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SØNDRE GREEN, KUNST- OG KULTURGÅRDEN UNDER NOREFJELL
DEN NYE MS KRYLLINGEN  •  FJELLTUR MED BARN

[ SOMMER 2017 ]

GRATISMAGASIN
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Aktiviteter

 Aktivitetskontor med utlån av kanoer, baller og diverse spill

 Filmer, barnesone og buldrevegg

 Klatrekonkurranse, quiz, skattejakt og barnedisco

 Fotball- og bandyturnering

 Guidede fjellturer

 Åpen seter daglig med bemannet kiosk

 Dyr på seteren: 2 esler, 6-7 geiter, kaniner, høner, killinger og hester

 Stell, foring og melking av dyrene

 Lage pinnebrød rundt bålet på seteren

 Lage såpestykker rundt bålet på seteren

 Felles tur med hest og kjerre

 Muligheter å booke turer med hest

 Yoga

 Bemannet klatrevegg

4-sengsleilighet

med 2 soverom, bad, stue og kjøkken

1 uke 5.190,- / 4 dager 3.190,-

6(8)-sengsleilighet

med 3 soverom, bad, stue og kjøkken

1 uke 7.190,- / 4 dager 5.190,-

Leilighetene har høy standard og inkl. 

sluttrengjøring.

Tilbudet gjelder fra 26. juni – 6. august 2017 

 

SETERLIV
JAKTEN PÅ EN AKTIV FERIE

Velkommen til en aktiv ferie med fjelltur, fiske, ridning, golf, kano, strand med 
vollyball, fotball- og minigolfbane, klatrevegg, treningsrom, basseng med boblebad 
og sauna, samt spa- og velværeavdeling. De fleste aktiviteter er inkludert i prisen.
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MER OM DISSE OG ANDRE OPPLEVELSER  
FINNER DU I DETTE SOMMERMAGASINET.

GOD LESNING!

Barna har sitt eventyrslott Villa Fridheim, malerkurs,  
gruveturer, damplokomotiv, naturopplevelser og ikke 
minst dyr. Det er et yrende dyreliv i regionen, fra  
krokodiller og bjørner til gjedde og ørret. Kaniner,  
geitekillinger, høner, hester, reinsdyr, elg og rev kan 
nevnes. Noen finner du i Bjørneparken eller på Blaa-
farveværket, andre hos Hanne Høne eller ved å fiske i 
Krøderen, og atter andre ved å gå eller sykle i fjellet.

Et variert skogs- og fjellterreng byr på flotte toppturer og 
mulighet for terrengsykling i ulike traséer. Høyest opp 
ligger Høgevarde, 1 459 moh., med en av Norges mest 

spektakulære utsikter, og med den nye turisthytta til 
Drammen og Omegns Turistforening. 

Vil du oppleve regionen i et behagelig tempo, kan du ta 
en tur på Krøderfjorden med MS Kryllingen – eller tøffe 
med damplokomotiv langs Norges lengste museum, 
Krøderbanen.

For de kunstinteresserte er det hagebilder på Blaa- 
farveværket, tusser og troll på Kittelsens Lauvlia, og to 
av Norges største malerier i det nye, flotte galleriet på 
Skredsvigs Hagan i Sigdal.

|  REDAKSJONEN
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SOMMEREN 2016 BLE MANGE STEDER «ALL TIME HIGH» FOR NORSK REISELIV,  

SÅ OGSÅ FOR NOREFJELLREGIONEN. STADIG FLERE FINNER DE GODE OG  

VARIERTE ATTRAKSJONENE, AKTIVITETENE OG BO-MULIGHETENE I VÅR REGION.  

HER STÅR OPPLEVELSENE I KØ BÅDE FOR STORE OG SMÅ, FOR DE SOM SØKER 

FART OG SPENNING OG DE SOM SØKER RO FOR KROPP OG SJEL.

KORT VEI 
 TIL GODE OPPLEVELSER
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SERVICEBEDRIFT MED 
BREDT SORTIMENT

Shell Noresund har et godt utvalg av 
bilrekvisita, Husqvarna-produkter og 
hurtigmat. Nytt av året er hyggelige 
sitteplasser inne. Her kan du nyte 
nystekt pizza, hamburgere, pølser, 
Shellbolla, ferske nysmurte baguetter 
og yoghurtis til dessert – sammen 
med kanskje veiens beste kaffe.

I vaskehallen utføres bilpleie, som 
vask og polering m.m. Husqvarna-  

butikken tilbyr bl.a. motorsager, gress- 
klippere, trimmere og serviceverksted. 

På Shell får du med andre ord mye 
av det du trenger til sommerens 
aktiviteter – også badeleker og fiske- 
utstyr. Kanskje kan du også levere 
inn vinnerlappen til Norsk Tipping.

Vi hjelper deg gjerne med lyspærer, 
olje, vindusviskere osv. Kom innom 
for en hyggelig handel!

 Shell Noresund

GRAVER DET MESTE

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

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

 jornkonradbye.no

MED BETONG I TANKENE

Holtet Pukk & Betong er et lokalt 
firma som driver med ferdigbetong,  
betongelementer, pukk og entrepre- 
nørvirksomhet. Vi har vært i bransjen 
i over 30 år og har solid erfaring.  
Vi kan hjelpe deg som hyttebygger 
eller utbygger med gravearbeid 
og betongarbeid. I 2015 startet vi 
opp vår betongelementfabrikk som 

produserer prefabrikkerte vegg- og 
dekkeelementer. Våre elementer kan  
benyttes til alt fra kjellere, hele hytter,  
boliger, garasjer, større parkerings-
anlegg og leilighetsbygg. Fordelene 
ved å bygge med prefabrikkerte  
betongelementer er den korte 
byggetiden og et godt resultat. Ta 
kontakt med oss for en hyggelig prat!

 holtetpukk.no

GREENSELØST

Greenseløst opplevelser er det natur- 
lige valget for bedrifter eller venne-
gjenger som ønsker et spennende 
avbrekk i hverdagen. Vi skreddersyr 
opplegg for grupper i alle størrelser, 
og alle aldre. Paintball og 5-kamp- 
konkurranser er svært poppulært 
blandt utdrikkingslag. Kombiner 
gjerne aktiviteten med tilrettelagt 
lunsj, eller ta med grillmat selv. 
Boblefotball blir en del av aktivitets-
sortimentet fra sommeren, og kan 
ambefales på det sterkeste!

Aktivitetene kan gjennomføres på 
egnet lokalitet etter ønske, eller i 
omgivelsene rundt Nordre Green. 

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

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

Sjekk ut Greenseløst opplevelser på 
Facebook.

 greenselost.no

FJELL OG FJORD
HYTTESERVICE

Vi ekspanderer stadig, og har nå 
ansatt en erfaren murer med alle 
godkjenninger. Dermed kan vi levere 
tjenester innenfor pipe, mur, bad, 
stein og fliser i tillegg til våre  
eksisterende tjenester innenfor 
maling, snekkering og generelle 
serviceoppdrag. Vi har enda ledig 
kapasitet for sommer / høst 2017  
så ta kontakt om du har noe du  
skulle ha ordnet. 

Vi kommer gjerne på befaring og gir 
et uforpliktende pristilbud. 

 fjellogfjordas.no

ELKJØP HØNEFOSS GJØR 
DEG KLAR FOR DAB+

26. april vil riksdekkende FM- 
stasjoner gå over til DAB+ i vårt  
distrikt (Telemark, Buskerud,  
Hedmark og Oppland). Du som for-
bruker må da enten kjøpe ny radio 
eller et adapter til din radio (både til 
bil og hjem/hytte). 

 – Hos oss på Elkjøp Hønefoss an-
befaler vi brukervennlige Radionette- 
radioer, som gir deg en ekstremt god  
og «skurrefri» lydopplevelse. Finnes 
i mange varianter, med og uten batteri  
(12 V-støtte) og bluetooth, sier Kenneth 
Haugen, avdelingsleder Lyd og Bilde, 
Elkjøp Stormarked Hønefoss.

 elkjop.no

SMÅ-
STOFF

SMÅ-
STOFF
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Vi snakker selvfølgelig ikke om 
dagens Gustav Kalager, ordfører’n, 
men om bestefaren med samme 
navn. Men så var det dette med 
eplet og stammen da. Dagens 
Gustav har viet 30 år av sitt yrkes-
aktive liv til elektrisiteten, og minst 
like mange år i idrettslaget. 

Gustav Kalager ble som mange 
andre en følge av jubelbruset i 1945, 
og født i 1946. Tidsnok til å erindre 
OL på Norefjell i 1952 – alle folka, 
heisen som stod ferdig, og den nye 
veien opp til fjellet. Familien hadde 
hytte på fjellet (Gamle Vollen), og 

mye av oppvekstens ferier ble 
tilbrakt der, blant folk og dyr på 
setrene. Gustav har bodd hele livet i 
Krødsherad, kun avbrutt av ingeniør- 
utdannelsen han tok i Gøteborg.  
Vel hjemme igjen var han heldig og 
fikk sin første jobb i hjembygda, hos 
elektrofirmaet Staubo på Krøderen. 
Her gikk det i kondensatorer for 
lysarmatur og delprodukter til  
kokeplater, og han ble etter hvert 
daglig leder. Men strømmen kallet, 
og i 1986 begynte han som avdelings- 
leder, seinere driftsingeniør i 
Krødsherad Everk. Fra 1996 og fram 
til det han trodde skulle bli et rolig 

pensjonistliv i 2014 var han daglig 
leder ved E-verket.

Gustav Kalager har alltid vært aktiv 
utenfor jobben, både i politikken og 
i idrettsmiljøet. Politisk interessert 
ble han på 70-tallet da han begynte 
litt ute til høyre, men fant ut at det 
var «feil» side og meldte seg inn i 
Arbeiderpartiet. Fram til 2003 var 
E-verket en kommunal etat, og han 
måtte holde seg unna politikken. 
Men det endte altså opp med at 
pensjonisttilværelsen ble byttet ut 
med ordførerstolen.



HAN HAR VÆRT MED LENGE GUSTAV KALAGER, BÅDE SOM AKTIV I IDRETTSMILJØET 

OG I Å SØRGE FOR ELEKTRISITET TIL BYGDA. HAN VAR MED PÅ Å STIFTE KRØDSHERAD 

IDRETTSLAG I 1895, OG VAR AKTIV INNEN LANGRENN OG SKYTING. FRA 1914 SATT HAN 

I DEN KOMMUNALE ELEKTRISITETSKOMITÉEN SOM SKULLE SØRGE FOR ALLMENN  

STRØM FRAM TIL BYGDA, NOE SOM KOM I 1919.

MITT 
NOREFJELL
STRØMFØRENDE 
ORDFØRER

10
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Men først litt tilbake til idretten og 
idrettslaget. Her kom han med tidlig 
på 60-tallet, og som 14-åring var han 
formann i fotballgruppa. Det var på 
fotballbanen han var aktiv selv, men 
underveis var han involvert i flere av  
gruppene i Krødsherad Idrettsforening. 

Han var også initiativtager og en av 
pådriverne til byggingen av Krøds- 
heradhallen. Etter 13–14 000 dugnads- 
timer, noen kommunale midler og 
litt tippemidler stod hallen ferdig i 
1988 – helt gjeldfri. Hallen er registrert 
som en stiftelse, og Gustav satt som 
leder helt fram til 2010. Han kan se 
tilbake på flere store og vellykkede  
arrangementer i hallen, 
alt fra Titanofestival til 
BUL-stevne og håndball-
cuper.

Gustav Kalager har også 
vært sentral i utbyggingen 
av Norefjell, ved skianlegget, 
hytter og hotell. For å sikre 
fjellet nok strøm til et 
framtidig større alpinanlegg, flere 
hytter og større hotell, ble det i 1992 
lagt ned to parallelle høyspent-
kabler opp til fjellet. 20 år senere 
ble disse kablene forlenget over til 
Sigdal og møtte der Midt Nett. Enda 
et par år senere ble det en forbindelse 
mot Ringeriks-Kraft gjennom den 
nye Ørgenvika-tunellen. Gustav har 

vært med på å sikre Krødsherad 
strøm i mange tiår framover. Sam-
tidig har Krødsherad Everk vært en 
betydelig bidragsyter til Krødsherad 
kommunes økonomi gjennom deres 
eierskap.

Etterhvert ble politikken også jobb. 
Ved valget i 2015 overtok Gustav 
vervet som ordfører i hjembygda, 
pensjonisttilværelsen fikk vente. Det 
var en sindig mann, dog med sterke 
meninger, som inntok ordførerstolen, 
og vi må spørre om kommunesam-
menslåing, Krødsherads framtid og 
hans tanker om reiselivets rolle i 
kommunen.

