.

[ AV IVAR BLYSTAD
FOTO LAUVLIA ]

TIRILIL TOVE  PÅ LAUVLIA
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NOREFJELL SKIUTLEIE
I tillegg til skiutleie med topp moderne  
utstyr og skishop, utfører vi fullservice på  
alpin- og langrennski. Vi har også en  
avdeling i bunnen av anlegget: Skiloftet.

norefjellskiutleie.no
post@norefjellskiutleie
414 75 455 | 905 94 376

MOUNTAIN LODGE

NOREFJELL MAT
Dagligvarebutikk med det du 
trenger av dagligvarer. Åpen i 
skisesongen - fra jul til påske.

410 67 328
      Lik oss på Facebook

Norefjell gjennom alle årstider.
På Norefjell venter frisk fjelluft og flotte naturopplevelser i behagelig  

kort avstand fra byens larm. Da er det godt å vite at vi på Mountain Lodge 
legger alt til rette for at du skal få et fullkomment opphold til fjells.  

På vinterstid kan vi tilby overnatting, dagligvare, skiutleie, skishop og  
skiservice på samme sted - så du kan bruke tiden din på det som er gøy.

Velkommen skal dere være!

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

norefjellbooking.as 
booking@norefjell.no | 400 78 740

Nyt sommeren og høsten på Norefjell
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Som et av bygdemuseene i Buskerud, 
skal Sigdal museum ivareta den  
stedegne kulturhistorien. Bygdetunet 
gir et spennende bilde av bygda, 
med 14 gamle tømmerbygninger 
hvor den eldste er Eikjebygningen 
(1700-tallet). Museet har en rikholdig 
samling gjenstander i sine magasiner, 
og åpne utstillinger for besøkende.

FOLKEMUSIKKSENTERET 
I BUSKERUD
Senteret har ansvar for innsamling, 
arkivering og formidling av folke- 
musikk og dans i Buskerud. Her  
gjøres den levende folkemusikken
synlig, blant annet ved å presentere 
hva Buskerud har å by på med  
konserter og arrangementer.

I det nyetablerte FOLKLAB kan 
besøkende gjøre søk i det rikholdige 
arkivet som rommer lyd, bilder, og 
litteratur om folkemusikken fra 
Buskerud. FOLKLAB er åpent for alle 

interesserte, med egen gjestearbeids- 
plass - eller for de som ønsker å lese 
en avis, slå av en prat eller jobbe 
med sitt eget. 

SESONGEN 2016
Museet åpner 4. juni med årets 
utstilling: «Levande kulturarv». 
Utstillingen tar utgangspunkt i 13 
gjenstander som 10. klasse ved Sigdal  
ungdomsskole har valgt ut fra museets 
samlinger og forsket på. Museet 
sammenfatter dette arbeidet i en 
spennende utstilling. 

Vikingmarked, Håndverksdager og 
Bygdedagen er også noe av det som 
skjer på museet i sommer.

Museet tilbyr også enkel overnatting. 
For de som har sett filmene «Natt på 
museet» kan dette bli en spennende 
opplevelse.

 sigdalmuseum.no

[ AV IVAR BLYSTAD
FOTO SIGDAL MUSEUM ]

SIGDAL 
MUSEUM

EIKJEBYGNINGEN

SMÅ HENDER PRØVER LANGELEIK
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EVENTYRTABLÅER
Tidlig på 90-tallet lagde Ingebjørg 
Andersen Lithell, sammen med 
mannen Carl Ludvig, 4 eventyrtablåer 
på Villa Fridheim. Men hun hadde 
enda flere i sitt eget eventyrhus i 
Stavern. Da dette skulle legges ned, 
var det helt naturlig at de andre 
eventyrtablåene også kom til Villa 
Fridheim. 

 – Ringen er sluttet, forteller  
Ingebjørg. – Det hele begynte med  

en nisse som havnet her, så kom de 
første tablåene, og nå havner alt på 
eventyrslottet ute i Krøderfjorden.

Til sommeren  står de ferdig,  
12 tablåer fra kjente og kjære 
eventyr. Høyt opp mot tårnet finner 
du bl.a. Rødhette og ulven, Hans og 
Grethe, Reveenka, Snøhvit og de sju 
dvergene, og mange flere. Spennende 
minner og eventyropplevelser for 
store og små.

SESONGEN 2016
Sesongen åpner 22. mai.  
Villa Fridheim som eventyrslott har i 
år 30-årsjubileum, derfor vil det skje 
mye spennende utover sommeren.

Som alltid er et av høydepunktene 
Eventyrfestivalen 13. august. I år med 
et helt nytt og spennende konsept, 
satt sammen av HallingEventYr.

  villafridheim.no

VILLA FRIDHEIM

FRA GAMLE RV 7 ER DET GODT SYNLIG, DETTE EVENTYRSLOTTET  
PÅ ØYA UTE I KRØDERFJORDEN. 2 000 M2, 5 ETASJER, ET TÅRN  
30 METER OVER BAKKEN, OG 40 ROM. NORGES STØRSTE HUS I  
SVEITSERSTIL, OG NORGES FØRSTE «PREFABRIKERTE FERDIGHUS», 
SATT OPP I 1892. I SEG SELV EN SPENNENDE OPPDAGELSESFERD,   
SOM NÅ ER BLITT ENDA MER SPENNENDE.

[ AV IVAR BLYSTAD
FOTO VILLA FRIDHEIM ]

Eventyrslottet

Rødhette og ulven Prinsesser på EventyrestivalReveenka Prinsesse på besøk

EGGGEDAL MØLLE
På 1800-tallet var det bare små 
vannkverner i Eggedal, bøndene 
måtte utabygds for å få malt kornet 
sitt. Dette var tungvint, og i 1910 
dannet de i et aksjeselskap for å 
bygge ei bygdemølle. I mars 1912 
ble den første sekken med korn 
malt på Eggedal Mølle. 

Eggedal Mølle var i drift helt fram til 
1965, da den ble nedlagt. Det kunne 
vært den endelige slutten, men hva  
hadde norsk kultur og museumsdrift 
vært foruten frivillige ildsjeler?  
I Eggedal hadde man Sigurd Tveiten. 
Han kjøpte mølla med hus og 20 
mål grunn. 

TVEITENSAMLINGENE
Sigurd Tveiten hadde etablert  
Tveitensamlingene, et privat museum 
bestående av bl.a. gamle bygninger, 
og etterhvert ble et titalls gamle 
hus flyttet til mølletomta øverst i 
Eggedal. Deriblant Grimesaga,  
ei oppgangssag fra 1900, og en  
velutstyrt skolebygning fra 1863.  
I 1987 testamenterte Sigurd Tveiten 
samlingen sin til Sigdal kommune 
som i dag står som eier.

SESONGEN 2016
Eggedal mølle, som den eneste i sitt 
slag i Norge, er i drift hver helg hele 
sommeren. Mølla, bekkekverna og 
oppgangssaga holdes i gang med 

vannkraft. De frivillige steller,  
reparerer og maler korn så mjøl- 
skyen står. Vil du ha med mjølet 
hjem, står det ikke på det!

Du kan også se tømmer bli drevet 
mot sagbladene i oppgangssaga, 
der det blir delt til plank i en kaskade 
av sagflis og durende vann som 
driver maskineriet. Du kan oppleve 
demonstrasjon av både mølla og 
oppgangssaga, med Sigurd Tveiten 
som aktiv møllebestyrer. 

 eggedalmolle.no 
 sigdalmuseum.no

UNIK MØLLE 
MED NYTT LIV [ AV IVAR BLYSTAD

FOTO EGGEDAL MØLLE / SIGDAL MUSEUM ]
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MERINO WOOL

Kroppsvarme

NettiNg strikk
Svettetransport Isolasjon

HEMMELIgHEtEN LIggER I LuftEN!
WoolNet Original: Nettingkonstruksjon gir 
mye luft mot kroppen som holder deg varm, 
samtidig som strukturen gjør at svette tran-
sporteres fritt til neste lag. Myk merinoull 
holder deg varm selv om du skulle bli våt, 
men har også den egenskapen at det ikke 
lukter av plagget etter bruk. Naturens eget 
supermateriale strikket i netting holder deg 
varm, tørr, komfortabel og glad.

