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Les mer om bildet og andre historier i Norrøna Magazine,
norrona.com eller facebook.com/norrona.
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Velkommen til naturen

Produktene finner du hos utvalgte forhandlere: Axel Bruun Sport, G-Sport Lefstad, G-Sport Roseby, 
Intersport Bogstadveien, Intersport Molde Storsenter, Intersport Sogndal, Intersport Sørlands-
senteret, Intersport Tromsø, Mx Sport Alsgård, Mx Sport Flisa, Norrøna Oslo, Passo Sandvika, 
Passo Storo, Skandinavisk Høyfjellsutstyr Hemsedal, Sportlodgen – Trysil Hotellet/Fageråsen 
Sportshop Hemsedal, Sportshuset – Gågaten Tromsø. Kjeder: Intersport, Mx Sport, Passo, Sport 1.

narvik Gore-Tex® Comfort Shell 3L jakke
Vår kjente frikjøringsjakke narvik er nå oppgradert med nye 
innovative egenskaper, nytt design, ny passform og stretch 
i stoffet. Jakka er satt sammen av to høykvalitets tekstiler: 
Gore-Tex® Comfort Shell på de store flatene og Gore-Tex® 
Pro Shell på utsatte steder som under snøskjørtet, i hetta og 
rundt håndgamasjene – slik at snøen ikke skal feste seg der. 
De store ventilasjonsåpningene gir tilgang til smarte lommer, 
og er plassert slik at de kan være åpne selv under skikjøring og 
ikke kommer i konflikt med ryggsekken. Radio/skikortlomme, 
goggle-wipe og hette med god plass til hjelmen gjør narvik til 
en rendyrket frikjøringsjakke. 

Tekniske detaljer
1 Sammensetningen av  Gore-Tex® Comfort Shell og Pro Shell 

gir maksimal beskyttelse, komfort og reduserer vekten
2 Hette tilpasset bruk av hjelm 
3 Stor lufting og VentPoc™ med mesh i front
4 YKK® vannavvisende glidelås
5 Radio/Key card pocket™ på venstre arm
6 Goggle wipe i høyre frontlomme
7 Asymmetrisk ermavslutning for optimal  værbeskyttelse
8 Elastisk håndgamasj
9 Zip seal system™ and Snap seal system™ fester 
 snøskjørt til bukse

Kolleksjonen

 

Materialer

www.norrona.com
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Haukelimagasinet er et gratis, kommersielt  
destinasjonsmagasin som utgis årlig.

Her på Haukelifjell har allerede vinteren satt sin kalde og hvite
signatur. vi har forberedt vinteren lenge, ja helt siden den forrige  
tok slutt engang utpå våren.
vårt håp er at enda flere gjester skal finne veien til Haukelifjell. vi er 
ekstra spente i år. vi har mange spennende nyheter å komme med, som vi 
gleder oss til å vise våre skiglade og entusiastiske gjester.
den ene er at du nå blar i et helt nytt Haukelimagasin, som i år er
fullstendig pusset opp og revitalisert og vi er utrulig stolte over å
presentere nyskapningen. det andre er to nye heiser og skibro over e134
Haukelimagasinet skal være et solid magasin tuftet på solid journalistisk
innhold, sylskarpe bilder og stilrent design. 

vi håper du som leser, liker det du ser og storkoser deg med magasinet;
enten du sitter foran peisen eller ved kjøkkenbordet - vi tror du gjør
som oss - fryder deg over at vinteren endelig er her.
vi er hele tiden opptatt av å forbedre produktet Haukelifjell skisenter
på en skikkelig måte. vi har mange små og store nyheter som du kan lese
mer om i magasinet, både på anleggsfronten, våre servicetilbud og nye
aktiviteter vi drar igang. 
vi gleder oss til en ny fantastisk vintersesong på Haukelifjell og ønsker
nye og gamle gjester hjertelig velkommen til fjells.

nyt vinteren i høyfjellseldoradoet på Haukelifjell!

Her kommer 
vinteren 
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topptUr på HAUKELIfjELL
du kommer utrolig langt med et 
par feller og et par kompiser.

ALvor mEd HALvor
Halvor vinjes hjerte banker for 
vågslid og lange vintre.

to nyE HEIsEr
de nye heisene gir enda flere 
nedfarter og enda bedre offpiste.

20 34 88

Sanne Birkeland

Sauda

-Jeg synes det er kjekt  

å stå på ski. Liker det lille  

barnetrekket best.

Vidar MaurangSneS

Vikebygd

-Det fine med Vågslid er at du 

har både åpent fjell og skog. 

Terrenget forandrer seg og det 

er mange bakker.

Stian larSen

Stavanger

-Jeg er bare med på tur jeg,  

og denne gangen havnet vi  

på Haukeli. Det er fint her,  

og mye snø. 