Kommunesammenslåing er uaktuelt 
for Krødsherad, det er det relativt 
stor enighet om i kommunestyret. 
Men Gustav Kalager har likevel stor 
tro på et sterkt interkommunalt 
samarbeid, ikke minst med tanke 
på reiselivsnæringa. Sammen med 
Sigdal er det under arbeid en felles 
forvaltningsplan for Norefjellplatået, 

der intensjonen er å ta vare på fjellet. 
Samtidig er kommunedelplanen for 
Norefjell under revisjon og opp- 
datering. Ønsket er at denne planen 
utvides mot Flå og mot Krøderfjorden. 
En helhetlig plan skal være ferdig 
innen 2018. Dette blir et viktig verk-
tøy for reiselivsnæringa framover.  
 – Det er viktig at videre utbygging 
skjer etter de til enhver tid gjeldene 
reguleringsplaner, sier Gustav. Han 
har stor tro på langsiktigheten til de  
ulike eierne på fjellet. Men det må 
samtidig være et krav at verdier skapt 
ved utbygging også føres tilbake til 
fjellet i form av bedre infrastruktur, 
heistilbud og fellesgoder.  

 – Norefjell har 
et stort potensiale, 
sier han – Men 
utviklingen må 
styres, og det må 
oppmuntres til 
samarbeid over 
de kommunale 
grensene. Norefjell 
er gode på vinter, 

nå må vi utvikle sommeren; sykkel, 
fjord og fjell, båt, fiske, vandring, 
rundturer med Krøderbanen, MS 
Kryllingen, eventyr på Villa Fridheim 
og gårdsbesøk. Gustav Kalager blir 
ivrig – Kommunen skal være med på 
å legge til rette, men det er næringa 
som må utvikle produktene,  
avslutter han.

SHELL NORESUNDNyhet!
Pizza Take Away eller spis her

Skinke & Ost    kr 189.- 
(tomatsaus, skinke og ost)

Pepperoni   kr 189.- 
(tomatsaus, pepperoni, mais og rødløk)

Kylling  kr 189.- 
(tomatsaus, kylling, ananas, paprika og bacon)

Taco  kr 189.- 
(tomatsaus, tacokjøttdeig, rødløk, mais,  
jalapeños og nachos)

Biff  kr 219.- 
(tomatsaus, løk og paprika)

Mixen  kr 219.- 
(Din egen vri, velg ut fra alle ingrediensene)

1,5 L mineralvann  + kr 39,-

Rømmedressing eller salsasaus + kr 15,-

Stor 40 cm Stor 40 cm

Ring gjerne på forhånd og pizzaen er klar

 32 14 91 05)

Følg oss på Facebook!

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     

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

HYTTER TIL LEIE 
V/NEDRE NOREFJELL 

FOR MER INFO RING OLE-JACOB GOLBERG 
922 27 278

• LEILIGHETER • RESTAURANT • BAR • LAVVO

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

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

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

Norefri på Norefjell
– det perfekte møtested

mellom fjord og fjell

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

Vurderer du å selge eller kjøpe på  
 
NOREFJELL

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

www.finn.no 
 
Kontakt Morten Høegh på  
 
tlf 900 90 191 eller  
 
mh@sem-johnsen.no
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Gjennom hageporten kommer man 
ned til badestranden og fjordstien 
som følger vannkanten til Bjertnes 
turistgård i nord, og Krøderen kro 
i sør. Utenfor badestranden ligger 
Greensholmen som hører til gården. 
Låven, stabburet, bryggerhuset 
og våningshusene danner et flott 
firkanttun med stor bålplass for 
grilling i fine kvelder. Det eldste og 
største våningshuset ligger vendt 
mot fjorden, og leies ut til seminarer, 
kurs og feriegjester. Huset er nylig 
renovert, og er i seg selv et kunst- 
galleri utsmykket med både Kristins 
og andre kunstneres arbeider. Der 
finnes det også et interessant  
bibliotek og antikviteter.  

Kristin er nå godt i gang med å 

videreutvikle  Søndre Green til en 
levende kunst- og kulturgård. Hun 
har etablert atelier i bryggerhuset, 
og i låven er den tidligere høytørka 
gjort om til galleri og prosjektrom. 

Høsten 2016 ble det arrangert et 
Artist in Residence (AIR) for første 
gang på gården. Det er et kunstner- 
opphold for tekstilbasert kunst i 
samarbeid med Norske Tekstil-
kunstnere. Prosjektet er støttet av 
Krødsherad kommune, Buskerud 
fylke og Norsk Kulturråd, og er det 
første AIR-programmet for tekstil-
kunst i verden. Norske og interna-
sjonale kunstnere bor og arbeider 
på gården i en måned hvert år. 
Publikum blir invitert til åpen dag 
for å se kunst og oppleve kunstnere 

i arbeid. Ellers i året arrangeres også 
kunstutstillinger og ulike kultur- 
arrangementer.

Tekstilkunstneren Kristin Lindberg 
er utdannet fra Kunsthøgskolen i 
Oslo innen tekstilkunst. Hun arbeider 
med billedvev, broderi, digitale 
trykk og installasjoner. Arbeidene 
er vist på separatutstillinger og flere 
ganger på Høstutstillingen. Hennes 
kunst har vunnet priser og er blant 
annet innkjøpt av Nasjonalmuseet, 
Norsk kulturråd og Drammens 
Museum, og utsmykker den norske 
ambassade i Kuala Lumpur. Kristin 
har siden 2013 arbeidet med et 
kunstbroderiprosjekt på Sri Lanka. 

 Søndre-Green

SØNDRE GREEN LIGGER IDYLLISK TIL VED KRØDERFJORDEN, 3,5 KM SØR 

FOR NORESUND. HER BOR OG ARBEIDER TEKSTILKUNSTNEREN KRISTIN LINDBERG.  

GÅRDENS HISTORIE GÅR HELT TILBAKE TIL 1300-TALLET. VÅNINGSHUSENE ER I  

SVEITSERSTIL OG HAR BEHOLDT DATIDENS KARAKTERISTISKE STAKITTGJERDE,  

SOM VAKKERT RAMMER INN DET STORE GÅRDSTUNET OG HAGEN.

Søndre Green

DETTE KAN DU OPPLEVE PÅ GÅRDEN:

 FLOTT TURTERRENG I GREENSÅSEN OG  
 LANGS FJORDEN, NY OPPARBEIDET  FJORDSTI 

 GAPAHUK OG SKOGSHYTTE M/4 OVERNATTINGSPLASSER

 BÆR OG SOPP I SKOGEN

 BADING PÅ EGEN STRAND, OG ROTURER TIL GREENSHOLMEN

 FISKEMULIGHETER M/EGEN ROBÅT 

 SIK, ABBOR, GJEDDE, ØRRET OG EN OG ANNEN KREPS I FJORDEN

 LANGRENN, SKØYTING OG AKING PÅ GÅRDEN 

 BARNA ER MED PÅ Å FÔRE DYRENE OG SANKE EGG

 KUNSTOPPLEVELSER, BÅDE UTSTILLINGER OG  
 MØTER MED KUNSTNERE I ARBEID

Gårdens historie
Navnet Green stammer fra bekken Grein som skiller gårdene 
Nordre og Søndre Green. Gårdsnavnet er første gang nevnt i 
bygdeboken «ved Hærmoder a Greini 1359». På 1600-tallet eides 
gården av Taran. Hennes sønn Ivar Gren fikk et uekte barn med 
sin tremenning Siri. I skam drepte Siri barnet og ble halshugget 
for udåden, mens Ivar gikk fri. Tarans to sønner Ivar og Kolbjørn 

delte i 1666 Gren i Nordre og Søndre. 200 år etter delingen ble gården 
kjøpt av Asle Madsen Strand fra Sigdal, og gården er fortsatt i 
Strandfamiliens eie. Nåværende eier er billedkunstner og bonde 
Kristin Lindberg, enken etter Mads Strand (d. 2007). Frem til 2009 
hadde gården melkekyr. Fremdeles er det et levende gårdsbruk 
med islandshester, høner, sauer, grasproduksjon og skogsdrift.

Kortreist bank
Få gode vilkår og bedre råd fra en bank 

som strekker seg litt lenger 
- for både deg og bygda.

FOTO: SØNDRE GREEN
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CIRCLE K
TAKE AWAY PIZZA I KRØDSHERAD

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

jalapenos, paprika, champignon, glaze

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

tortillachips, mais, jalapenos, lime, salsa

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

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

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

EKSTRA TILBEHØR    13,-

Circle K Noresund
3536 Noresund
Telf. 32 14 91 38

Et perfekt sted for romantiske bryllup, 
med gratis fjelluft og minner for 
livet. Så er dette også en av spesiali- 
tetene til Noreheim. I skrivende 
stund er det booket 12 bryllup bare  
i år, her gjelder det å være tidlig ute.

Men setra inneholder også gode  
fasiliteter for kurs og konferanser, 
det være seg ledersamlinger, kick- 
off-samlinger eller styremøter i 
rolige omgivelser. Hovedhuset har 
et møterom med plass til 60, med 
alle de tekniske hjelpemidler du 
har bruk for. Stabburet har i atrium 
plass til 20, sannsynligvis Norges 

mest spesielle møterom. Mellom  
øktene kan du strekke kroppen 
godt ut i en laftet «fluktstol» på den 
100 m2 store terrassen. Er du heldig 
suser det kanskje en orrhane forbi  

– kan du få det bedre?

Vertskapet liker å kalle Noreheim 
for «Norges råeste seter», og det er 
i hvert fall ikke langt fra sannheten. 
Det som er helt sikkert er at de opp-
fyller alle de ønskene du måtte ha, 
enten det gjelder bryllup, leder- 
samling eller ei rolig helg på fjellet.

 noreheim.no

HAR DU IKKE OPPDAGET NOREHEIM ENNÅ ER DET PÅ TIDE DU STIKKER INNOM.  

OPP PÅ NOREFJELL OG TIL VENSTRE, FØLG SKILTENE OG DU FINNER ET 10-TALLS HYTTER,  

38 SENGER, EN KORTREIST KOKK, MASSE KORTREIST MAT, GLASS OG PORSELEN TIL 80  

– OG ET SMILENDE VERTSKAP.

NOREHEIM 
SETRA HVOR DET MESTE ER KORTREIST

19

FOTO: NOREHEIM

www. bjorneparken.no

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

• Se fôringsprogram på facebook
• Billetter kan kjøpes i nettbutikken

Velkommen
til Bjørneparken!
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GAVEKORT
Den perfekte gaven til noen du er glad i! Kjøp et gavekort som gjelder 

på hele hotellet, du bestemmer beløp og design.

 Se hotellgave.no for mer informasjon

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

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

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 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

HYTTER TIL LEIE

Ole-Jacob Golberg har flere hytter 
til leie ved Nedre Norefjell. 1 000 m 
til skianlegget og kort avstand til 
Krøderfjorden gjør dette til flotte 
helårshytter til leie på åremål.  

Hyttene kan leies både vintersesong 
og sommersesong, og disponerer 
båt i Krøderfjorden hvor det er 
flotte fiske- og bademuligheter.

 922 27 278

SMÅ-
STOFF
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De er begge klare på at det er de 
«norske dyra», bjørnene, elgene, 
gaupene, revene, geitekillingene, 
kaninene og alle de andre dyra ute 
som er grunnstammen i Bjørneparken. 
Men i tillegg ønsker de å skape opp- 
levelser med andre og kanskje enda 
mer eksotiske dyr. Derfor introduserte 
de i fjor, i samarbeid med Krokodille 
Zoo i Danmark, et treårig prosjekt 
hvor Bjørneparken viser fram kroko- 
diller, slanger, øgler og skilpadder. 
En spennende samling reptiler som 
fasinerer både barn og voksne. Og 
i år blir reptilparken både større og 
bedre, forsikrer de to.

Formidling er viktig for Kees og Ine, 
formidling av samspillet mellom 
natur og mennesker, formidling 
av samspillet mellom dyr, og ikke 
minst formidling av kunnskap og 
fasinasjon for dyr og fauna. Derfor 

legger de spesiell vekt på opplæring 
og oppfølging av dyrepasserne og 
guidene, det er først og fremst disse 
alle møter når de besøker Bjørne-
parken.

BARNAS BJØRNEPARK
Barna står i fokus i Bjørneparken.
Allerede finnes det en klatrepark  
og et tun hvor bl.a. geitekillingene,  
sauene og endene går fritt omkring 
og kan koses med om de sjøl vil. 