RESTAURERING
Kjelen må få noen kjærlige strøk, 
kanskje byttes helt ut. Alle ledd må 
smøres opp, naglene skiftes ut, og 
hjul og akslinger må til oppretting 
og smøring. Dette er det som foregår 
med damplokomotiv 225 og 236 på 
Krøderbanen om dagen. Begge de 
ærverdige damene er produsert ved 
Thunes verksted på Skøyen i Oslo. 
Lett universallokomotiv 225 i 1911, 
og det store godslokomotivet 236 i 
1912. Det er en stor og sjelden jobb 
som nå gjøres, for det meste i Norge 
og av Krøderbanens eget mannskap. 
Det er unik gammel kunnskap som 
kommer til nytte, og ikke minst vil 
dette være en kompetanseheving  
av de, for det meste, frivillige mann- 
skapene som får være med på denne 
unike jobben. 

Damene plukkes helt fra hverandre, 
kjelen løftes av, hytta løftes av, hjul-
settene tas av, kun ramma står igjen. 
Dårlige nagler byttes ut og de får 
nye askekasser. Det eneste som ikke 
foregår i Norge er restaurering og 
oppretting av hjul og aksler, dette  
skjer i Tyskland. Herfra får også  
236 helt ny kjele. Hele prosjektet er  

 

kostnadsberegnet til ca 10 millioner 
kroner. Går alt etter planen, står 
begge damene og skinner om kapp 
på Krøderen stasjon rundt 2020. 

SESONGEN 2016
Ingen som gleder seg til tur med 
Krøderbanen i sommer bør fortvile, 
selv om to av damplok'ene er plukket 
fra hverandre. Det er leid inn en 
svensk kusine i 4 år fra Jernvegs- 
selskapet Årjeng-Åmåls Jernveg.
Dette er 1122 fra 1912. Denne typen 
lokomotiv, E2 maskin, har vært 
i bruk i Norge tidligere, bl.a. ved 
transport av folk på Ofotbanen.

Åpningshelg  er 26. juni, og toget 
kjøres hver søndag t.o.m. 28. aug.
Det blir westernshow, barnas dag 
med klovneshow og dyr, stordrifts-
dag med mye materiell i sving,  
damp-, diesel-, person- og godstog.
Det blir også stemningsfullt  
skumringstog med musikk, mat og 
parafinbelysning. I tillegg kjøres 
det chartertog fra slutten av mai til 
utgangen september.

 njk.no/kroderbanen

GAMLE DAMER 
TRENGER EKSTRA 
OMSORG

NÅR DU HAR PASSERT HUNDRE ÅR ER DET PÅ TIDE MED LITT EKSTRA 
PLEIE. PUSTEN BEGYNNER Å BLI DÅRLIG, LEDDENE STIVNER,  
NAGLENE BLIR LITT SMÅRUSTNE, OG MAN BEGYNNER Å BLI LITT 
«SKEIV I SKØYTENE». DA MÅ DET FULL OVERHALING TIL.

[ AV IVAR BLYSTAD
FOTO H. LINDHOLM, KRØDERBANEN ]
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Norefjell Ski & Spa tilbyr en aktiv 
sommerferie med fjellturer, 
fiske, golf, kanopadling,  
klatrevegg, strandliv, mini-
golf, fotball, treningsrom, 
basseng med boblebad 
og sauna, spabehand-
linger, velvære-spa 
for de voksne, og 
organiserte aktiviteter 
for hele familien.
 
La barna oppdage og 
oppleve seteren ved 
hotellet, hvor de i flotte 
omgivelser kan klappe og 
mate dyrene. På seteren har 
vi geiter, kaniner, høner, killinger, 
esler og hester. Seteren er åpen 
daglig kl. 10–16, og har servering 
under hele åpningstiden. Hver dag 
kl. 11–12 kan barna bli med på stell, 
fôring og melking av dyrene. 

To dager i uken lager vi pinnebrød 
sammen med barna rundt bålet, og 
to dager i uken kan barna være med 
å lage såpestykker. To dager i uken 
arrangeres også fellestur med hest 

og kjerre (pris kr 50,- p.p.). Det er 
også mulig å bestille ponniridning 
rundt tjernet ved hotellet, og lengre 
rideturer i fjellet. 

Hotellet har et aktivitetskontor som 
er åpent daglig for utlån av utstyr, 
som f.eks. kano, minigolf, baller, 

luftgevær, GPS, m.m. I tillegg 
arrangerer vi guidede fjellturer, 

klatrekonkurranser, fotball- 
og bandyturneringer, og 

gratis barnedisco.

Hotellet har også  
et flott basseng, 
boblebad, saunaer 
og treningsrom som 
gjestene kan benytte 

gratis. Vi arrangerer 
yoga flere ganger i uken 

(pris kr 100,- p.p.).   
I umiddelbar nærhet finnes 

det flotte turområder med 
stier som passer for alle. Turtips 

og turkart får du i resepsjonen på 
hotellet.
 
Hotellet har spabehandlinger for 
barn og ungdom, familiespa i egen 
spasuite, og et bredt utvalg av spa-
behandlinger som kan bestilles på 
telefon 32 14 82 80.
 

 norefjellskiogspa.no  
 32 14 82 00

KLAR, BLÅ HIMMEL. SOL SOM VARMER. 
FRISK FJELLUFT. VAKRE FARGER. SOMMERFERIE 
PÅ FJELLET ER MER POPULÆRT ENN NOEN GANG. 
PRØV SETERLIV, EN OPPLEVELSESRIK SOMMERFERIE 
PÅ NOREFJELL SKI & SPA TIL EN HYGGELIG PRIS.

4 dager 4-sengs leilighet, 35 kvm, 2 soverom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2 990,-
4 dager 6(8)-sengs leilighet, 70 kvm, 3 soverom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4 990,-
1 uke 4-sengs leilighet, 35 kvm, 2 soverom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4 990,-
1 uke 6(8)-sengs leilighet, 70 kvm, 3 soverom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6 990,-

BO I FLOTTE, FULLT UTSTYRTE 
LEILIGHETER. PRISENE GJELDER FOR 
OPPHOLD INKL. SLUTTRENGJØRING I 
PERIODEN 27. JUNI–7. AUGUST 2016:

LITT NÆRMERE 

SOLA
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BLAAFARVEVÆRKET FOR BARN
Barnas Gruvetur i Koboltgruvene 
er det mest populære tilbudet til 
barna. En time med blå historie, 
mystikk og eventyr. Turen går 
gjennom et fantastisk landskap, 
inn i spennende gruveganger. Man 
ser ned i dype sjakter, og går over 
en gangbro mellom åpen himmel 
og dype kløfter. Underveis møter 
man på Th. Kittelsens troll og nisser. 
Spennende opplevelser for store 
og små, men spesielt tilrettelagt for 
barn fra 4–12 år.

Barnas Bondegård er alltid åpen 
og har gratis inngang. Her kan man 
hilse på husdyr som geit, sau, gris, 
kanin og høner. Barnas Bondegård 
er bygget opp med gamle gårds- 
bygninger fra distriktet. Her står også  
en gammel gråtass, og lastebilen til 
mormor og de 8 ungene. 

NYE UTSTILLINGER 2016
Årets hovedutstilling på Blaafarve-
værket er et mestermøte mellom en 
gammel kjenning og fem av Norges 
fremste samtidskunstnere. Kai Fjell 
(1907–1989) vises sammen med 
Svein Bolling, Lars Elling, Håkon  
Anton Fagerås, Inger Sitter og 
Vibeke Slyngstad. Fjell er elsket, 
særegen og tidløs. Møtet mellom 
kunstnerne viser hvordan maleriene 
til Fjell kan sees i lys av dagens 
kunst, frigjort fra en avgrenset tid i 
norsk kunsthistorie.

I Tømmerlåven på Nyfossum blir det 
fart, spenning og fremtidsfantasier 
i år. De fire spennende samtids-
kunstnerne, Eivind Blaker, Kristin 
Sæterdal, Fredrik Raddum og Kristian 
Hammerstad tar utgangspunkt i tegne- 
serienes billedunivers, og serverer 
oss sterke farger i forskjellige former. 

Kittelsen-museet på Koboltgruvene 
har Norges største samling av Theodor 
Kittelsens tolkninger av natur og 
trollskap. I år presenterer museet 
også en spesialutstilling med 
Blaafarveværkets doktor, Heinrich 
Arnold Thaulow (1808–1894), som 
var en dyktig kunstner. 