Nyhet i fjor var at man kunne være 
med på å mate revene, og i år kan 
man bli med på det samme hos 
hjorten. Etter å ha vært inne hos  
revene og hjorten kan det være lurt 
å bli med på Dyrepasserskolen.  
Dette er en av Norges korteste  
skoler, tar kun en halv time, og  
arrangeres hver dag. Hos alle små-
dyrene lærer man å rydde, måke 
bæsj, gjøre rent og fôre. Alle som er 
med får eget Dyrepasserskilt.

KEES OSCAR EKELI OG KONA INE KOMMER BEGGE FRA AKVARIET I BERGEN, OG ER NÅ  

LEDERE FOR BJØRNEPARKEN PÅ FLÅ. DE ER BEGGE LIDENSKAPELIG OPPTATT AV DYR OG 

DYREVELFERD, OG VET Å SKAPE ATTRAKSJONER SOM ER INTERESSANTE FOR STORE OG SMÅ.

RESULTATET: BESØKSTALLET I 2016 GIKK OPP 50 % I FORHOLD TIL ÅRET FØR. 

OPPSKRIFTEN: SKAPE NOE NYTT OG FORMIDLE KUNNSKAP.

BJØRNEPARKEN
ØKTE BESØKET MED 50 %

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

NORGES RÅESTE SETERTUN!
Som en majestetisk kongsgård ligger Noreheim på en privat  
kolle 740 meter over havet. Tunet har panoramautsyn, og 
ligger midt i sentralområdet på Norefjell. Her ønsker vi  
bedrifter og private grupper velkommen.

 Leder- / styresamlinger  Bryllup
 Kurs og konferanse  Private arrangementer
 Kick-offs  Catering og matservering

NYHET!

Klar til årets sesong står «Bjørnekloa», 
en spennende berg og dalbane for 
alle barn mellom 2 og 8 år. Og i juli 
har teateret kveldsforestillinger om 
de to bjørnene Grisk og Gumle. 

Det skjer mye i Bjørneparken.  
Bjørnene Rugg og Brutus, reven 
Tønna, gaupa Blixten, elgen Leif og 
alle de andre dyra venter spent på 
å ønske dere velkommen til årets 
sesong, som åpner 8. april. Det er 
smart å planlegge besøket så dere 
får med dere de forskjellige aktivite-
tene, og ikke minst fôringstidene.

  bjorneparken.no
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I det sammenslåtte museet finner du alt fra durende 
vannkraft og dampende lokomotiv til flotte herre-
gårder og glitrende krystall, kunstnerhjem, bygdetun, 
langhus og gravhauger fra eldre jernalder for å nevne 
litt av hva du kan oppleve på din reise gjennom  
Buskerud. Under Norefjell ligger fem av disse museene. 
Kunstnerhjemmene Hagan og Lauvlia, Sigdal museum 
med Folkemusikksenteret i Buskerud og Eggedal 
mølle (Tveitensamlingene), Krøderbanen og eventyr- 
huset Villa Fridheim.

Oppdag Norske nasjonalskatter med noen av de 
de største og flotteste malerier, eventyrtegninger, 
tusser og troll. Fra bygdemuseum til Norges 
lengste museumsjernbane, folkemusikk og dans, 
oppgangssag og mølle, samt Norges største  
sveitserhus med eventyrmuseum og eget spøkelse. 
Bli med på en reise gjennom eventyr, kunst  
og køladamp.

 buskerudmuseet.no

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET BLE ETABLERT I 2014 ETTER STORTINGETS ØNSKE OM  

Å KONSOLIDERE MUSEENE INNEN HVERT FYLKE. MÅLSETTING VAR BEDRE UTNYTTELSE AV  

RESSURSER OG BEDRE FORMIDLING TIL PUBLIKUM.

B
USKERUDMUSEET

 24 25

Og det ble fullt hus og stormende 
jubel – hele sesongen. Et flott galleri 
har det blitt, med alle de tekniske 
installasjoner som må til for å bli 
godkjent som utstiller av noen av 
Norges, kanskje også verdens, mest 
kjente kunstverk. Et stort og luftig 
gallerirom med tilhørende «fransk 
café», inspirert av Chr. Skredsvigs 
egen fasinasjon for franske godsaker 
under hans tid i Paris. Her serveres 
hjemmebakte franske kaker, vin og 
champagne.

DE TO STORE KOM HJEM
Det store galleri-rommet er spesial- 
tilpasset Chr. Skredsvigs to store 
malerier, «Ungdomsfest i Eggedal» 
(2,52 x 3,77 m) og «Menneskens Søn» 
(3,24 x 4,52 m). Begge er på plass, 
velvillig utlånt fra Nasjonalmuseet 

– og begge blir inntil videre her de 
hører hjemme. Galleriet vil ha årlige 
temautstillinger sammen med  
maleriene som henger permanent.

ÅRETS UTSTILLING
Sommerens temautstilling heter 
«Lysglimt» og åpner 3. juni. Denne 
viser noen av Chr. Skredsvigs mange 
pasteller, en litt ukjent side av male-
ren, men ikke mindre stemningsfullt.

KULTURHUS FOR BYGDA
Galleri Skredsvig rommer ikke bare 
malerkunst. Her er også plass til 
konserter, og Hege viser stolt fram 
det nye pianoet som har fått plass 
i caféen, et resultat av samarbeidet 
med Sparebankstiftelsen DNB via 
Dextra Musica. Konsertene er blant 
annet i samarbeid med Folkemusikk- 
senteret i Sigdal. 

Galleriet er også en perfekt ramme 
for selskaper, kurs og konferanser.                                                      
Et nytt samlingssted i bygda og for 
alle besøkende!

 skredsvig.no

GALLERI SKREDSVIG
 SUKSESS FRA DAG EN

ETTER 20 ÅR BLE DRØMMEN VIRKELIGHET; HEGE CHRISTINA 

SKREDSVIG KUNNE 18. JUNI 2016 ÅPNE GALLERI SKREDSVIG PÅ  

TUNET I HAGAN, OLDEFARENS KUNSTNERHJEM ØVERST I EGGEDAL.

FOTO: HAGAN13
MUSEER UNDER 
SAMME PARAPLY
5 AV DE UNDER NORFJELL
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THEODOR KITTELSEN FANT MYE AV SIN INSPIRASJON I NORSKE  

FOLKEEVENTYR OG SAGN, I LANDSKAPET OG MENNESKENE  

RUNDT SEG, OG I SITUASJONER HAN OPPLEVDE. VEIEN FRA IDÉ TIL 

FERDIG TEGNING ELLER MALERI GIKK SOM OFTEST VIA SKISSER.  

DET KUNNE VÆRE ENKLE STREKER PÅ ET KLADDEARK, ELLER  

MER UTFØRLIGE SKISSER I TEGNEBLOKKA.

Mange av Th. Kittelsens skisser er 
tatt vare på, og Lauvlia har ervervet 
45 originale skisser fra familien til  
Kittelsen. Rundt 30 av disse er  
rammet inn og vil utgjøre årets 
hovedutstilling i atelieret på Lauvlia. 
Basert på Kittelsens inspirasjons-
kilder samt skissene og hans verk 
vil kunsthistoriker Kjersti Sundt 
Sissener utgi en bok som omhandler 
dette til årets sesongåpning. 

BARNAS LAUVLIA  
– STABBURET OG HØNSEHUSET
Eventyr, tusser og troll har alltid  
fasinert barn. Her kan du se mange 
av Kittelsens kjente og kjære 
eventyrtegninger. På Barnas sti kan 
du også gå på oppdagelsestur og 
fantasere om inspirasjonskildene i 
Theodor Kittelsens eget eventyrrike. 

Her finnes mange forskjellige  
skulpturer, og på toppen ligger 
Lauvlias Trollamfi. Ved Barnas Hus, 
stabburet, kan du få male ditt eget 
maleri. Du får stå ved staffeliet 
og male akkurat slik en ordentlig 
kunstner gjør. Og skulle det regne, 
da koser vi oss inne på stabburet 
med ei eventyrbok, eller i hønsehuset 
med å lage en leke, kanskje et troll 
eller båt? Det er en fin badeplass 
rett nedenfor huset, så husk å ta 
med deg badetøy. 

Årets sesong åpner 3. juni og varer 
helt fram til slutten av september. 
Guidene venter på dere for å ta dere 
inn i en ekte eventyrverden!

 lauvlia.no

FOTO: B. JOHNSEN

«TROLLKJERRINGA PÅ NOREFJELL»

BESTEFAR DRØBAK, LOS HANS MARTIN NIELSEN, VAR EN 

FJERN SLEKTNING AV INGA KITTELSENS MOR. INGA BODDE HOS 

FAMILIEN NIELSEN I SIN BARNDOM ETTER AT HENNES MOR DØDE 

TIDLIG. KITTELSEN TEGNET SENERE EN SKISSE AV BESTEFAR 

DRØBAK SOM I SIN TUR BLE TIL «TROLLET SOM GRUNDER PÅ 
HVOR GAMMELT DET ER». 

Sist høst inntok det okkulte villaen. 
Og det passer jo bra, da det sies at 
den opprinnelige husfruen ennå 
tusler rundt og passer på at alt går 
riktig for seg. I «En natt 
på slottet» ble norske 
kjendiser invitert til Villa 
Fridheim for å jakte på 
egne og andres ånder 
sammen med medium 
Lena Ranehag. Om de 
fant noen? Kanskje  

– det ble i hvert fall en 
spennende natt for 
noen av deltagerene.

Denne sommeren blir 
det også TV-innspilling 
på Villa Fridheim. Det er 
foreløpig en hemmelighet, men en 
populær TV-serie skal spille inn en 
av sine episoder i eventyrslottet. Så 
hvis du snubler over et kamerateam  
neste gang du besøker Villa Fridheim 
er det ikke så rart; den gamle sveitser- 
villaen er en yndet kulisse.

MINI VILLA FRIDHEIM
I en glassmonter på Villa Fridheim 
vil du i sommer finne en miniutgave 
av eventyrslottet bygget av fyrstikker. 

Det er Sverre Myhre fra Oslo som 
står bak modellen, som det tok et 
halvt år å bygge. Hobbyen, som han 
har dyrket i 20–25 år, har resultert 
i flere miniutgaver av kjente bygg.  
Det aller første var Notre-Dame,  
som krevde 145 000 fyrstikker og  

tok 4 år å bygge. Senere kom både  
Nidarosdomen, Eiffeltårnet og  
nå også Villa Fridheim.

SESONGEN 2017
Villa Fridheim starter årets 
sesong 21. mai og holder 
åpent hver dag, unntatt 
mandager, fram til  1. sep-
tember, og alle helger fram 
til 1. oktober. For barna vil 
som alltid «Eventyrfestivalen» 
være årets store høydepunkt. 
Den går av stabelen i august. 
Her vil HallingEventYr igjen 
invitere til oppdagelsesferd, 
eventyrsti, danseskole, 
narreskole, teater og masse 
annen moro. Hver søndag i 

juli vil det også være eventyrstund 
for barn i alle aldre. En koselig  
avveksling til iPhone og iPad, og 
som kan kombineres med søndags-
middag i spisesalen.

 villafridheim.no

DE SISTE ÅRENE HAR VILLA FRIDHEIM VÆRT ET POPULÆRT STED FOR INNSPILLING  

AV TV-SERIER. DET BEGYNTE ALLEREDE I 2000 MED DRAMASERIEN «SORIA MORIA»,  

OG FORTSATTE I 2011 MED «SENKVELD» HVOR THOMAS OG HARALD GJORDE  

VILLA FRIDHEIM TIL BASE FOR SIN SERIE «CAMP SENKVELD NOREFJELL».

VILLA FRIDHEIM
EVENTYRSLOTT OG KULISSE

FOTO: VILLA FRIDHEIM

FOTO: LAUVLIA

TH. KITTELSEN,
FRA SKISSER TIL FERDIGE TEGNINGER
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Svillebytte foregår kontinuerlig, og 
i de senere åra er det byttet i overkant 
av 1 000 sviller i året. Nå skal de siste 
ca. 8 000 svillene byttes i løpet av 
et par år. Da er hele strekningen fra 
Krøderen til Vikersund renovert, og  
alle svillene byttet ut. 26 kilometer 
bane, 34 000 sviller, og vi snakker 
ikke om moderne, automatiske 
svilleleggere og betong. Nei, dette 
er håndverk, tresviller og smidde 
dogspiker. De gamle svillene skal 
løftes vekk, nye skal på plass,  
skinnene festes med dogspiker,  
og spor skal pakkes og justeres.  
Alt for hånd på tilnærmet samme 
måte som da Krøderbanen ble  
bygget tidlig på 1870-tallet. 

SESONGEN 2017 
Sesongen starter 25. juni. Hver 
søndag fram til 27. august, samt 

lørdag 5. august, kjører damptogene 
mellom Vikersund og Krøderen.                                                                                                      
Visste du at det er mulig å chartre 
ditt eget tog på Krøderbanen? Hva 
med et 50-årslag, vennefest, bryllup 
eller et styremøte helt på skinner?

STEMNINGSFULL TOGTUR
Lørdag 19. august kjøres det årlige 
«Skumringstoget» fra Krøderen til 
Snarum. På dagen er det «Markeds-
dag» på Krøderen stasjon. Stasjons-
området fylles opp av boder med 
håndverk, lokal- og kortreist mat og 
mye annet. Når mørket faller på og 
damplokket er fyrt opp, kan parafin-
belysningen tennes og det er bare å 
stige på for årets mest stemningsfulle 
og romantiske togtur. 

 njk.no/kroderbanen

Eggedal Mølle Tveitensamlingen for 
eksempel, her drives bekkekverna 
og oppgangssaga ennå av vannkraft, 
og du kan se korn bli til mjøl og 
tømmerstokker bli til planker.  
Husk å kjøpe med mjøl!

På Dalen Husmannsplass kan  
du tidlig i juli være med på god  
gammeldags slåttonn, med ljå,  
trerive og hesjing.

På Sigdal Museum finner du et bygde- 
tun med 14 gamle tømmerbygninger, 
den eldste fra 1600-tallet. Tjærelukta 
pirrer i nesa, og en formelig ser og 
hører livet som utspant seg på tunet.                                                
Museet gjentar fjorårets suksess 
med Viking- og Middelaldermarked. 
Da fylles tunet opp av vikingtelt og 
salgs- og håndverksboder. Barna  
får lære vikingleiker og det blir  
underholdning med bl.a. ridder-
kamper, riddere i full rustning, en 
tysk ildgruppe, og boklesing.  
                                 

Folkemusikksenteret i Buskerud 
imponerer med eget moderne inn- 
spillingsstudio, øvelse- og konsert-
lokaler, instrumenter til utlån og 
ikke minst undervisning. Åpent for 
alle enten man går med et ferdig 
album i hodet, trenger en demo,  
eller få inspirasjon fra Norges største 
folkemusikkarkiv. Finn en 100 år 
gammel slått eller bruk materialet 
til ny musikk.

Senteret arrangerer årlig talentskole 
for unge folkemusikkutøvere og 
dansere med tilskudd fra Buskerud 
fylkeskommune, og de er medarrangør 
av den årlige Barne- og ungdoms- 
samlingen i samarbeid med Buskerud 
folkemusikklag. Her får de unge 
opplæring i dans, kveding, harding-
fele, durspel og eldre folkemusikkin-
strumenter. Sesongåpning er 14. mai.

 sigdalmuseum.no

I FJORÅRETS MAGASIN FORTALTE VI OM DE FLOTTE GAMLE DAMENE, DAMPLOKOMOTIVENE,  

SOM FÅR EKSTRA PLEIE OG VEDLIKEHOLD. I 2020 SKAL NR. 225 VÆRE KLAR FOR INNSATS IGJEN. 

MEN HVA HJELPER DET MED EN FLOTT OG NYRENOVERT DAME, OM HUN IKKE HAR EN SKINNENDE 

CATWALK Å VISE SEG FRAM PÅ? DERFOR ER DET NÅ SKINNEGANGEN SIN TUR.

KRØDERBANEN
PÅ BEDRE SKINNER

FOTO: GJERMUND HANSEN

FOTO: ELLEN SLETVOLD

14 GAMLE TØMMERHUS, 17 000 FOLKEMUSIKK-LYDKLIPP, OVER 1 000 CD-ER, EI MØLLE,  

EI OPPGANGSSAG OG EN HUSMANNSPLASS – ALT DETTE ER SIGDAL MUSEUM OG FOLKEMUSIKK- 

SENTERET I BUSKRUD. DET LIGGER OPPLEVELSER FRA PRESTFOSS I SYD TIL ØVRE EGGEDAL  

I NORD OG VENTER PÅ ALLE SOM ER OPPTATT AV KULTURHISTORIE OG VÅR FELLES KULTURARV.  

VI SNAKKER IKKE OM NEDSTØVET KULTURARV PÅ MUSEUM, NEI VI SNAKKER OM AKTIVE  

OPPLEVELSER, FESTIVALER, TALENTSKOLE, KONSERTER, MJØL OG PLANKER.

FOLKEMUSIKK,  
TØMMER OG KORN

29
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Tidligere fraktet hun fjellfolk og 
ryggsekker på Gjende i Jotunheimen, 
nå skal hun bli tur- og charterbåt 
på Krøderen. Seile med nysgjerrige 
turister på en tur under Norefjell, 
barn på eventyrturer til Villa Fridheim 
eller Krøderbanen, brudepar på 
fototur, feststemte jubilanter på 
fest-tur, firmaer på en annerledes 
konferansetur, eller kanskje bare en 
stemningsfull torsdagstur med  
lokalfolk og besøkende opp til  
Hanne Høne på Veikåker.

Kryllingen II er bygget i 1982, hun er  
50 fot lang, og tar inntil 75 passasjerer. 
 I salongen kan det dekkes til 50 
personer, og kaptein Knut og hans 
mannskap kan skreddersy servering 
og opplevelser etter et hvert ønske.

9. juni blir det stor dåpsfestivitas på 
brygga nedenfor Sole Hotell. Som 
seg hør og bør når kapteinen heter 
Ringnes, og stammer fra gården 
med samme navn, skal Kryllingen II 
som sin forgjenger døpes i øl. Så snart 
gudmor har gjort sitt, vil Kryllingen II 
kjøre korte visningsturer for alle 
som måtte ønske det, og kaptein 
Knut er klar til å ta imot bookinger 
for resten av sommeren.

 kryllingen.no

DEN NYE 
MS KRYLLINGEN

FOTO: AUD EVA BERGO / BEITOSTØLEN.COM

KAPTEIN KNUT HAR FÅTT NY BÅT, DEN GAMLE MS KRYLLINGEN HAR BLITT «YACHT» I OSLOFJORDEN, 

MENS FJELLDAMA GJENDE BLIR MS KRYLLINGEN II PÅ KRØDEREN. OG DET ER LITT AV EI DAME SOM 

NÅ LIGGER TIL OMBYGGING OG OPPUSSING PÅ SLIPPEN SIN I SKINNESSUNDET.
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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...

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

Sigdal Gokartutleie  Sigdal og Kongsberg 

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

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

Ta kontakt for mer informasjon 

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

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
KUNNSKAP I FOKUS

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

 eke.no

LITEN MEN SOLID BANK

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

ENDRER OSS TIL DET 
BEDRE
I fjor ble Statoil-merkede bensinsta-
sjoner i Skandinavia 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 tjenestene 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.

 Circle K Noresund

SMÅ-
STOFF

NOREFJELLSTUA

Norefjellstua finner du ovenfor  
hyttefeltet ved nedre stolheis oppe 
på fjellet. Mest kjent er den kanskje 
for sin gode afterski på ettermidda-
gen i helgene, men maten er også 
verdt turen innom. Et hyggelig  
serveringssted som serverer pizza, 
burgere og andre smakfulle små-
retter. Dette er også et fint sted å 
stoppe for en vaffel eller to!

 Norefjellstua Afterski

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

 venaasen.no
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CATCH. ['KÆTSJ] V.
I følge ordboka er dette å oppfatte 
med sansene momentant. Å forstå 
og å reprodusere nøyaktig. Å tiltrekke 
oppmerksomhet.

Dette er stikkord for hva reklame- 
byrået CATCH media står for.  
CATCH jobber med alt fra lokale 
små- og mellomstore bedrifter til 
kjente nasjonale merkevarer.  
Essensen i arbeidet deres ligger i å 
oppfatte sine kunders behov, og via 
strategisk design som virkemiddel 
komme frem til den beste løsningen. 

Enten du ønsker å selge flere bananer 
eller bygge din merkevare er du i 
trygge hender hos CATCH. Med bred 
erfaring hjelper de deg hele veien 
fra å gi råd basert på dine målset-
ninger til ferdig produkt – uansett 
om det er en flyer, et nettsted, en 
viralkampanje eller noe helt annet.

CATCH er spesielt kjent for sine  
digitale leveranser, og har blant  
annet levert norefjell.com de siste 
tolv årene. CATCH holder til i  
Hønefoss og har per i dag 9 ansatte.

 catchmedia.no

GOD STEMNING I FJØSET

Hva gjør man når dyrene for lengst 
har forlatt båsen, og låven lengter 
etter nytt liv? Jo, man børster ut 
gammelt høy og løs murpuss, og 
skaper selskapslokaler med sjarm 
og særpreg. Nordre Bjøre selskaps-
lokaler ligger vakkert til på vestsiden 
av Krøderfjorden, 7 km fra Norefjell 
skisenter, med nydelig utsikt over 
fjorden. Ole Erik og Maribel Bjøre 
som driver gården, kan by på  

utleie til alle slags arrangement; 
bryllup, begravelser, konfirmasjoner, 
dåp og lystige lag. Vertskapet står 
for full oppdekking og opprydding, 
og er behjelpelige med å skaffe alt 
som ellers trengs av mat, drikke 
og eventuell underholdning. Med 
stor uteplass, dansesal og egen pub 
i møkkakjelleren er mulighetene 
gode for et hyggelig selskap  

– sommer som vinter.  

 nordrebjore.no

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

 

"  Betong i alle kvaliteter 
"  Pukk i alle kvaliteter 

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

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

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

Solesetra • Laukollen • Naresetra
#  Selveiertomter 800 – 1200 m2

#  Ferdig opparbeidet og byggeklar
#  Solrik plassering
#  Turløyper 

aake@holtetpukk.no /  971 54 300 

Nå skal vi snakke om sommeren 
hos Hanne Høne. De 800 hønene 
hennes, 780 Hjørdiser og 20 Rolfer, 
kakler foreløpig trygt og varmt 
innendørs, men det er ikke lenge til 
vårsola varmer slik på tunet at de vil 
ut og sparke litt i grusen. Hver dag 
plukker Hanne Høne ca 780 egg som 
hun vasker, pakker og kjører ut til 
kunder. Men hun beholder et rikelig 
lager hjemme for de som kommer 
innom landhandleriet på vei hjem 
eller til hytta. Da får de rykende 

ferske egg fra ekte frittgående og 
økologiske høner.

Om ikke lenge kommer også en ny 
besetning med gris, de som ganske 
fort blir lykkelige skogsgriser. Hele 
åsen opp mot Blodfjell har de å boltre 
seg på, og hele sommeren kan du 
oppleve de på «Grisesafari».

Oksen Teddy og resten av det skotske 
høylandsfeet koser seg i det nye fjøset 
de fikk i fjor, og kalvingen er snart i 

gang. 10 kalver venter Hanne Høne 
utover våren og sommeren, da 
blir det liv på tunet! – Kom og bli 
med på «Fesjå», oppfordrer Hanne.
Charlie og Ares, de to kjempestore 
hestene har det bra, det samme  
har elghundene Ero og Molo og 
kosekattene Proffen og Brom – alle 
venter på at du skal stikke innom 
og hilse på, og selvfølgelig besøke 
matmor i landhandleriet hennes!

 hannehone.no

I EN SVING, VED EN FJORD UNDER BLODFJELL – DER LIGGER VEIKÅKER GÅRD. GÅRDEN HAR 

VÆRT SKYSSTASJON FRA 1789, OG DELER AV HOVEDBYGNINGEN ER FRA 1300-TALLET.  

PÅ EIENDOMMEN ER DET GJORT FUNN AV JERNBARRER FRA FOLKEVANDRINGSTIDEN (700 E.KR.), 

DET HAR VÆRT ET KLOSTER NEDE VED FJORDEN, OG PÅ TUNET 1 100 ÅR GAMLE EIKETRÆR SOM 

OPPRINNELIG BLE PLANTET AV MUNKER. OGSÅ UNDER BLODFJELL – SKUMMELT SPENNENDE?  

MEN ALT DETTE KOMMER VI TILBAKE TIL I NESTE NUMMER AV NOREFJELLMAGASINET.

VEIKÅKER GÅRD, 
EN OPPLEVELSE FOR STORE OG SMÅ

FOTO: VEIKÅKER/HANNE HØNE

SMÅ-
STOFF

STØRST PÅ NOREFJELL

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

 sem-johnsen.no
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FORSLITT UTTRYKK? NEI, DET BLIR DET ALDRI – OG PÅ NOREFJELL 

ER MULIGHETENE MANGE. I FORRIGE SOMMERMAGASIN FORTALTE 

VI OM DE 12 TURMÅLENE TRIMGRUPPA I KRØDSHERAD IDRETTSLAG, 

MED BIDRAG FRA LOKALE FIRMA, HAR TILRETTELAGT FOR LANGE OG 

KORTE BEIN. DE FLESTE TURENE ER BLÅMERKET, GPS-MERKET OG 

FINNES PÅ APPEN UT.NO.  