NATUR OG KULTUR
Blaafarveværket ligger langs elva 
Simoa omgitt av parkområder, 
kulturstier, piknik- og badeplasser. 
Et spektakulært skue er Haugfossen 
som ga kraften til alle prosessene på 
Blaafarveværket i sin tid. 

 blaa.no

DET ER 48 ÅR SIDEN BLAAFARVEVÆRKET ÅPNET DØRENE FOR 
PUBLIKUM FOR FØRSTE GANG, OG OPPLEVELSENE BLIR FLERE 
FOR HVERT ÅR SOM GÅR. MED NYE KUNSTUTSTILLINGER, GUIDEDE 
TURER I KOBOLTGRUVENE FLERE GANGER DAGLIG, SPENNENDE 
BUTIKKER, FLOTTE PARK- OG TUROMRÅDER OG TRE HYGGELIGE 
KAFÉER MED HJEMMELAGET MAT, ER HELE FAMILIEN SIKRET EN 
GOD OPPLEVELSE NÅR MAN BESØKER BLAAFARVEVÆRKET.

[ AV BLAAFARVEVÆRKET / IVAR BLYSTAD
FOTO BLAAFARVEVÆRKET ]

OPPLEVELSER I 48 ÅR
Blå 

Gruvesafari

Haugfossen «Car Crash» Eivind Blaker

«Barneselskap» Kai Fjell
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Her bor vi sammen med et trettitalls 
fettere, kusiner, tanter og onkler.
Den mest bortskjemte er Teddy, født 
ute, men oppvokst på kjøkkenet. 
Mors godgutt, og han bærer litt preg 
av det. Litt i overkant kosete, men ok, 
snill som et lam.

Oppi skogen slafser et femtitalls  
lykkelige skogsgriser rundt som bull- 
dosere. Jeg er ikke så ofte oppe og 
hilser på, de har litt dårlige manerer, 
spør du meg. Da er det noe annet 
med hestene Charlie og Ares, to stase- 
lige herrer. Charlie er en Clydesdale, 

verdens største hesterase, med sko-
nummer 11+, det er digert! Det blir 
vel nesten som 100+ i menneske- 
verden.

Og så har vi selvfølgelig de som har 
gitt matmor kallenavnet Hanne 
Høne – de 800 hønene. Kaklende og  
skravlende i munnen på hverandre. 
Alle heter Hjørdis for enkelhets skyld, 
og alle hanene heter Rolf. Tenk deg 
da når noen roper «Hjørdis» på 
tunet, da blir det et svare leven. Men 
de verper masse gode økologiske 
egg, rundt 780 om dagen.

De siste kompisene er elghundene 
Ero og Molo og ikke minst kose- 
kattene Proffen og Brom. 

Alle oss kan du treffe i sommer. Vi 
arrangerer gratis grisesafari oppe i 
skogen. De er snille og blide de der 
oppe, selv om de har litt dårlige  
manerer. Så har vi Fesjå, da stiller 
vi oss opp vi kuene, så du kan se på 
oss - og klappe hvis du vil. Matmor 
forsøker å lære meg opp til å bli 
rideku, så kanskje blir jeg det en  
vakker dag.

VEIKÅKER GÅRD 
- DER DET KRYR AV DYR

5 MINUTTER FRA NYE RV7 OG 10 MINUTTER FRA NORESUND, MIDT I SVINGEN, 
DER BOR JEG, BERTE. TVILLING, FØDT SIST HØST, OG MORA MI BLONDI ER  
NORGES ELDSTE KU, 21 ÅR. IKKE DÅRLIG!

[ AV IVAR BLYSTAD   FOTO VEIKÅKER GÅRD ]

For de voksne har matmor verdens 
koseligste landhandleri. Ureist og 
kortreist mat, egg, antikviteter og 
snurrepiperier. Det er forresten 
godteri der også.

Hvis de voksne bestiller på forhånd 
kan de få smake Veikåkers egen- 
importerte vin, og få servert Wales- 
kringle og Prosecco, veldig godt  
har jeg hørt.

I vinter har matmor bygget nytt fjøs, 
først og fremst til oss kuene, og vi 
gleder oss! Ut-og-inn-fjøs, tørt og 
lunt når det er usjevær, svalt når det 
blir for varmt. Men vi har hørt henne 
si at fjøset er leid ut til 150 stuegriser 
i sommer. Derfor kan det hende at 
vi må vente til høsten, men det går 
greit, da får vi 150 kompiser til. 

 hannehone.no
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Bjørneparken på Flå i Hallingdal har 
vokst til å bli en av Norges største 
turistattraksjoner på sommertid.  
Nå blir den enda mer spennende å 
besøke etter at krokodiller og  
slanger har flyttet inn.

 – Vi er veldig spente på besøket 
etter at vi har fått Nordens største 
krokodillepark i hus hos oss. Vi tror 
mange kommer for å se krokodillene, 
sier direktør ved Bjørneparken  
Kees Ekeli.

Fra den spede starten med noen 
bjørner som ruslet rundt i en inn- 
hegning, har parken utviklet seg med  
stadig flere dyrearter og andre tilbud 
fra år til år. I dag finner vi et stort 
antall dyr – selvsagt med bamsen i 
sentrum – men nå får bjørnene kon-
kurranse om populariteten av blant  
annet 30 krokodiller fra sydligere strøk.

Bjørnefamilien er et skue verd der 
de frir til de besøkende med mor-
somme sprell – både til lands og til 
vanns – når publikum får være med 
på den daglige matingen av dyrene.

De fleste tar turen til Flå for å se på 
de syv bjørnene, men Bjørneparken 
har så mye, mye mer å vise fram.

 – Her kan du beskue og hilse på  
en rekke dyrearter, som vi ikke finner 
så mange andre steder i nordiske 
dyreparker. Stort sett dyr med 
opphav i Norden, men de eksotiske 

innslagene tror vi vil gjøre oss enda 
mer attraktive å besøke, sier Ekeli.

Elgen er så tam at den gjerne spiser 
av hånden din, eller deler en gulrot 
med deg. Hjort og rådyr ser du også  
under besøket. Gaupa er mer sky, 
men dukker stort sett opp når  
dyrepasserne lokker med godsaker 
i spannet. I parken er det ellers 
rødrev, tamgris, geiter, sauer og 
pinnsvin. Pinnsvinet er et nattdyr 
om sommeren og går i hi om vinteren. 
I det store parkområdet er det 
også kaniner å kose med – og en 
hønsegård.

Av populære aktiviteter har parken 
et av østlandets største lekeland å 
tilby de yngste. Inne finner du 350 
kvm med moro for alle barn. Her 
kan du klatre, hoppe, skli, spille ball 
i egen ballbinge, tegne og mye mer.

KROKODILLER OG SLANGER
KROKODILLER, SLANGER, BJØRN, GAUPE, REV, ELG OG MANGE 
ANDRE DYR VENTER PÅ DEG I BJØRNEPARKEN.

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 

[ AV ARNE TVERVAAG ]

I Skandinavias raskeste taubane, 
som sto ferdig i 2014, kan du suse 
over hodene på sauer, geiter og 
ender. Godt fastspent raser du  
gjennom luften på en høythengende 
line. Barn fra 5 år og oppover kan 
prøve den korte linen som er 50 meter  
lang, og for de som er over 7 år, 
kan man friste med hele 120 meter 
taubane. I følge produsenten er dette 
den raskeste ziplinen i Skandinavia 
på grunn av en spesiell bremse- 
innretning. Gjennomsnittsfarten 
ligger på 22 kilometer i timen.

Inne i Vassfarhallen er det kafé og 
butikk. Ute i parken kan du besøke 
Bamsebua og Bertestugu hvis du 
ønsker noe å spise eller drikke mens 
du rusler rundt.

Thon Hotel Bjørneparken, et stort 
kjøpesenter og en hamburger-
restaurant ligger bare 5–6 
minutters gange fra  
Bjørneparken. 

I juli og første del av 
august spilles det 
teaterforestillinger 
for barn på den flotte 
friluftsscenen i parken.

Sesongen varer 
fra påske til sen-
sommer / høst – med en 
naturlig topp i besøkstallet 
i fellesferien.

 bjorneparken.no
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Legendarisk afterski 
på Norefjellstua

Lunch & Afterski
Livemusikk en gang i måneden, 
sjekk ut FB for mer informasjon.

Åpent fredag og lørdag 12:00–20:00, 
søndag 12:00–15:30/16:30.
Jul, vinterferie og påskeferie.
For lukkede selskaper mm: 
morten@norefjellstua.no

Mobil 92 09 23 32

Norefjell Vakt og Hytteservice 

Vi kan hjelpe deg med det du  

trenger på fjellet! 
 