GREENSÅSEN 420 MOH.
Greensåsen er den bratte åsen på østsiden av Krøderfjorden. 
Opp gjennom lia går det en gammel hestevei i sikk-sakk. 
Dette er turen for dem som liker motbakker, for her er det 
bratt! Stien svinger seg opp lia, og etter ca. 1,7 km dreier 
den vestover og følger bergene bort til gapahuken.
Herfra er det fantastisk utsikt til Krøderfjorden, rett 
nedenfor åsen ser man Nordre og Søndre Green.

KLEIVAVARDEN 290 MOH.
Turen til Kleivavarden starter ved Krødsheradhallen. 
Første del går i lysløypa sørover. Stien opp til 
Kleivavarden tar av til høyre i første venstresving 
etter Svarttjenn. Stien er blåmerket og lett å følge. 
Herfra er det fantastisk utsikt nordover mot Krøder-
fjorden og Norefjell.

UT PÅ TUR, 
ALDRI SUR!

FIRE AV TURENE BLE PRESENTERT I FORRIGE  

SOMMERMAGASIN, HER KOMMER DE FIRE NESTE:

TJENNSMYR 370 MOH.
Vil dere ha en fin liten skogstur med masse fin utsikt, ta 
med en turvenn og finn veien til Tjennsmyr. Dette er en 
fin og akkurat passe lang tur i lia vest for Krøderen. Den 
starter ved småbruket Tufta, gjennom skogen, over hogst-
flater, og landskapet stiger jevnt og trutt til man kommer 
til myrområdet der hvor Tjennsmyr ligger.

RØVSÅHØGDA 575 MOH.
Røvåshøgda er det høyeste punktet på åsryggen 
mellom Sigdal og Krødsherad. Turen starter fra 
Hestetjenn, og første del går i en traktorvei opp til 
Prestveien. Underveis er det flott utsikt mot Glessjøen, 
Fyrandflaget og Krøderen i øst. Dette er en kjempefin 
tur i småkupert skogsterreng, og den passer for hele 
familien. Total lengde på turen er under 3 km. 

37

FOTO: SOLVEIG SÆTA
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HØGEVARDE
Den høyeste toppen på Norefjell er 
Høgevarde, 1 459 moh. Her er det en  
utsikt over kongeriket Norge som bare 
slås av Gaustadtoppen. 40 000 km2 

kan man skue i finvær. Her oppe har 
det vært turistforeningshytte siden 
1893, den første hytta DNT Drammen 
og Omegn åpnet. Hytta er selbetjent 
med 3 soverom, og får nå et utvidet 
kafetilbud som er betjent i høy- 
sesongene. Utvides gjør også senge- 
kapasiteten; 26. mars åpner den 
nye Høgevardehytta. Moderne, men 
ikke for moderne, tøff, men ikke 

for tøff. 26 sengeplasser fordelt på 
7 soverom i første etasje og ca. 25 
soveplasser på hemsen. Hytta er 
bygget på påler for at at vind og 
snø skal kunne passere under og på 
siden av bygget. Alle som har vært 
der oppe og sett den gamle hytta 
etter et vindfullt snøvær skjønner 
hvorfor. Fra skisenteret eller hotellet 
på Bøsetra tar det ca. 3 timer å gå 
opp, fra Tempelseter ca. 2 timer og 
fra hyttefeltet Høgevarde tar det  
ca. 2,5 timer. For de som ønsker 
langtur kan dette være første etappe 
på vei mot Hardangervidda.

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

TURBOK-KASSER
På alle turmålene står det ei turbok- 
kasse, der kan man skrive seg inn og 
kvalifisere seg til premie som deles ut 
ved slutten av året. 12 av 12 må jo  
være målet! I 2016 var det 75 barn og 
35 voksne som fikk premie!

DE 12 «POSTKASSETURENE» 
I KRØDSHERAD

HESTGJUVNATTEN 
1 068 M.O.H.

DUGURDSNATTEN 
770 M.O.H.

BLODFJELL
740 M.O.H.

RAVNÅS 
1 188 M.O.H.

VARDEFJELL 
830M.O.H.

FLÆA 
684 M.O.H.

GREENSÅSEN 
450 M.O.H.

BUKKÅSEN 
370 M.O.H.

FYRANDFLAGGET 
414 M.O.H.

RØVSÅHØGDA 
575 M.O.H.

TJERNSMYRA 
369 M.O.H.

KLEIVAVARDEN
290 M.O.H.

FOTO: JOHAN FEGRI
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GODE TIPS NÅR DU ER UTE OG  
SYKLER LANGS VEIER, TURSTIER  
OG I TERRENGET:

Vis hensyn til andre, også dyr, gi tydelige 
tegn og bruk ringeklokka. 
Husk å lukke eventuelle grinder slik at husdyr 
ikke sikker av. 
Ta med deg ekstra slange, pumpe, verktøy; 
sykling i terrenget sliter. 
Det er viktig å pakke med seg nok niste. Ha  
alltid en banan på lur og fyll vannflaska så  
ofte du kan. Det er mange bakker på Norefjell, 
så du trenger nok litt mer næring enn vanlig.
Og selvfølgelig; glem hårfrisyren, BRUK HJELM!
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Sykkelmulighetene på og rundt 
Norefjell er mange. Langs Krøder-
fjorden går Nasjonal sykkelrute nr. 
4, som strekker seg fra Drammen til 
Bergen. Norefjellsruta heter strek-
ningen fra Åmot til Bromma. Denne 
er merket via Blaafarveværket og 
koboltgruvene, går forbi Krøderen 
og Krøderbanen og følger vestsiden 

av Krøderfjorden forbi Villa Fridheim, 
under Norefjell og opp til Bromma. 
Ruta går på lite, og til dels ikke tra-
fikkerte veier, delvis grus og delvis 
asfalt. Den er småkupert fra Åmot 
til Krøderen, derfra og langs fjorden 
er det lettsyklet flatt terreng. Dette 
er første etappe til Bergen, eller en 
dagstur for hele familien.

SYKKEL

Kart fra cyclingnorway.no
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FOTO: PATRIK SKOLNIK
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Høgevarde 

Rundtskogen

Hovden 

Bøeseter

GPS Punkter

Eggedal

2,5 KM 10KM5 KM 7,5 KM

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

Fra Krøderfjorden og opp på fjellet 
er det også mange gode sykkelruter, 
noen enkle, andre mer krevende. 
På kartet har vi tegnet inn noen 
av disse. Kartet kan lastes ned fra 
norefjellskiogspa.no/sykkelturer
 
RØD LØYPE går fra skisenteret/
Norefjell Ski & Spa til Høgevarde og 
retur. Løypa er teknisk krevende og 
ikke for nybegynnere. Den følger de 
røde T’ene til DNT fra Norefjellstua 
og opp til Høgevarde, det er bare å  
følge skiltene. Det finnes masse 
flotte utstikkere fra hovedtraséen,  
vi anbefaler vestsiden av fjellet. 

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

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

SVART LØYPE er ikke merket, men 
du kan laste ned GPS punkter.

Krøderfjorden har utfordringer for en- 
hver fiskestang. Her kan du få ørret, 
abbor, gjedde, sik og dypvannsrøye. 
Krødsherad fiskeforening samordner 
alle grunneierne rundt fjorden slik at 
du med et fiskekort kan fiske overalt. 
Kortet får du kjøpt på inatur.no eller 
i en av butikkene eller bensinstasjo-
nene på Noresund. 

Det pågår et målrettet kultiverings-
arbeid med ørret i Krøderen. Sist år 
ble det satt ut 6 000 stk. 2-årige ørreter, 
og samtidig forsøker man å ta ut mer 

og mer sik, da denne konkurrerer 
med ørreten om beiteressursene.
 
Krøderen er også kjent for sitt gode 
gjeddefiske, noe bl.a. tyskere og 
nederlendere har funnet ut de siste 
årene. Stadig flere turister er å finne 
langs strendene rundt Krøderfjorden.
Spennende fiskemuligheter finner 
du også i elvene og småvannene i 
Sigdal og Eggedal. Du kan prøve  
lykken i Hallingdalselva og Snarums- 
elva, eller prøve å fange laksen i 
Døvikfoss på Modum. Skitt fiske!









Ved Stavanesodden, Ringnes, Olberg Kirke, 
Noresundet, Skinnessund og Krøderen er 
det tilrettelagte brygger og fiskeplasser.
 
Ønsker du en spesiell opplevelse, ta kon-
takt med Norefjell Ski & Spa for tilgang til 
fiske i Grindefjelltjern, mellom Auguns-
haug og Høgevarde. For mer informasjon 
ring Knut E. Ringnes på tlf. 905 23 916.
 
Du kan 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 

I tillegg har Sole Hotell brygge og båtutleie.

Johnny, eieren, har drevet og videre- 
utviklet stedet siden 1988. I dag tilbyr  
han 11 hyggelige rom og en stor 
konferansesal i tillegg til restauranten.
Denne er stadig utviklet, sist med en 
flott verandaavdeling med vindus-
panorama mot fjorden.

Maten er for det meste hjemmelaget, 
ofte av sjefen selv. Han lager populære 
retter som bl.a. hjortegryte, kjøtt-
kaker, fiskegrateng og stekt ørret. 

Middag serveres frem til kl. 22:00 
søndag til fredag, lørdager til kl. 
20:00. Det følger med gratis dessert 
og kaffe til de fleste middagsrettene, 
noe som spesielt barna elsker.
I ukedagene tilbys spesielle hjemme- 
lagede retter som er populære både 
av den lokale befolkningen og turister. 
Kroa er et naturlig stoppested på 
veien gjennom Krødsherad.

 kroderenkro.no

KRØDEREN KRO & MOTELL, IDYLLISK BELIGGENDE VED 

KRØDERFJORDEN, ER VIRKELIG VERDT ET BESØK.

VENÅSEN RØRSERVICE AS

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

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

HØNEFOSS  32 12 66 64     •     JEVNAKER  61 31 43 38     •     GRAN  61 33 20 38
BRANDBU  61 33 58 80     •     HARESTUA  61 33 27 10     •     ViKERSUND  32 78 31 90

KRØDEREN  
KRO & MOTELL

FISKELYKKE

FOTO: KRØDEREN KRO
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RETT I SKUE AV HØGEVARDETOPPENS 1 459 HØYE METER LIGGER 

HØGEVARDE HYTTEOMRÅDE, DER HVOR SETERDRIFTEN TIL GULSVIK- 

GARDENE ENGANG LÅ. DE SISTE 15 ÅRENE ER OMRÅDET UTVIKLET 

FOR Å TA IMOT GJESTENE MED TILRETTELEGGING OG MED GLEDE 

SOM STÅR I STIL TIL DET TRADISJONELLE NORSKE FRILUFTSLIVET. 

MYE HAR MAN NATURLIGVIS FÅTT GRATIS GJENNOM DEN  

FANTASTISKE NATUREN PÅ NOREFJELL, RESTEN HAR EN GOD 

GJENG ENTUSIASTISKE FOLK JOBBET MED GJENNOM HELE ÅRET.

De siste årene er det viet mer 
oppmerksomhet til de kortere og 
familievennlige turmålene rundt 
Høgevarde hytteområdet. Derfor 
finnes det varmestue, bålpanner og 
benker satt ut ved vann og flotte 
utsiktspunkt. Å få med hele familien 
på tur er viktig, og med et løfte om 
pinnebrød stekt på bål i enden av 
gåturen blir det lettere å motivere 
de minste med på tur i finværet en 
varm sommerdag. «Turan som telle», 
sies det å være når man knytter 
bånd med kjente og kjære gjennom 
turminner. I Gulsvik, som stadig 
er i nærheten av varmerekorden i 
Sommer-Norge, kan man regne med 
gode varme dager også på fjellet.  
Da er det godt at det langs Fyrisjøens 
sørlige bredder ligger en sandstrand 
klar til å kjøle ned varme kropper 
etter opplevelsene i høyfjellet.

Sommeren er flott på fjellet, og 
kanskje aller best i nærheten av de 
spredte tjern og fiskevann vi har 
rundt omkring oss. 9 fiskevann teller 
vi totalt og her er det dratt opp flere 
flotte ørreter. Å komme hjem med 
fersk middagsfangst må være den 
perfekte avslutningen på en dag ute 
i naturen. Kultiveringen av fiskevan-
nene tar en lokal fiskeforening seg 
av, og fiskekort kan kjøpes på nett 
til sympatiske priser.