VAKTMESTERTJENESTER – ETTERSYN 
VEDSALG MED LEVERING PÅ DØRA 

BRØYTING – MÅKING 
FEIING AV ASFALETERTE GARAGER, VEIER OG PLASSER 

UTVENDIG – INNVENDIG VASK, MALING OG BEISING 
SLÅING – BORTKJØRING AV GRESS OG RYDNING 

SMÅREPERASJONER OG MINDRE SNEKKERARBEIDER 
LIFTUTLEIE 

Tlf: +47 906 69 890 
Epost: aril-ruu@online.no / jonbjorn@combitel.no 

Velkommen til SPAR Noresund 

Åpningstider 
Hverdager 08:00 - 21:00  
Lørdag   09:00 - 19:00  
Søndag  09:00 - 19:00  

Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel på SPAR Noresund 
tlf 32155050 mail: spar.noresund@ngbutikk.net 

Bank i butikk- Post – Tipping - Medisinutsalg 

Lokal mat fra mat fra 
www.EventyrSmak.no 

Ferskvare disk, 
 varm mat disk  
og stor grøntavdeling 

KONTAKT: Megler Morten Høegh på tlf.: 900 90 191 eller mh@sem-johnsen.no
Ønsker du en vurdering, er jeg på Norefjell nesten hver helg gjennom sesongen.

SE VÅRE EIENDOMMER PÅ:
WWW.SEM-JOHNSEN.NO ELLER FINN.NO

VURDERER DU Å KJØPE ELLER SELGE PÅ

Norefjell?

NOREFJELL TURFORENING 
OG EGGEDAL TURLAG
Preparering og opparbeiding av 
langrennsløyper koster mye penger, 
men er gratis å bruke. Det er et viktig 
tilbud for veldig mange av våre gjester, 
hytteeiere og fastboende. Alle på 
Norefjell ønsker selvsagt å tilby 
best mulig og nypreparerte løyper, 
men det er en stor utfordring med 
dagens inntekter fra langrenns- 

løypene. Norefjell Turforening og 
Eggedal Turlag ønsker derfor at du 
som bruker og setter pris på løypene 
på Norefjell, melder deg inn i riktig 
turforening. Har du hytte eller leilighet 
på Krødsheradsiden av fjellet melder 
du deg inn i Norefjell Tur-forening: 
 norefjellturforening.no

På Eggedal- / Sigdalsiden melder du 
deg inn i Eggedal Turlag:  
 eggedalturlag.no

ENDRER OSS TIL DET BEDRE
Fra mai i år vil Statoil-merkede 
bensinstasjoner i Skandinavia bli 
omprofilert til Circle K, en etter en. 
Circle K er et av merkene i Couche- 
Tard-familien. Hvis du har vært på 
kjøretur i USA, har du antakelig sett  
butikkene deres. Grunnen til at vi  
valgte Circle K som vårt nye globale  
varemerke, er at det er Couche- 
Tards største og sterkeste merke.

Vi har store forventninger til det nye 
merket, og vi kan love at kundene 
våre fortsatt vil møte de samme 
vennlige medarbeiderne og få de 
samme gode produktene og tjenes-
tene på bensinstasjonene våre.

Vi er stolte av vår historie og hva vi 
har fått til mens vi har vært Statoil. 
Nå blir vi en del av en stor inter- 
nasjonal kjede, det skal vi bruke til 
å utvikle oss. Vi skal gjøre Circle K 

minst like kjent og kjært for kundene 
våre som vi vet at Statoil-navnet har 
vært i det norske markedet.

 Statoil Noresund - best på boller

SMÅSTOFF

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.  



ET

helstøpt
MATKONSEPT ÅRET RUNDT

MED FANTASTISK BELIGGENHET 720 MOH, FINNER DU NORGES FØRSTE «ALPEHYTTE»  
OG MINSTE HOTELL – NOREFJELLHYTTA. HER JOBBER ALLE MED HJERTET, OG DEN KLARE 
MÅLSETNING Å GI GJESTEN EN TOTALOPPLEVELSE UANSETT OM DET ER DAGSBESØK I 
RESTAURANTEN, ROMANTISK FERIE, FRITIDSOPPHOLD I EN AV DE 3 HYTTESUITENE,  
KURS & KONFERANSE ELLER FAMILIESELSKAP I STORHYTTA.

For vertskapet Anne Siri og Kim har 
maten hele veien vært den viktigste 
grunnsteinen av totalopplevelsen. 
Ny meny lages fra dag til dag og er 
en kombinasjon av tradisjon, nye 
smaker, og ikke minst et bredt 
utvalg av råvarer fra området rundt 
Norefjell. Dette takket være et godt 
samarbeide med lokale jegere 
og småprodusenter, samt egen 
sanking.

På NorefjellHyttas kjøkken blir det 
røyket, speket, gravet, bakt, syltet og  
mye mye mer. Den unike frokosten, 
som serveres på skifertallerken,  
består bl.a. av heimelaga spekepølse 
og müsli med bær fra bygda, ost fra 
Eiker Gårdsysteri, egg fra Oladalen, 
og hyttebakt brød og knekkebrød.
Frokosten er inkludert i oppholdet 
når du bor i en av de romantiske 
hyttesuitene, men kan også bestilles 
når du bor i Storhytta.

Sommerlunsjen er en 2-retters 
meny som blir satt sammen fra 
dag til dag. Vil man kose seg litt 
ekstra, fristes det med dagens kake, 
hytterørt iskrem og lokale bær. Over 
i høstmånedene er NorefjellHyttas 
«verdensberømte» suppebuffé og  
NorefjellTapas på plass igjen, i  
tillegg til den varierte lunsjmenyen.

5-retters fjell-gourmet, presentert 
av kokken selv, er kveldens høyde-
punkt. Som til lunsj, settes ny meny 
sammen fra dag til dag. I tillegg til 
kortreiste råvarer er variasjon, fantasi 
og kjærlighet også her viktige ingre-
dienser. Her guides man gjennom 
måltidet, sammen med en reise i 
vinens verden.

Catering med kokk på Storhytta 
eller på egen hytte er den den 
perfekte løsning for en samlende 
opplevelse. Kokken lager en  
2-5-retters hyttemeny tilpasset  
årstid og anledning på kjøkkenet, 
mens dere koser dere foran peisen 
med for eksempel guidet vinsmaking. 
En løsning som passer like godt  
til bedriftssamlingen, feiringen, 
familiemiddagen eller koseturen 
med venner. 

 norefjellhytta.com

5-RETTERS FJELL-GOURMET, 
PRESENTERT AV KOKKEN SELV, 
ER KVELDENS HØYDEPUNKT. 
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Østlandets brudepar har oppdaget 
Noreheim, og en stadig større del av 
året fylles med romantiske helger 
dedikert brudeparet. Et fjellbryllup 
byr på så mye; frisk luft, farger, 
atmosfære, romantikk og kultur. 
Det å komme seg ut av byen ved en 
slik anledning gjør noe med hele 
bryllupet.

90 minutter fra Norges hovedstad, 
på Østlandets mest sentrale høyfjell, 
ligger et helt unikt tun. Noreheim 
eies av en lokal familie, og driftes 
av mennesker fra bygda. Den lokale 

maten tilberedes av «kortreiste» 
kokker. En skreddersøm som svært 
få steder kan matche – og en atmos-
fære skapt av et vertskap som gjør 
alt for å glede brudeparet.

Brylluper har utviklet seg til så mye 
mer enn bare vielsen og festen. Nå  
samles ofte gjestene dagen før dagen, 
og bringes tettere sammen ved felles 
måltider, aktiviteter og opplevelser 
gjennom hele helgen. Det å ha et 
sted helt for seg selv gir rom for å 
skape gode minner, og gjennomføre 
arrangementet slik brudeparet ønsker.

Noreheim har kun plass til ett bryllup  
per helg, og siden andre konsepter 
også fyller tunet, kan ikke alle feire 
her. Denne eksklusiviteten tiltaler 
mange – det skal være spesielt å 
oppleve bryllup på Noreheim. 
Dermed er det kun et titalls brude-
par hvert år som kan feire på tunet. 

DET ER KONSEPTET 
 – DET ER NOREHEIM

 noreheim.no

NOREFJELLS BRYLLUPSSTJERNE

DET SISTE ÅRET HAR ANTALLET BRYLLUP PÅ NOREHEIM EKSPLODERT. 
ALLE VIL NÅ HA ET SÆREGENT OG MINNERIKT FJELLBRYLLUP I FINE 
OMGIVELSER. DET LEVERER NOREHEIM TIL BESTE KARAKTER.