Om man er på dagstur, eller har 
satt av flere døgn for å bli forført på 

Høgevarde, så er det mange flotte 
turmål, både for langbente og kort-
bente. De har et «Topp11»-program 
som er fint for de som ønsker å jakte 
toppene gjennom sommeren, men 
også for de som vil ha inspirasjon  
til en enkelt dagstur. Høgevarde  
1 459 moh. og Gråfjell 1 469 moh. er 
naturlige turmål i området, men et 
par favoritter som ikke er like ofte 
besøkt er Vardefjell 1 120 moh., som 
ligger nordøst i området og har en 
fin panoramautsikt over Gulsvik-
fjellet, og Høgevarderyggen. Det ble 
ryddet ny sti hit i 2016, og den tar  
deg gjennom fin natur, forbi vakende 
tjern og over sildrende bekker.  
På vei innover Vardefjell-ryggen 
føler man seg liten med utsikten 
til naboene Gråfjell og Høgevarde 
ragende i vest, og Krøderfjorden 
liggende blå gjennom dalføret 1 000 
meter under i øst. Hestejuvnatten  
1 069 moh. er en mytisk topp du kan 
se når du kjører forbi på RV7. Den 
har fått navnet sitt etter juvet som 
splitter toppen i to og bratta som 
kan føles fra toppvarden og ut mot 
Krøderfjorden. Denne turen må sies 
å gi god trening for enhver, og en 
flott utsikt fra varden. Ikke mange 
steder gir en slik følelse av «mellom 
fjord og fjell» som her.

VELKOMMEN TIL HØGEVARDE 
SKAL DU VÆRE!

 hogevarde.no

HØGEVARDE
 HYTTEOMRÅDE

FOTO: HØGEVARDE
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og Koboltgruvene

13. mai - 24. september 2017
www.blaa.no •           blaafarveverket

«Drømmen om en hage»  
– Kunstutstilling nr. 40 

Guidede gruveturer  
– Nyhet! «Svevende glassgulv»  

400 m inne i Koboltgruvene

ÅRETS UTSTILLING
Det er 49 år siden Blaafarveværket 
åpnet for publikum og 24 år siden 
gruvene åpnet, neste år blir det 
stort jubileum. Men også i år er det 
jubileum; Blaafarveværket feirer 40 år 
med kunstutstillinger. «Drømmen 
om en hage – Nordiske hagemotiver» 
er tittelen på årets utstilling. Det er 
nordiske hager i kunsten som vises 
fram, fra midten av 1800-tallet til  
begynnelsen av 1900-tallet. Ca. 70 
malerier av kunstnere som blant 
andre: Pekka Halonen (FI) som 
vant priser for sine tomater, Nikolai 
Astrup (NO) som plantet over 300 
epletrær i sin hage ved Sogneforden, 
Anna Ancher (DK) som fanget det  
vakre nordiske sommerlyset i sin hage 
på Skagen, og Carl Larsson (SE) som 
malte sin familie og vakre blomster 
i hagen på Sundborn. Motivene 
skildrer nyttehager, prydhager og 
lysthager som en trygg ramme  
omkring arbeid, lek og rekreasjon.

STORM P.
På Kittelsen-museet oppe ved 

koboltgruvene vises i år en utstilling 
med den kjente danske kunstneren 
Storm P. (Robert Storm Petersen, 
1882–1949). Han var i sin tid viktig 
og populær i Danmark. Utstillingen 
presenterer et bredt utvalg av kunst-
nerens satiriske og humoristiske 
tegninger, oljemalerier og akvareller 
fra samlingen til Storm P. Museet.                                                                 

Storm P. var svært inspirert av  
Kittelsen, og i 2016 ble en stor  
utstilling av Kittelsens verk utstilt 
på Storm P. Museet i Danmark. 

PAPIRTEGNING
På Nyfossum vises spennende 
papirinstallasjoner av Marit Roland 
(f. 1981) Hun har gjort seg bemerket 

i kunstfeltet gjennom sine installasjo-
ner i papir og en særegen tilnærming 
til papirmaterialet. Installasjonen i 
Tømmerlåven lages av flere hundre 
kilo papir som i store sammen-
hengende bevegelser flytter seg fra 
rom til rom. Med oppfatningen av 
papiret som et materiale å tegne 
med, i stedet for en flate å tegne på, 
anser Roland låven som sitt lerret 
og papiret som sin strek.

BLAA – EN OPPLEVELSE FOR 
STORE OG SMÅ
Blaafarveværket er en opplevelse 
for alle, den kunstinteresserte, 
historievandreren, glasselskere, 
geologinteresserte, de som er glad 
i vafler og ikke minst de små. Barna 
har egen gruvetur, de har Barnas 
Bondegård med husdyr, badeplass 
i Simoa, og de har gratis adgang 
til kunstutstillingen sammen med 
foresatte. Tegninger, malerier og 
ikke minst fargene fasinerer små 
øyne, så ta barna med!

 blaa.no

DU STÅR PÅ GLASS 400 METER INNE I FJELLET. 20 METER UNDER DEG SKIMTER DU  

DET ORIGINALE TREGULVET I GRUVESJAKTEN, EDVARD SJAKT. OM DETTE ER DET  

KULESTE KICKET DU KAN TENKE DEG, ELLER OM DU TESTER DINE EGNE GRENSER;  

DET ER EN SPEKTAKULÆR OPPLEVELSE Å FØLE AT DU SVEVER OVER GRUVESJAKTEN.  

EN NY OPPLEVELSE PÅ DEN HISTORISKE GRUVETUREN I CLARA STOLL. DET ER HELT  

FRIVILLIG Å GÅ UT PÅ GLASSGULVET, MEN VI ER HELT SIKRE PÅ AT DU GJØR DET!

BLAAFARVEVÆRKET 
MED NY ATTRAKSJON 
I KOBOLTGRUVENE!

FOTO: BLAAFARVEVÆRKET
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Hotellet ligger sentralt i et familievennlig område med 
bakker rett utenfor døren.

Inne på hotellet finner du en godt utstyrt skiutleie 
og skiskole der du både kan ta kurs og privattimer. 
Leilighetene har eget velutstyrt kjøkken. På hotellet 
har vi pizzeria og restaurant.

Leilighet med 6(8) sengeplasser kr. 7.990,-
Leilighet med 4 sengeplasser kr. 5.990,-

Prisen inkluderer: 
Utvask, gratis parkering, inngang til Bøeseter Bad & 
Trening. Sengetøy og håndklær kan leies til kr. 150,- pr 
pakke ved forhåndsbestilling. Tilbudet gjelder ikke i 
skoleferier.

14 heiser, 29 nedfarter og 1010 høydemeter. Opplev skiweekend på Norefjell!

VELKOMMEN TIL 
SKIWEEKEND PÅ NOREFJELL

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

Mikael Eliassen tok utdannelse 
innen restaurant- og matfag, og steg 
i gradene på hotellet i Honningsvåg 
til servitør og senere hovmester.  
Så ble det Hotellfagskolen i Stavanger, 
en liten tur nordover igjen til 
Honningsvåg og Nordkapphallen, 
før han dro han sydover. Namsos, 
Elverum, Vrådal, Oslo, Kristiansand, 
en liten tur nordover igjen til Narvik 
og så ned til Kragerø. Stadig på 
jakt etter nye erfaringer og lærdom. 
Lærdom det var godt å ha da han 
var med å åpne spahotellet «The 
Well» utenfor Oslo, og store arrange-
mentsprosjekter på Telenor Arena.
 
Men så krabbet han enda høyere,  
opp til fjells. Sist høst begynte han 
som administrerende direktør på  
Norefjell Ski & Spa – og han stortrives 
med de nye utfordringene. Han 
har trygge eiere som ønsker å se 
langsiktig, som ser at Norefjell til nå 
er mest kjent som skidestinasjon, 
men som samtidig ønsker å satse på 
sommerturisme. 

 – Juli 2016 var faktisk like stor 
som januar 2017, forteller Mikael.  

– Det gir et godt grunnlag å bygge 
videre på.
 
Han er opptatt av samarbeid i  
destinasjonen.  
 – For å nå målene våre er hotellet 
avhengig av gode relasjoner til alle 
de som kan tilby gode opplevelser 
rundt oss. Vi må jobbe med service- 
kulturen, alle som jobber med 
reiseliv i destinasjonen må ha et 
minimum av lokalkunnskap, se hva 
gjestene ønsker, og gi de opplevelser 
som gjør at de kommer tilbake.
 
Som seg hør og bør er Mikael glad 
i mat, derfor er han også opptatt 
av lokal matkultur, og ønsker at 
hotellet skal kunne tilby gode og 
kortreiste matopplevelser. Vi gleder 
oss til fortsettelsen, Norefjell og  
destinasjonen har et stort potensiale 
og mange muligheter.

 norefjellskiogspa.no

FRA FISKEVÆR 
 TIL HØYFJELL
DET VAR IKKE GITT AT DET SKULLE BLI HOTELL OG REISELIV FOR 

DEN NYE DIREKTØREN PÅ NOREFJELL SKI & SPA, MIKAEL ELIASSEN. 

FØDT OG OPPVOKST I ET LITE FISKEVÆR PÅ FINNMARKSKYSTEN MED 

BARENTSHAVET SOM NÆRMESTE NABO KUNNE DET FORT BLITT FISKE. 

MEN DET VAR IKKE LIKE MYE TORSK SOM FØR, OG MED TO FORELDRE 

SOM JOBBET PÅ LAND BLE HAN OGSÅ DER. SOMMERJOBBER VAR 

DET IMIDLERTID IKKE FLUST Å VELGE I, SÅ DET BLE OPPVASKEN PÅ 

RICA HOTELL HONNINGSVÅG, OG DA VAR HAN I GANG.

HJEMPLASSEN, NORDVÅGEN

BARNA ER DIREKTØRENS BESTE STØTTESPILLERE

FOTO: VEBJØRN S. ØRPEN
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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

Ha en strålende sommer på Norefjell

 5-sengs leilighet m / 2 soverom  fra kr 4 500,-

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

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

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

Inkl. sluttvask

ALLE LEILIGHETER HAR STUE, KJØKKEN OG BAD

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 
SKIUTLEIE
MOUNTAIN LODGE / SKILOFTET

Skishop - skiutleie - skiservice
Vi tilbyr skiutleie med topp moderne 
utstyr, og utfører fullservice på alpin-  
og langrennski. I tillegg til avdelingen  
på Mountain Lodge finner du oss på  
Skiloftet i bunnen av bakken.

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

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

Vekten på de voksnes sekker var i 
tyngste laget da vi startet. Likevel 
ser vi at det ikke var så mye å gå på 
ift. unødvendig utstyr som ble med.  
Vi skar utstyret til beinet. Vi valgte 
en robust  «allværsjakke og -bukse» 
og et par gode fjellsko til hver. Utover 
det hadde vi kun med to sett ullunder- 
tøy til hver (et tykt og et ullnetting- 
undertøy). I tillegg hadde alle to par 
sokker, undertøy, t-shirts og luer hver,  
et par votter og et ekstra isolasjons-
plagg for overkroppen. 

Vi brukte kun ull av flere årsaker, 
men viktigst er at Aclima-produktene  
er svært slitesterke med god passform 

– også på 8. dagen. Klærne fungerer 
både når det er varmt og kaldt, og 
ikke minst er de «selvrensende». Det 
betyr at vi kan bruke de over lengre 
tid uten at det lukter vondt av noen. 
Disse klesvalgene både på yttertøy 
og ullundertøy gjorde at vi kunne 
mer enn halvere klesbeholdningen 
vår ift. tidligere turer.

 aclima.no

I LANG TID HAR VI LEKT MED TANKEN OM EN LENGRE GÅTUR  

MED BARNA UTENFOR ALLFARVEI I VAKKER NATUR. TANKEN PÅ Å 

VÆRE AVSKÅRET FRA RESTEN AV VERDEN, OG IKKE HA MULIGHET 

TIL Å FÅ TILFØRT ETTERFORSYNINGER, GA OGSÅ DENNE TUREN EN 

NY OG UKJENT DIMENSJON. NÅ ER TUREN GJENNOMFØRT, OG HER 

ER NOEN ERFARINGER OM UTSTYR SOM KANSKJE KAN GJØRE DET 

ENKLERE FOR ANDRE SMÅBARNSFAMILIER Å GJØRE LIGNENDE TURER.

FJELLTUR 
MED BARN UTEN-
FOR ALLFARVEI
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FOTO: ACLIMA
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Vi bygger
nye hytte-
opplevelser

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

I løpet av denne tiden har gokartene 
hans kjørt over en million kilometer 
rundt og rundt på banen oppe i 
skogen mellom Noresund og Sigdal.  
Han har hatt rundt 100 gokarter og 
slitt ut over 3 000 dekk. Det ligger 
altså igjen noen kilo gummi på 
asfalten rundt banen.

I dag framstår banen som et moderne 
gokartsenter. Den er 700 meter lang, 
7 meter bred og går i et kupert terreng. 
 – Da blir det mer moro å kjøre, sier 
Steinar. Banen brukes også til norske 
mesterskap, sommercup og andre 
større arrangement som kan ha 
opptil 200 deltagere fra hele landet.

Steinar og kona lever og ånder for 
gokartsenteret i Sigdal og banen 
de driver i Kongsberg, men nå står 
neste generasjon klar til å overta 
ansvaret for sistnevnte. 
 – Da blir det kanskje mer tid å 
bruke på hytta, smiler Steinar. Det 
er nok bare et kanskje, vi tipper at 
Steinar som oftest vil bli å finne på 
gokartbanen, til glede for alle nye 
og faste kunder.

 sigdalgokart.no

GOKART I 31 ÅR
I 31 ÅR HAR STEINAR HALSTENRUD DREVET MED UTLEIE AV GOKART 

PÅ SIGDAL MOTORSENTER. BANEN BLE BYGD I 1985 OG ÅRET ETTER 

ÅPNET DEN FOR ET MOTORINTERESSERT PUBLIKUM.

FOTO: SIGDAL MOTORSENTER

 1 000 000 KM
 3 000 DEKK
 100 GOKARTER
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Ved foten av Norefjell
Tlf. 32 14 91 05

VI HAR UTSTYRET DU  
TRENGER I SOMMER!
Fra selvgående robotgressklippere  
til store hagetraktorer, ryddesager  
og fiskeutstyr. 

Spør oss om Shell  
firmakort eller Trumfkort

NYHET!

PIZZA
Take away eller  

spis her.

ALLTID 
NYSMURTE  
BAGUETTER

HØNEFOSS   GOL   ÅL   VOSS

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

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

elkjop.no

KIMS CORNER UTVIDER
Kims Corner ute på terrassen har blitt 
oppgradert og fått et lite utekjøkken 
i tillegg til baren. Uteserveringen 
er dermed utvidet både til lunsj 
og middag. Et nytt begrep er også 
innført som tilbud til fest-aftener i 
restauranten: «Sjampis og utsikt!» 

FOKUS PÅ OVERNATTING
Åsne Rogstad har overtatt som 
daglig leder, og hun ønsker å bygge 
videre på det grunnlaget som er lagt, 
men også legge mer vekt på Norefjell- 
Hytta som overnattingssted. Norefjell- 

Hytta startet som Norges minste 
hotell, med tre romantiske hyttesuiter 
over restauranten. Med peis, badstue 
og en av Norefjells råeste utsikter 
når man våkner om morgenen.

I fjor utvidet de kapasiteten med ei 
storhytte som nabo i Norefjell Alpin- 
grend. Drøyt 250 m2 fordelt på to 
etasjer, 20 sengeplasser fordelt på  
7 soverom, 3 bad, badstue, boblebad, 
aktivitetsrom og den samme fantas-
tiske utsikten som på NorefjellHytta. 
Man velger selv om man vil spise i 
restauranten på NorefjellHytta,  

bestille «take away» eller lage maten 
selv på det velutstyrte kjøkkenet.  

Storhytta passer perfekt til venne-
samlinger, storfamilie på tur eller 
intime bryllup og feiringer. Den er 
også ideell til mindre kurs og konfe-
ranser og ledersamlinger. Hytta har 
et velutstyrt konferanserom med 
alle de fasiliteter man trenger.
Vertskapet skreddersyr den opp-
levelsen man ønsker, med og uten 
mat. Vi foreslår med!

 norefjellhytta.com

NOREFJELLHYTTA ER FØRST OG FREMST KJENT SOM BAKKENS 

BESTE SPISESTED, HVOR VERTSKAPET LEGGER VEKT PÅ LOKALE 

RÅVARER, UREISTE PRODUKTER (D.V.S. SJØLPLUKKA OG SJØLSKUTT) 

OG HVOR DE FOREDLER DET MESTE PÅ EGET KJØKKEN. SUPPELUNSJEN 

ER ETTER HVERT BLITT VIDEN KJENT, OG ET BEGREP I BAKKEN.

FJELLGOURMET,  
MEN IKKE BARE DET!
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Norefri på Norefjell
– det perfekte møtested

mellom fjord og fjell

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

Utover de to fast ansatte drives 
klubben stort sett på dugnadsbasis 
etter Norges idrettsforbunds «frivillig- 
hetsmodell». Dette sikrer et sterkt 
engasjement og felles eierskap blant 
medlemmene, samtidig som det 
utvilsomt styrker forankringen i 
lokalsamfunnet.

Banen er åpen for alle, og karakteri-
seres av uformell atmosfære, frisk 
fjelluft og stillhet. En dag her gir 
velvære for både kropp og sjel.  
Norefjellområdet har flere muligheter 
for avkobling for golfspillere eller 

familie. Vandring i fjellet, sykkel, 
fiske, gårds- eller galleribesøk for å 
nevne noe.

Klubbhuset, med enkel servering,  
er åpent lørdag og søndag fra 09:00.  
Utenom åpningstid er det selvbetje-
ningskasse. Norefjell Golfklubb er  
ideell for korte ferier eller weekend-
besøk, og det er mange overnattings- 
tilbud i området. Klubben har dags-
greenfee; betaler du for 18 hull kan 
du spille så mye du vil den dagen. 

 norefjell-golf.no

18 HULL 
  RETT UNDER NOREFJELL

PÅ BEGGE SIDER AV VEIEN OPP MOT NOREFJELL, RETT VED BOMMEN, LIGGER NOREFJELL 

GOLFKLUBBS 18 HULL, PAR 70. MENS SNØEN ENNÅ LIGGER PÅ TOPPENE OPPE PÅ FJELLET 

LIGGER GOLFBANEN KLAR NEDE VED KRØDERFJORDEN TAKKET VÆRE TO FAST ANSATTE 

SOM LEGGER SIN ÆRE I AT NOREFJELL GOLFBANE ALLTID SKAL HOLDE HØY KVALITET.
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For oppdateringer og nyheter  om hva som skjer,  
se  facebook.com/Krodsherad.kommune.no 

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

 
 
 

Velkommen til Krødsherad! 
- sommer og vinteraktiviteter for hele familien 
 

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

Hos oss har vi stort utvalg i ferskvare-
disken, hvor vi også har varmmat disk.

Velkommen til
SPAR Noresund

Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel på SPAR Noresund

Tlf: 32 15 50 50 • spar.noresund@spar.no

ÅPNINGSTIDER:
08-21 (08-20) SØNDAG 09-19

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

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.  
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Fasinasjonen for skiflyvning er kjent,  
men hvordan har det seg at Vikersund 
ble Nordens første og eneste Ski-
flyvningsarrangør? Vi ser på bakkens 
forhistorie: På 1930-tallet økte 
interessen for skihopping sterkt. Det 
poppet opp store bakker, de største 
var Narekollen i Telemark, Bavallen 
på Voss, Renabakken i Østerdalen 
og Vikersundbakken som ble innviet 
i 1936. Men utviklingen mot større 
bakker startet først og fremst i  
Mellom-Europa. Her var man i mot- 
setning til i Norge mer opptatt av 
lengder enn av stil. «Skiflyvningens 
vugge» sto i slovenske Planica alle-
rede i 1935. Her hoppet 18 år gamle 
Sepp Bradl fra Østerrike som den 
første i verden over 100 meter i 1936. 
Konkurrenter var tyske Oberstdorf 
og østerrikske Kulm. I disse bakkene, 
som tidlig på 1950-tallet fikk benev-
nelsen «skiflyvningsbakker», ble det 
satt utallige verdensrekorder. 

Skepsis og motstand mot utviklingen 
var før og etter annen verdenskrig 
stor, noe som hovedsakelig knyttet 
seg til risikoen. Men utviklingen lot 
seg ikke stoppe. Fra og med 1972, 
da det første VM i skiflyvning ble 
arrangert i Planica og verdenscup 
ble innført, var skiflyvning som egen 
gren fullt akseptert.

Før Norge kom på banen hadde de 
nevnte skiflyvningsbakkene hver 
sine glansperioder. Først Planica før 
annen verdenskrig, deretter Oberst-
dorf og Kulm på 1950- og 1960-tallet.
Det første hoppet i Norge over 100 
meter skjedde først i 1957. Ikke i 
Vikersund, heller ikke i «rivalen»  
Renabakken, derimot i Bavalen i 
Voss. Men etter at Vikersundbakken 
i 1960 hadde vært gjennom en av 
flere endringer, ble det dette året 
hoppet 116,5 meter der. Nå var neste 
skritt å bygge bakken ytterligere ut 
til fullverdig skiflyvningsbakke. 
Etter en kamp om dette mot 
Renabakken på begynnelsen av 
1960-tallet, ble det besluttet å satse 
på Vikersund. 

I 1966 fikk Norge sin første verdens-
rekord med Bjørn Wirkolas 146 meter, 
en rekord som ble forbedret av 
østerrikeren Reinhold Bachler til 
154 meter i 1967. Etter dette overtok 
igjen Planica hegemoniet som verdens 
største skiflyvningsbakke etter bety-
delig utvidelse rundt 1970. Etter at 
det første VM i skiflyvning ble holdt i 
Planica i 1972 med sveiseren Walter 
Steiner som vinner, ble det neste VM 
arrangert i Vikersund i 1977, også 
denne gang med Walter Steiner 
som seierherre. De neste to VM i 

Vikersund var i 1990 (Dieter Thoma, 
Tyskland) og 2000 (Sven Hanawald, 
Tyskland).

Etter den siste store utbyggingen, 
basert på de mest moderne og 
maksimalt tillatte målene fra det 
internasjonale skiforbundet FIS i 
2010, ble det i «prøve-VM» i 2011 satt 
to verdensrekorder av Johan Remen 
Evensen på henholdsvis 243,5 og 
246,5 meter. Disse ble under WC- 
rennet i 2015 forbedret til verdens 
første skihopp over 250 meter (Peter 
Prevc, Slovenia) for deretter å øke til  
251,5 meter (Anders Fannemel, Norge). 
I 2017 satte Stefan Kraft ny verdens-
rekord i Vikersundbakken med  
253,5 m. 

Skiflyvning har i dag en enorm 
publikums- og mediainteresse over 
hele verden. Som alle andre store ski- 
arrangementer, legges det i Vikersund 
i dag til rette for en totalopplevelse 
helt annerledes enn i «gamle dager».  
Vikersund Hoppsenter med sine  
8 større og mindre bakker, flerbruks-
hall med kro, utsiktsbygget «Vingen», 
fotballhall m.m. gjør et besøk  
interessant hele året, noe turisttil-
strømningen til anlegget bekrefter.

 vikersund.no

Å FÅ GÅSEHUD, DET ER HVA MAN OPPLEVER SOM TILSKUER TIL SKIFLYVNING I 

MONSTERBAKKEN I VIKERSUND.  PUBLIKUM SIER «AT DE TØR! Å SVEVE RUNDT EN 

KVART KILOMETER PÅ TO SUPERLETTE HOPPSKI – UTROLIG!»

VIKERSUNDBAKKEN
FRA STOR BAKKE TIL VERDENS STØRSTE SKIFLYVNINGSBAKKE

AV: ARNE KR. HOVDE

FOTO: PER MARTIN NORDLI
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Innvielse av den første Vikersundbakken. Bakkerekord på 
85 m (Hilmar Myhra fra Kongsberg).

Flere utbygginger og endringer.

Første hopp over 100 m (Arne Hoel fra Lyn med 100,5 m,  
ny rekord i 1958 av Asbjørn Osnes fra Jevnaker med 108 m).

Norges største hoppbakke med ny bakkerekord av finske 
Paavo Lukkariniemi på 116,5 m.

NSF og FIS beslutter å godkjenne søknaden fra Vikersund 
om utvidelse til skiflyvningsbakke.  

Bjørn Wirkola setter ny verdensrekord med 146 m, denne  
forbedres til 154 m av østerrikeren Reinhold Bachler i 1967.

Første VM i Vikersundbakken etter utbygging av bakken.

Vikersund arrangerer i alt 6 WC-renn i løpet av tiåret.  
1980 er det første året WC i skiflyvning arrangeres.

Nok en utvidelse av bakken, som nå har fått K-punkt på 175 m, 
og Vikersund arrangerer sitt andre VM med Dieter Thoma 
fra Tyskland som vinner.