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 

[ AV REDAKSJONEN ]
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TURVEI.
Walking trail.
Wanderweg.

SYKKELVEI.
Bicycle.
Zyklus.

STI, SKILTA OG MERKA.
Marked summer path. 
Markierte Pfad.

TURSTI MERKA AV DNT. 
Path marked by DNT.
vom DNT markierter Pfad.

UTSIKTSPUNKT. 
Point of view. 
Aussichtspunkt.

SJØLVBETENT TURISTHYTTE. 
Tourist hut with selfservice. 
Hütte mit Selbstbedienung.

NorefjellTURKART

Vi er i et distrikt med stor interesse 
for motorsport. Sigdal Motorsenter, 
som ligger i skogområdet mellom 
Krødsherad og Sigdal, er et av  
landets mest moderne motorsport- 
anlegg. Anlegget er åpent gjennom 
sommerhalvåret – fra tidlig på våren 
til langt utpå høsten.
 
Sigdal Motorsenter brukes flittig 
både av gokart-kjørere og de som 
driver med bilcross. Gjennom hele 
sesongen er banen i bruk til trening 
og konkurranser. Her arrangeres det 
mesterskap og store nasjonale løp.
 
For turister og besøkende er det  
muligheter til å prøve motorsport 
på det lokale senteret. Det er også 
åpent for grupper, som kan avtale 

å leie banen for å prøve sporten 
– med kyndige instruktører som 
bokstavelig talt viser vei.
 
Gokart kjøres i lave «biler» med ild-
sinte motorer, som kan få kjøretøyet 
opp i store hastigheter hvis man tør 
og ønsker det.
 
Bilcross er en motorsport for biler 
som kjøres enten på rene grusbaner, 
eller på baner med blandet dekke. 
Bilcross er den rimeligste formen for 
bilsport, og for å motvirke at førerne 
legger altfor mye penger i bilen, 
finnes det en ordning med tvunget 
salg til fast pris.

  sigdalgokart.no

FULL FART
ER DU INTERESSERT I Å OPPLEVE FART OG SPENNING, ER SIGDAL 
MOTORSENTER STEDET. HER KAN DU PRØVE DEG PÅ GOKART OG 
BILCROSS – FOR ENKELTPERSONER OG GRUPPER.

[ AV ARNE TVERVAAG ]

50

N
O

RE
FJ

EL
LM

AG
AS

IN
ET





52 53

HESTEGJUVNATTEN 1 068 M.O.H.
Dette er den karakteristiske fjelltoppen en så tydelig  
legger merke til når en kommer sørfra mot Krøderen.  
På fine dager kan en begynne å skimte denne toppen fra 
Eikerbygdene, den ensomme kronen på siden av Norefjell. 
Foruten å være en ikonisk topp byr Hestegjuvnatten på en 
fantastisk utsikt og en morsom turopplevelse.

DUGURDSNATTEN 770 M.O.H.
På østsiden av Krøderfjorden helt nord mot grensen til Flå 
ligger Dugurdsnatten. En perle der en har god utsikt mot 
Norefjell i øst, innover Vassfaret mot nord og Holleia i sør.

FYRANDFLAGET 414 M.O.H.
Fyrandflaget er en lett tilgjengelig og mye besøkt 
topp, 5 minutter å kjøre fra Krøderen. Den er den 
mest besøkte toppen av alle i trimgruppas prosjekt. 
På toppen av Fyrandflaget er det et 10 meter høyt 
tretårn, der en har utsikt over hele den søndre delen 
av kommunen. Noe som har vist seg å være svært 
populært hos den yngre garde.

FLÆA 684 M.O.H.
Et skogkledd høydedrag mellom Noresund og Redalen, 
med god utsikt mot Sokna, Holleia, Vassfaret og  
Norefjell. Turen begynner i Noresund sentrum og er en  
fin tur for alle og enhver. Turen går forbi flere fine tjern 
det kan være deilig å kjøle seg i på fine sommerdager.

I DENNE UTGAVEN OG DEN NESTE AV NOREFJELL- 
MAGASINET SKAL VI GÅ NÆRMERE INN PÅ DE ULIKE  
TURENE. SOM NEVNT LIGGER ALLE TURENE PÅ UT.NO 
MED EN NØYAKTIG FORKLARING AV SELVE TUREN,  
VEIBESKRIVELSE OG HVA SOM KAN OPPLEVES,  
HER KOMMER EN LITEN SMAKEBIT.

Ved hvert turmål finner man den 
røde turbokkassa, der man kan  
skrive seg inn i boka og kvalifisere  
seg til premie som deles ut ved slutten 
av året. De aller fleste turene er 
blåmerket og GPS-merket, og finnes 
på appen UT.no. Turbeskrivelsene 
finnes også på nettsiden til Krøds-
herad Idrettslag, under linken til 
Trimgruppa. I oppstartsåret 2014 var 
det 7 turer, og i 2015 ble det utvidet 
til totalt 12 turer:

DUGURDSNATTEN  770 m.o.h.
GREENSÅSEN  420 m.o.h.
KLEIVAVARDEN  290 m.o.h.
TJENNSMYR  369 m.o.h.
RØVSÅHØGDA  575 m.o.h.
FLÆA  684 m.o.h.
BUKKÅSEN  363 m.o.h.
VARDEFJELL  825 m.o.h.
RAVNÅS  1 188 m.o.h.
BLODFJELL  740 m.o.h.
HESTGJUVNATTEN  1 068 m.o.h.
FYRANDFLAGET  414 m.o.h.

Turmålene er spredt over hele bygda, 
med ulike vanskelighetsgrader, slik 
at alle skal finne en tur som passer 
for seg. I følge leder for trimgruppa, 
Solveig Sæta, har turprosjektet så 
langt vært en stor suksess. 
 – Barnefamilier, ungdommer og 
godt voksne går «mann av huse» for 
å samle på postkasser og kvalifisere 
seg til premie. Både lokalbefolkning 
og turister setter pris på tilbudet 
med merkede stier, som gjør det 
lettere å komme seg ut på tur, og 
som bidrar til at alle blir bedre kjent 
i bygda vår, sier Sæta.

MAN KVALIFISERER SEG TIL PREMIE 
PÅ FØLGENDE MÅTE:

Barn 0–7 år:  4 av 12 turmål
Barn 8–16 år:  6 av 12 turmål
Voksne fra 17 år:  10 av 12 turmål

Alle barn som når kravet, får en 
premie. For de voksne er det en ut-

trekkspremie. Både i 2014 og i 2015  
har det vært ca. 70 barn og ca. 30 
voksne som har kvalifisert seg til 
premie – et flott resultat i ei lita bygd!

 – Trimgruppa og idrettslaget er 
glade for å kunne bidra til at flere 
barn, ungdom og voksne samler 
gode turopplevelser i de fantastiske 
nærområdene våre. Vi ønsker også 
at tilbudet skal bli enda bedre kjent 
for turistene som besøker bygda vår,  
sier Sæta før hun avslutter med 
noen reflekterte superlativer. 
 – Turer i skog, mark og fjell er 
balsam for kropp og sjel, og fremmer 
god fysisk og psykisk helse. Det 
skaper samhold og fellesskap med 
familie og venner, og det gir meditativ 
ro i ensomhet. Det bidrar til gode 
følelser og engasjement for bygda 
man bor i, og til hverdagslykke i en 
ofte hektisk tilværelse.

FLOTTE 
TURMULIGHETER

[ AV KNUT SKINNES  FOTO OLAV GOLBERG / KNUT SKINNES / SOLVEIG SÆTA ]

KRØDSHERAD ER EN LANGSTRAKT KOMMUNE, MED FLOTTE TURMULIGHETER FRA SØR TIL NORD. DE SISTE 
ÅRENE HAR DET BLITT BLÅST LIV I TRIMGRUPPA, SOM ER EN DEL AV KRØDSHERAD IDRETTSLAG. DE HAR 
DE SISTE ÅRENE SATT UT POSTKASSER PÅ NOEN AV DE FLOTTESTE TURMÅLENE I KRØDSHERAD, DER 
ALLE KAN SKRIVE SEG INN I BØKENE OG VÆRE MED PÅ Å «SAMLE TOPPER». ET FLOTT TILTAK SOM HAR 
FÅTT BYGDEFOLK OG TURISTER TIL Å KOMME SEG MER UT I DEN FLOTTE BYGDA UNDER NOREFJELL.
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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

En prosjektgruppe bestående av  
Vikersund Hoppsenter, Hæhre & 
Isachsen entreprenør, Modum  
kommune, NAV og Buskerud fylkes- 
kommune med Rosthaug v.g.s., 
Kongsberg v.g.s. og Arbeidsinstituttet 
i Buskerud planlegger et nytt 
opplæringstilbud for ungdom med 
behov for en mer praktisk og  
autentisk videregående opplæring. 