Etter fire nye WC-renn arrangeres dette året det tredje VM i 
bakken som nå har fått nytt K-punkt 185 m. Seier til tyske 
Sven Hanawald.

For første gang i verden gjennomføres et COC renn  
(B-verdenscup) i Vikersund. Anette Sagen setter norsk 
rekord for kvinner med 174,5 m.

NSF beslutter på sitt ski-ting dette året å legge ned  
Vikersundbakken som skiflyvningsbakke og heller satse 
på Rødkleiva i Oslo begrunnet med vanskelig vindforhold i 
Vikersund. Vikersund kjemper i 2006  videre, har planer om 
vindskjerming og videreutvikling, og monterer blant annet 
flomlys i bakken.

NSF skrinlegger på grunn av konflikt med markagrensene i  
Nordmarka planene om nytt skiflyvningsanlegg i Rødkleiva.

Finnen Harri Olli setter ny bakkerekord i årets WC med 219 m.  
Det arrangeres samtidig WC i kombinert i hoppanlegget 
med kong Haralds tilstedeværelse.

Det gamle stillaset fra 1960 årene sprenges og en storstilt 
utbygging av bakken etter de mest moderne kriteriene er i  
gang. Bakken vris og senkes inn i terrenget for best mulig 
beskyttelse mot vind og utnyttelse av oppdrift i bakken.

Johan Remen Evensen setter til alles forundring og  
begeistring en fantastisk verdensrekord på 243,5 m i sitt 
aller første hopp i bakken. Denne forbedrer han til 246,5 m.

Det fjerde og hittil siste VM i Vikersund med slovenske 
Robert Kranjec som verdensmester.

K-punktet flyttes optimalt til 200 m. Bakkestørrelsen (HS) 
er nå 225 m. 14. februar hoppet slovenske Peter Prevc som 
den første i verden 250 m, en rekord Anders Fannemel for- 
bedrer kort tid etter til 251,5 m – en magisk opplevelse for TV-
publikumet, men ikke minst for de tusener som var til stede.

Nytt WC-renn hvor Andreas Stjernen premieres med 
bakkesjef Kristian Hovdes minnepokal for lengste hopp på 
249 meter.

Finalen i den nye norske hoppuka RAW AIR i Vikersund 
17.–19. mars med ny verdensrekord. Først Robert Johansson 
med 252 m, så Stefan Kraft med 253,5 m.

1936    

1950-TALLET    
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1964    

1966    

1977    

1980-TALLET    

1990    

2000    

2004    

2005    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2015    

2016    

2017    

FAKTA OM VIKERSUNDBAKKEN

Samtidig med at Vikersund fikk Nordens 
første skiflyvningsbakke i 1966, tok lokale 
skivenner i Vikersund initiativet til å hedre 
ildsjelen, skiløperen, skifabrikanten, mange- 
årig bakkesjef og den første skiflyvnings- 

bakkens «far» Kristian Hovde med 
en minnepokal. Statuttene til  
pokalen sa fra starten at et gravert 
sølvfat skulle deles ut til den  

hopperen som oppnådde det 
lengste stående hoppet i søndagens 

 renn, og at pokalen måtte vinnes 
tre år på rad for å få den til odel og eie. 

Etter at WC og VM i skiflyvning ble innført 
er dette endret til å gjelde lengste hopp i 

løpet av samtlige konkurransedager, hvor 
det da deles ut en mindre gravert sølvpokal. 

Dette er en premie hopperne setter 
stor pris på. Det er i dag tradisjon at 

Kristian Hovdes etterkommere deler 
ut årets minnepokal under premie-
seremonien etter søndagens avslut-
ningsrenn. Den store minnepokalen 
hvor alle tidligere vinnere er gravert 
inn, er å se på «Hovdes minnevegg» 
i Skiflyvningskroa i Vikersund 
hoppsenter.

© RAW AIR VIKERSUND ANAS HESSO

FOTO: NTB SCANPIX

HILMAR MYHRA

BJØRN WIRKOLA

STEFAN KRAFT
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RAW AIR – 253,5 M
Med totalt 16 tellende hopp fordelt på ti dager i fire  
ulike byer var målsetningen at den nye norske hopp- 

turneringen RAW AIR skulle bli verdens mest ekstreme og 
intense hoppturnering! Og det ble så intenst og spennende 

som man ønsket seg, og avslutningen i Vikersundbakken  
ble så spektakulær som bare ski-flyvning kan være.  

Lørdagen bød på to verdensrekorder på en halv time, 
først Robert Johansson med 252 meter og en halv  

time senere Stefan Kraft med 253,5 meter!

Det ble Stefan Krafts store hoppturnering,  
med sammenlagtseier og verdensrekord. 

Nå kan vi bare glede oss til neste  
år og RAW AIR nr. 2.



NOREFJELL SKISENTER HAR HATT EN REKORDSESONG TIL TROSS FOR EN SNØFATTIG  

VINTER PÅ ØSTLANDET. – VI HAR ALDRI TIDLIGERE FÅTT SÅ MYE GODE TILBAKEMELDINGER  

PÅ FØRET I BAKKEN OG I LANGRENNSLØYPENE, SIER GEIR BOTTOLFS, SALGS- OG  

MARKEDSSJEF I NOREFJELL SKISENTER.

Langrennsløypene på Norefjell ble 
tråkket første gang 24. oktober og 
ble holdt åpne resten av sesongen. 
Alpinbakkene åpnet 12. november 
og hadde gode forhold hele vinteren. 
Det ble også en rekordtidlig åpning 
for nederste del av anlegget.  
 – Dessverre kom det en varme-
bølge som skapte utfordringer i 
desember, men vi fikk åpnet mye 
av anlegget rekordtidlig, skryter 
Bottolfs, og takker de som jobber 
med snøproduksjonen i anlegget.
 

Snøsikkerheten er takket være det 
nye vannreservoaret ved Ravnås, 
som har tre- til firedoblet snøpro-
duksjonskapasiteten på Norefjell.  
100 000 m3 med fjell er flyttet for å 
kunne romme vann som pumpes ut 
i anlegget og legges som snø.  

 – Vi får full utnyttelse av anlegget 
kommende sesong (2017 / 2018), og 
har veldig høye forventninger til 
skiføret og tidlig åpning av store 
deler av anlegget. Vi vil også kunne  
 

skape enda flere aktiviteter i anlegget 
nå når vi vet at vi får nok snø, sier Geir.
 – De nye eierene av Norefjell Ski-
senter ser muligheter på Norefjell, 
og har startet sitt eierskap på en 
meget god måte. De har store planer 
for fremtiden og vi gleder oss til 
årene som kommer. Så håper vi på 
tidlig kaldt vær, avslutter Geir.

 norefjell.com

 NOREFJELL SKISENTER HOLDER ÅPENT FRA  
MEDIO NOVEMBER TIL SLUTTEN AV APRIL

 1 010 HØYDEMETER, MEST I NORDEN

 SOLVENDTE NEDFARTER

 SKIKJØRING OVER OG UNDER TREGRENSEN

 SPEKTAKULÆR UTSIKT

 14 HEISER

 28 NEDFARTER I ALLE VANSKELIGHETSGRADER

 2 TERRENGPARKER, 2 SELFTIMERE, FARTSMÅLER M.M.

NOREFJELL SKISENTER
– ET SNØSIKKERT ALTERNATIV

1 T 30 MIN FRA OSLO
1 T 30 MIN FRA GARDERMOEN

2 T 15 MIN FRA LARVIK
1 T 15 MIN FRA DRAMMEN 

1 T 20 MIN FRA KONGSBERG 
45 MIN FRA HØNEFOSS

KORT VEI TIL 
GODE OPPLEVELSER
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28

30

18
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8

14
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1c

3

6

32

22

23

2b

1a

1c
24

7

1b

3

26

27

29

31

M
L J

H

E

C B

A

K

I

D

1

2

Ravnås 1.188 m.o.h.

Høgevarde 1.459 m.o.h.
Augunshaug 1.341 m.o.h.

9

9
1312

25

16

15

G

N

NORESUND / OSLO

EGGEDAL

NORESUND / OSLO

SelftimerNorefjell Ski & SpaNorefjell Ski & Spa

NoreheimNoreheim

NorefjellHyttaNorefjellHytta

Mountain LodgeMountain Lodge

LavvoenLavvoen

HeishusetHeishuset

SkiloftetSkiloftet
AlpinstuaAlpinstua

Dalstasjonen
180 m.o.h.

Dalstasjonen
180 m.o.h.

NorefriNorefri

3

PARKPARK

21

19

M

J

20

23

N26

25

L

PARKPARK NorefjellstuaNorefjellstua

4

F

9

5

SkistuaSkistua

2a

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

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

13

12

14

19

16

17

15

22

23

26

25

24

29

32

20 21 3018 2827 31

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

1c

1a

2a

1b

3

4

5

2b

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

6

7

8

11

9

10

Krevende

Middels

Lett

Meget lett

Skliløype

Skiheis/trekk

Bilvei

1

2

3

Administrasjon 

Alpinlandsbyen

Norefjelltunet

903 moh

Alpingrenda

4

5

Overnatting

Matservering

Billettsalg

Skiutleie

Skiskole

Afterski

Alpinkart

Selftimer

Skicross

SpeedskiingSpeedskiing

Selftimer

22

XTERRAXTERRA
LØRDAG 5. AUGUST

DISTANSER
XTERRA NORWAY
1500m svøm. - 30km MTB - 10km terrengløp

1km løb - 30km MTB - 10km terrengløp

150m svøm. - 5km sykkel - 2km løp

10km terrengløp

NORWAY

XTERRA DUATHLON

XTERRA KIDS

XTERRA TRAIL RUN

WWW.XTERRANORWAY.COMWWW.XTERRANORWAY.COM
LES MERE & MELD DEG PÅ:LES MERE & MELD DEG PÅ:

EN DEL AV XTERRA WORLD TOUR 2017EN DEL AV XTERRA WORLD TOUR 2017

XTERRA Norway
XTERRA Duathlon
XTERRA Trail Run
XTERRA Kids

XTERRA Norway
XTERRA Duathlon
XTERRA Trail Run
XTERRA Kids

XTERRA Norway 2017 
XTERRA dag

500,-

1000,-

XTERRA weekend

2990,-

4990,-

4 sengs leilighet

6 (8) sengs leilighet

Leilighet (min. 2 netter)

2 netter

2020,-

2820,-

1 nat

1010,-

1410,-

Enkeltrom 1 pers.

Dobbeltrom 2 pers.

Rom inkl. frokost

4620,-

500,-

2310,-

2990,-Suite 4 pers.

Suite 3 pers.

3 netter

3030,-

4230,-

6930,-

7830,-

Priser Norefjell Ski & Spa
3.-6. august 2017

Sengetøy pr. pers. 75,-

NOREFJELL

Se priser & early bird
tilbud på nettsiden!

INNTAR NOREFJELL

VERDENS KJENTE TRIATHLON

NOREFJELL



66

N
O

R
E

FJ
E

LL
M

A
G

A
S

IN
E

T
 67

 

SØNDAG – ONSDAG:
4-sengsleilighet Villa Minisuite
kr 4490,-

6-8-sengsleilighet Villa Suite
kr 6.490,-

ONSDAG – SØNDAG:
4-sengsleilighet Villa Minisuite  
kr 6.990,-

6-8-sengsleilighet Villa Suite
kr 9.490,-

FREDAG – SØNDAG:
4-sengsleilighet Villa Minisuite 
kr 5.990,-

6-8 sengsleilighet Villa Sutie
kr 7.990,-

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

og bli med på guidede fjellturer, klatring og barnedisco.

Gratis inngang til Bøeseter Bad & Trening, innendørs parkering og internett-tilgang.

PRISER FOR UKE 40, SELVHUSHOLD:

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

JAKTEN PÅ HØSTFARGENE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Shell Noresund
 321 49 105
 arnfinnstake@hotmail.com 

Statoil – Circle K Noresund
 321 49 138

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

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

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

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

VAKTMESTER / NYBYGG /
ENTREPRENØRER / 
RESTAURERING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAGLIGVARER
Spar Noresund
 321 55 050
 spar.noresund@spar.no 
www.spar.no
 
Norefjell Mat (vinter)
 401 67 328
 norefjellmat@gmail.com

 

OPPLEVELSER & AKTIVI-
TETER SOMMER / VINTER
Greenseløst

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

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

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

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

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

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

Vikersund Hoppsenter
 327 81 800
www.vikersund.no

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

Krøderbanen
 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 

Søndre Green / Kristin Lindberg
 997 02 812
www.kristinlindberg.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



    

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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