PILOT FOR TETTERE SAMARBEID
 – Vi har stor tro på at dette tilbudet 
kan bidra til at flere ungdommer 
gjennomfører videregående opp- 
læring, sier Bjørn Espen Hovde,  
daglig leder i Vikersund Hoppsenter.
Vikersund er hjemmet til verdens 
største hoppbakke, skiflyvnings- 
bakken som har den nåværende 
verdensrekorden på 251,5 meter, 
satt av Anders Fannemel i 2015. 
Høsten 2016 begynner arbeidet med 
å bygge en ny K65 bakke, og her vil  
18 elever være med, fra planleggings- 
fase til byggeprosess. 
 – Vi håper dette initiativet kan 
være et pilotprosjekt for å få på 
plass et enda tettere samarbeid  
mellom skole, næringsliv og offentlige 

instanser i arbeidet med å etablere 
fleksible opplæringsløp, sier Hovde. 
Elevene vil være involvert i hele 
prosjektet – fra planlegging og 
byggeprosess.

LIV HELE ÅRET
Vikersund Hoppsenter er mest kjent 
for å arrangere vinterfest med spek-
takulære svev i skiflyvningsbakken 
hver vinter. Men i Heggenåsen er det 
ikke bare full aktivitet når det er snø 

– der yrer det av idrettsglede hele 
året. Anlegget samler idrettslag fra 
hele kommunen til treninger både  
i uteområdene og i de to hallene for 
håndball og fotball. I tillegg benyttes  
de 1 078 trappetrinnene opp monster- 
bakken flittig av ivrige mosjonister. 
Uansett vær er det en utfordring 
som kjennes godt i beina. En  
fantastisk utsikt på toppen ved 
Vingen er gevinsten etter slitet opp 
enten trappene eller grusveien til 
fots eller på sykkel. Utvalgte dager 
om sommeren er også bommen 
åpen, slik at det er mulig å kjøre helt 
opp til Vingen. Der kan du få kjøpt 
deg en vaffel, eller annet godt å 
spise og drikke.

UNGDOMMEN 
BYGGER NY BAKKE
NÅR DET BYGGES NY K65 BAKKE I VIKERSUND HOPPSENTER,  
VIL ET HELT NYTT SAMARBEIDSPROSJEKT FOR OPPLÆRING  
INVOLVERE 18 UNGDOMMER I HELE BYGGEPROSESSEN. 

FAKTA OM VIKERSUND 
HOPPSENTER

Avholder konkurranser i hopp og 
skiflyvning på alle nivåer
Innehar fotballhall og håndball-
hall som brukes hele året, og de  
1 078 trappetrinnene i skiflyvnings- 
bakken brukes aktivt av mosjonister
Arrangerer NM i bakkeløp for biler
Samarbeider med skoler, kom-
mune, fylket, NAV, AI og private 
bedrifter om utdanning- og  
praksistilbud for elever
Samarbeider tett med lag, 
foreninger og flyktningetjenesten
Utleie til næringsliv og private 
selskaper
Uteanlegget er åpent og til fri 
bruk hele året. Ferdsel skjer på 
eget ansvar

 vikersund.no

•

•

•
•

•

•

•

Foto: Terje Løchen

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

Sigdal Gokartutleie  Sigdal og Kongsberg 

- Gokart løp og cuper - leirdueskyting  - ATV - mat og drikke  
- Vennegjeng - Utdrikningslag - Bedrift eventer - Kick-off  - Sommer som vinter 

Ps. Vi har lovlig område for testing 
av egen scooter, crosser og ATV! 
Ta kontakt for mer informasjon 

Vi tenker utenfor boksen.

Følg oss på Facebook ca
tc

hm
ed

ia
.n

o

VERDENS 

STØRSTE 
SKIFLYVNINGSBAKKE



NOREFJELL I GAMLE  
REISEBESKRIVELSER
Det ble tidlig skrevet turhåndbøker 
og reisebeskrivelser som hjalp flere å  
finne seg til rette på og ved Norefjell. 

I «Reisehaandbog over Buskeruds 
Amt» fra 1888 finner vi beskrivelser 
som denne:

«Norefjeld bestiges fra Omegnen af Olberg. Dette Fjeld byder, i en 
ringe Afstand fra Kysten, og med faa Besværligheder, en fortrinlig 
Anledning til at stifte Bekjendtskab med Høifjeldsnaturen. Man 
stiger op fra Sandum, hvorhen man kommer tilbaads eller med 
Dampskib fra Olberg eller Nore, eller paa Landevei, - eller ogsaa 
længere nordlig ved Sorteberg. Middagen ombord er spist, inden 
man kommer til Nore. Til Sandum er ikke langt, og derfra er den 
letteste Opstigning. Man gaar eller rider til Sandumsæteren paa 
1 - 1 1/2 Time. -- Dette ualmindelig vakre Punkt ligger i Granskoven 
med en ypperlig Udsigt over Fjorden og med under en halv Times 
Gang fra selve Snaufjeldet. Der er godt og lunt og en indbydende 

”Badebæk” lige ved Volden. Huset har tidligere havt, foruden selve 
Sæterstuen med Peis, et større Værelse med to gode Senge og 
Plads til at anbringe et Par Hængekøier, om saadanne medbringes. 
1888 tilbygges et Par Værelser, saa at selv større Selskaber fra 12  
à 16 Personer kunnefaa Plads. -- Hvis man kommer efter Høstaatten, 
kan ogsaa et Par Hølader skaffe romantisk Natteleie for Liebhabere. 
Folkene paa Sandum og Sætrene have altid udmærket sig ved venlig  
Hjælpsomhed og rimlige Fordringer, ligesom Stellet ved Renlighed...»

KJENTE BRUKERE OG BEBOERE  
I OMRÅDET
Kulturpersonligheter ledet an i søket 
etter vakker natur og storslagne 
opplevelser. Noen flyttet endog til 
området for inspirasjon. Malerne 
Theodor Kittelsen og Christian 
Skredsvig bodde henholdsvis i 
Sigdal og Eggedal, og malte flere 
av sine mest kjente malerier med 
utgangspunkt i naturen rundt dem. 
Kittelsens «Soria Moria slott» og 
Skredsvigs «Djupsjøen» er kanskje de 

viktigste av disse. Også folkeminne- 
granskeren og eventyrfortelleren 
Jørgen Moe bodde i området fra han 
var 40 år og 10 år framover. Han var 
utdannet teolog, og hadde stilling 
som res.kap. i Krødsherred. Det  
fortelles at prestegården han og hans  
20 år yngre hustru flyttet inn i var 
noe nedslitt, bl.a. vokste det bringe-
bærbusker opp gjennom gulvet da 
de kom. Mange har hevdet at Jørgen 
Moe skrev «Sæterjentens søndag» 
(På solen jeg ser...) mens han satt 

oppe på Norefjell og skuet ut over 
landskapet. I sin Jørgen Moe-biografi 
mener folkeminnegranskeren Ørnulf 
Hodne derimot at setesdølen Hallvard 
Løland har belegg for at Moe fikk 
idéen til strofene mens han var på 
fjelltoppen Revtjørn-napen i 1847. 
Diktet skal ha blitt fullført etter en 
messesøndag i Valle kirke. 

NANSEN PÅ TUR
En bejublet eventyrer og vitenskaps- 
mann som brukte Norefjell til rekrea- 
sjon var Fritjof Nansen. Allerede som 
17-åring, i 1878, var Kristianiagutten 
Nansen på rypejakt i området. 
Nyttårskvelden 1890 tilbragte han 
sammen med sin Eva, som han hadde 
giftet seg med året før, oppe på 
snaufjellet. Nok et spesielt tøft  
kvinnfolk etter borgerskapets  
kriterier dengang. Ekteparet Nansen 
hadde satt seg som mål å nå 
Norefjells topp, Høgevarde, denne 
siste dagen i året. Ved 5-tiden på 
ettermiddagen nådde de fram.  
Der oppe inntok de sitt første måltid 
på 7 timer: en blanding av mysost 
og pemmikan... Stadig mørkere og 
med guffen sno fant de snart ut at 
de måtte komme seg ned igjen. De 
satte kurs mot Eggedal. Tidvis måtte 
de ta av seg skiene og skli nedover 
på stumpen. I mørket mistet de  
oversikten over hvor de var og måtte 
stadig finne seg nye omveier, vekk 
fra stup og vanskeligheter. Nansen 
uttrykte det selv senere: «For det 
var jo en halsløs gjerning dette her». 
Til slutt, omtrent da det var tid for 
årsskiftet, nådde de kalde, sultne og 
forslått, klokkergården i Eggedal.  
Der fikk de hvile seg i tre dager.

DA FRILUFTSLIVET BLE «OPPDAGET» PÅ MIDTEN AV 1800-TALLET, 
NASJONALROMANTIKKEN TOK GREP OM KULTURLIVET – OG DE BEDRE- 
STILTE FANT VEIEN UT I NATUREN, BLE NOREFJELL OG OMRÅDET RUNDT, 
ET AV DE MEST POPULÆRE REISEMÅL. NÆRHETEN TIL KRISTIANIA 
OG JERNBANETILGANG (KRØDERBANEN KOM I 1878) GA MANGE 
EVENTYRLYSTNE BYBORGERE MULIGHET TIL Å OPPLEVE HØYFJELLET.

Redaktør Laurensius Urdahl, som 
hadde vært med på å stifte Norges 
første fotballklubb, Christiania Foot-
ballclub, var en ivrig friluftsmann. 
Han skrev boken «Vinter-Liv paa 
Fjeldet», og viet et av kapitlene til 
en skitur han hadde til Norefjell:

«Askeonsdags Morgen bar det 
med Jernbanen afsted til Krøderen, 
som naaedes ved Middagstider 
efter en yderst ubehagelig Skrangle- 
tur i en gammel, udrangeret,  
haltende Vogn. Efter at have 
sørget lidt for vort legemlige 
Velvære gik det i tæt Snedrev paa 
Ski opover Isen og udpaa Efter-
middagen naaedes Olberg, hvor vi  
uventet traf sammen med et andet 
Kompani Kristiania-Skiløbere, som 
ogsaa agtede sig op til Fossli, for 
derfra at foretage Ture omkring 
paa Norefjelds udstrakte Plateau. 
Da det var Kjendinger fra før, blev 
vi snart enige om at slaa vore 
Pjalter ihop og i Fællesskab  
arrangere det fornødne med  
Hensyn til Udrustning.»
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[ AV NIELS MORTEN FOSS ]
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Vinterliv paa fjeldet,  Laurentius Urdahl,  Kristiania, 1896
Norske Kunstnerhjem, Finn Jor, Oslo, 1997
Jørgen Moe: barnas dikter, Sonja Hagemann, Oslo, 1963 
Jørgen Moe: folkeminnesamler - dikter - prest, Ørnulf Hodne, Oslo, 1982
Fridtjof Nansen 1861–1893, W.C.Brøgger, Kjøbenhavn, 1896

Da Norefjeld  
   ble populart
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Vi leverer til Norefjell!
Kontakt oss for 
et godt tilbud!

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

elkjop.no

HØNEFOSS   GOL   ÅL

Vi bygger
nye hytte-
opplevelser

Norefjellhytta Jellum Byggservice AS  3359 Eggedal   | Mob: 909 26 725  | E-mail: post@norefjellhytta.no  |  www.norefjellhytta.no

Krøderen Kro ligger idyllisk til med 
flott utsikt over Krøderfjorden. 
Johnny fra Sandefjord la sin elsk på 
denne plassen, og har siden 1988
drevet frem en flott veikro. Den har  
blitt et naturlig stoppested for mange 
i løpet av disse årene. Det meste av  
maten er hjemmelaget, og det er ofte 
Johnny selv som står ved grytene. 
Han lager populære retter som hjorte- 
gryte, kjøttkaker og stekt ørret.

Det var knyttet mye spenning opp 
mot sommeren 2014, da tiden var
kommet for at Riksvei 7 skulle legges 
utenom Krødsherad, og trafikken
minimeres. Usikkerheten var stor, 
og det var mange spørsmål og tanker 
om hvordan dette ville påvirke den 
videre driften. Johnny fant ut at 
han måtte tenke nytt – og se på hva 

han kunne gjøre for at kroa skulle 
fortsette å være et naturlig stoppe- 
sted. I tillegg til markedføring via 
annonser, investerte han i en flott 
glassveranda med overbygd tak,  
og lar gjestene få gratis dessert og 
kaffe til middagen. Et stort dessert-
bord pryder nå kaféen.

Endringene har kun vært positive, 
det viste seg å være kloke investe-
ringer og kloke valg. Snart 2 år etter 
at veien ble lagt om, har trafikken 
økt. Folk fra nabokommunene har 
funnet veien til Krøderen Kro,  
samtidig som lokalbefolkningen er 
flinke til å besøke kroa. Det viser seg 
også at det er flere enn man trodde 
som kommer via Drammen.  
 – Dette er over all forventing, og 
vi er takknemlig for hver gjest vi får, 

sier Johnny. – Det er også moro å 
høre at folk fremdeles kjører denne 
veien, nettopp for å ta et stopp hos 
oss. Vårt mål er å ha fornøyde og 
mette gjester.

Overnattingsbesøk er det ofte på 
motellet, og mange som ønsker 
catering av mat til forskjellige anled-
ninger. Det kan man også få tilkjørt.

I ukedagene er det i tillegg til vanlig 
meny faste tradisjonsrike middager 
å velge mellom. På tirsdager kan du 
få deilig hjemmelaget fiskegrateng 
med sandefjordsmør, og på torsdager 
kan du få stekt flesk med duppe.
Noe for enhver smak med andre ord. 
Velkommen skal du være!

 Krøderen kro & motell

KRØDEREN KRO
[ AV HEGE RISHOVD LUND ]

Nyhet!  
Packline NX-serien

 

Norske Packline har i flere tiår produsert 
takbokser til kunder som verdsetter kvalitet 
og design. Vi lanserer nå NX, en ny serie 
innovative takbokser med elegant design. 

Les mer og finn din nærmeste forhandler på 
www.packline.no



61

Vi fikser alt du vil ha ordnet!

 
 Maling - innendør/utendørs
 Trefelling / rydding
 Gartnertjenester
 Enkelt snekkerarbeid, i samarbeid med fagfolk
 Snømåking - tak og terrasse

Eilev Bjerkerud   Tlf. 951 56 595
Knut Skinnes
Ole G. Skinnes

   Tlf. 970 43 004
Tlf. 416 00 890

Ta kontakt for en hyggelig prat!

FJELL&FJORD 
HYTTESERVICE AS

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     

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 Hotell
 321 50 400
booking@solehotell.no
www.solehotell.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

SKISKOLE OG SKIUTLEIE
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

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

SPISESTEDER
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 [ vinter ]
 920 92 332
 morten@norefjellstua.no
www.facebook.com/norefjellstua

Skistua [ vinter ]
 321 50 100
 skisenter@norefjell.com
www.norefjell.com

Alpinstua [ vinter ]
 404 52 946
 booking@norefri.no
www.norefri.no 

Lavvoen [ vinter ]
 404 52 946
 booking@norefri.no
www.norefri.no 

AFTERSKI [ VINTER ]
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
Norefjell Vakt og Hytteservice
 906 69 890
 aril-ruu@online.no
 jonbjorn@combitel.no

Fjell & Fjord Hytteservice 
 951 56 595 / 970 43 004 /
416 00 890
 eilevb@hotmail.com
 skinnes@me.com
www.facebook.com/ 
fjellogfjordhytteservice

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

Venaasen Rørservice
 321 26 664
 firmapost@venaasen.no
www.venaasen.no

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

Norefjellhytta
– hytteleverandør og tømrer
 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

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

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

Norefjellhytta
– hytteleverandør og tømrer
 909 26 725
 post@norefjellhytta.no 
www.norefjellhytta.no 

Norefjell Ski & Spa, leilighetssalg
Krogsveen ved Inge Mysen
 934 24 304

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

Packline skibokser
 908 37 022
 packline@online.no
www.packline.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
 452 63 634
 post@catchmedia.no 
www.catchmedia.no

DAGLIGVARER
Spar Noresund
 321 55 050
 spar.noresund@spar.no 
www.spar.no 

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 

Kryllingen båt for firmacruise
 905 23 916
 post@kryllingen.no
www.kryllingen.no

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

Bjørneparken
 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
 469 39 841
 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 

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
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Ravnås 1.188 m.o.h.
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Augunshaug 1.341 m.o.h.
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Selftimer

Quality Spa & Resort 
Norefjell

Quality Spa & Resort 
Norefjell

NoreheimNoreheim

NorefjellHyttaNorefjellHytta

Mountain LodgeMountain Lodge

LavvoenLavvoen

HeishusetHeishuset

SkiloftetSkiloftet
AlpinstuaAlpinstua

Dalstasjonen
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Dalstasjonen
180 m.o.h.

NorefriNorefri
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SkistuaSkistua
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BAKKER OG HEISER

Norefjellheisen S 1760 615
Vinkelheisen T 800 230
Turistheisen T 650 180
Tilbringerheisen T 250 30
Fjellheisen T 1200 200
Nedre stolheis S 560 100
Øvre stolheis S 950 110
Ravnåsheisen T 1500 235
Knerten T 150 25
Bøseterheisen T 870 200
Olaheisen T 310 55
Nedre Bøseterheis T 715 110
Hotellheisen  T 150 25
Myggen T 130 4

 Heistype     Lengde Høyde

T = skitrekk  S = stolheis
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Nedre Fjellheisløype
Øvre Fjellheisløype øst
Øvre Fjellheisløype vest
Vestre Ravnåsløype
Østre Ravnåsløype
Ravnåseggen
Nordre Bøeseterløype
Søndre Bøeseterløype
Ola-løypa
Nedre Bøeseterløype
Hotellbakken
Øvre stolheisløype
Høglisvingen
                               
Skivei
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Noreløypa øvre
Noreløypa midtre
Noreløypa nedre
OL-løypa øvre
Trekanten
OL-løypa nedre
Kryllingen øvre
Gamleveien
Vinkelheisløypa
Kryllingen nedre
Knertenløypa
Nedre stolheisløype
Terrengparken
Bråtavolden
Traversen
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Krevende

Middels

Lett

Meget lett

Skliløype

Skiheis/trekk

Bilvei

1
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Administrasjon 

Alpinlandsbyen

Norefjelltunet

903 moh

Alpingrenda

4

5

Overnatting

Matservering

Billettsalg

Skiutleie

Skiskole

Afterski

Alpinkart

 – Våre nye eierne mener alvor, 
og gjør den største investeringen 
for Norefjell skisenter i nyere tid. 
Norefjell får snøsikkerhet minst på 
høyde med andre skidestinasjoner. 
På en normal vinter vil vi kunne 
åpne inntil én måned tidligere, og 
avslutte to uker senere, forteller en 
oppglødd Marius Arnesen, daglig 
leder på Norefjell Skisenter.

Marianne og Arne Blystad og Roger 
og Kristian Adolfsen kom i fjor høst 
inn på eiersiden gjennom selskapet 
Norefjell Prosjektutvikling AS.  
 – Investeringen markerer begyn-
nelsen på et investeringsprogram 
der det satses på forbedring og 
modernisering av skisenteret på 
Norefjell, sier Marianne Blystad.
Går prosjektet etter planen vil grave- 
arbeidet starte opp i begynnelsen 
av mai, og Norefjell tar sikte på å ha 
dette på plass innen november i år. 
Planene inkluderer blant annet  
etablering av et vannreservoar i fjellet.  
I dag benyttes vann fra Krøder-
fjorden, som er relativt varmt, og 
pumpestasjoner med begrenset  
kapasitet. Et stort reservoar / magasin 
i fjellet, med kjøligere klima, vil øke 

vannkapasiteten flere ganger. Nye 
rørgater og snøkanoner vil ytterligere 
gjøre anlegget topp moderne.

 – Når du skal snølegge et helt fjell 
raskt, er det liter per minutt som 
gjelder. Det nye reservoaret vil øke 
kapasiteten betraktelig. Gjennom 
å hente kaldt vann fra toppen skal 
vi klare å legge hele fjellet med snø 
på kun 10 dager, mot de fire ukene 
det tar i dag. Det er en fantastisk 
effektivisering, sier Arnesen.

Snøproduksjonsanlegget vil bidra til 
å gjøre Norefjell enda mer attraktivt 
for både norske og utenlandske 
gjester på jakt etter snø.
 – Alt står og faller på stabil tilgang 
på snø. Særlig  for utenlandske 
gjester, som vanligvis bestiller lang 
tid i forveien, er det ekstra viktig å 
vite at Norefjell har forutsigbare og 
gode snøforhold.

 – Det er ingen hemmelighet at vi 
har slitt med at snøen har kommet 
sent. En lengre skisesong vil  gjøre 
oss mer attraktiv for utenlandske 
gjester, sier Even Skjetne Bøe i 
Norefjell Prosjektutvikling AS.

BLAR OPP 
FOR NOREFJELL

EIERNE AV NOREFJELL SKISENTER BLAR OPP MER ENN 40 MILLIONER 
I NYTT SNØPRODUKSJONSANLEGG. INVESTERINGEN VIL SIKRE OG 
UTVIDE SKISESONGEN BETRAKTELIG.

DITT NÆRMESTE HØYFJELL

• 1 010 HØYDEMETER, MEST I NORDEN

• SPEKTAKULÆR UTSIKT

• SKIKJØRING OVER OG  
 UNDER TREGRENSEN

• 14 HEISER

• 28 BAKKER MED NOE SOM PASSER 
 FOR ALLE NIVÅER

• 2 TERRENGPARKER

• LANGRENNSLØYPER OVER OG  
 UNDER TREGRENSA, VÆRSIKKERT
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Norefjell ligger sentralt på østlandet, 
og har Nordens største fallhøyde på  
1 010 meter. Norefjell har meget gode  
løyper for både langrenn og alpint. 
Kun 1,5 time fra Oslo egner Norefjell 
seg  godt for de som ønsker ta en tur 
til fjells uten å bruke mye tid i bilen  

– til glede for både store og små. 

Alpinanlegget har 14 heiser og 28 
nedfarter, med løyper som passer  
for alle nivåer. Flate bakker fra toppen, 
og brattere ned mot bunnen. Men 
selv om du ikke er veldig god på ski,  

har du muligheten til å kjøre fra 
topp til  bunn i lette løyper via 
«gamleveien».

For å gjøre skikjøringen ekstra  
interessant og underholdende, kan 
du teste ut de to terrengparkene på 
Norefjell. Du kan også teste deg selv 
i selftimeren. Jobb med å forbedre 
din egen tid – eller prøv å få bedre 
tid enn de du er på ski med. Ønsker 
du å sjekke fartsegenskapene dine 
kan du teste fartsmåleren i den 
avsperrede «speed skiing»-traséen.

EN KORT BILTUR UNNA

Hver lørdag, søndag, juleferie,  
vinterferie og påskeferie kan du ta 
Norefjellekspressen til fjells. Bussen 
har flere stopp mellom Oslo og  
Norefjell, og tar deg fra Busstermi-
nalen til Skistua på under 2 timer.

Én vei kr 250,-
Tur / retur uten heiskort kr 350,-
Tur / retur med heiskort kr 550,-

 norefjell.com 

RASKT OG BILLIG

I Bjørneparken oppstår det magiske møter 
mellom dyr og mennesker hver eneste dag.  
Vi har stor variasjon av norske rovdyr og ville 
dyr, samt kjente husdyr fra bondegården.  
I tillegg har vi nettopp åpnet Norges største 
krokodille-utstilling med 28 krokodiller,  
slanger og andre eksotiske dyr.

Rovdyr
på nært hold!

  Se vårt fôringsprogram på Facebook www.bjorneparken.no

velkommen
til Bjørneparken!

Billetter kan kjøpes 
i nettbutikken:

ca
tc

hm
ed

ia
.n

o

Lik oss på Facebook
facebook.com/norefjell

KOLLEKSJONEN

SKISHOP
BØESETER | SKISTUA

KAN KJØPES PÅ

Woven necklabel:

5 x 3 cm

Hangtag: 5 x 9 cm

Print on cardboard paper
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Pris: 2920,- pr rom per døgn. (1460,- pr pers).
Tilbud på spapakke ved forhåndsbestilling:
1650,- for 2 x 50 min. massasje.

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

Tilbudet gjelder fra 10. april – 10. november 2016.

 

JAKTEN PÅ KVALITETSTID 
TID MED HVERANDRE



Eventyret starter her!

    

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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