ØyStein klokk

Stavanger

-Vågslid og Haukeli er veldig 

snøsikkert. Været er stabilt  

og mye bedre enn i Røldal.

eirik grutle

Haugesund

-Det beste med Vågslid og  

skikjøringen her er at vi bor  

midt i trekket. Det er bare å  

spenne på seg skiene. 

aMalie Vierdal

Haugesund Haugesund

-Det beste er skogsløypene  

her. Det finnes så mange  

muligheter og nå begynner  

parken også og bli bra.

Birthe Sofie Skudal

Stavanger

-Skiområdet er akkurat  

passe stort og bakkene er  

spennende. Jeg liker at det  

er så variert her.

endre SletteBØ

Stavanger

-Det er så deilig skogskjøring 

her. Trærne står ikke for tett.

Marlene gudMundSen

Haugesund

-Jeg begynte å kjøre alpint  

da jeg var sju. Fortsatt finner 

jeg spennende bakker og  

utfordringer her i Vågslid.

trond nØSteVold

Tau

-Det er sjelden kø her og når  

det kommer pudder er det  

gode muligheter for off-piste.  

Selv om det snør tett har du  

litt sikt mellom trærne.

erik faaBerg

Kragerø

-Jeg liker stemningen her. 

Det er ikke sånn mas og jag, 

slik som i Hemsedal. Det er 

roligere, og veldig bra 

skikjøring. 

ole Morten Birkeland

Sauda

-I dag er min første dag på  

ski her og jeg synes det virker 

rolig og avslappende her.  

En vennlig stemning.

haukeliMAGASINET VINTER 2011      SIDE 79
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en hytte på fjellet?

HAUKELIMAGASINET VINTER 2011      SIDE 9



Det knirker svakt i snøen og luften lukter vinter og fjell og 
frihet. Du spenner på deg skiene og du hører ikke en lyd. 
Bare pusten din, bare lyden av ski og staver som treffer 
snøen, glir gjennom snøen og lager et skispor. Ditt skispor.

du tenker på hverdagen din, på alle gjøremålene, på 
jobben og avtalene. du tenker på de som står deg 
nærmest, kone, barn, slekt og venner. du kjenner at 
skuldrene senker seg og varmen i kroppen sprer seg. 
Minusgradene river i nesene og snøkrystallene glitrer 
som diamanter. du løfter blikket mot horisonten. Hvor 
går ferden i dag, til simlesjåen, langesæ, tvitjønnuten, 
Haukelistere eller kanskje til Fossen. Men hvor mange 

simler kan man se fra simlesjåen, hvor langt er det 
rundt langesæ og er det vann på vassdalseggi og 
er egentlig vesle nup så liten. det er slike spørsmål 
som leker i hodet ditt nå. du glir forbi en hytte med 
lys i vinduene og røyk i pipa og du tenker at der inne 
er det varmt og trygt og koselig. Men du skal videre. 
du glir forbi en eldgammel furu som har overlevd 
lynnedslag, er krokete og har minst hundre vintre på 
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samvittigheten. du glir forbi snøskavler og skeive 
fjellbjørk som står steilt mot vinden. du blir andpusten 
i motbakkene, henger på stavene og går fiskebein. 
du passerer tregrensen og verden blir blåhvit og du 
hviler blikket på store, slake fjell. snøen forandrer seg. 
Mellom puddersnø finnes det skarepartier og stavene 
lager hule lyder i vindens snømønster. smøringen 
sitter, festet er perfekt og du kommer enda høyere.  

du kikker utover dalføret og den vesle bygda  
vågslid. du kikker mot den loddrette veggen på  
store nup.  den er som et svart hull i vinteren. du 
kommer på toppen, støtter deg til varden og hjertet 
banker. svetten renner. Men du føler deg helt rolig.  
du setter stavene i snøen. du skreller en appelsin.  
du er på høyden nå. du er hjemme. du er på Haukeli.

HAUKELIMAGASINET VINTER 2011      SIDE 11



reportasje:

EngLEr I snøEn

MYK PELS: reiser du på tur med Barnas turlag blir 
det tid til både snømenn og kos med hunder. disse 
trekkhundene får nok kos av elisabeth og ingvild.



En tur til Haukeliseter med Barnas Turlag inneholder røde 
kinn, frosne tær, varme minner, store snømenn og snøhuler 
som du kan overnatte i – og mer enn nok kakao, selvsagt. 

engler i snøen
TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand



-Kom, se på hundene. se så fine de er. vi har bygget 
snømann. vi har bygget snøhule. Har du noen gang 
sovet i en snøhule. det går helt fint altså. det er ikke 
kaldt.
ingvild Paulsen vie (12) og elisabeth solvy 
nordstrøm (8) har mye de skal ha sagt og det med 
rette. 
solen skinner over Haukeliseter og Kjelatind, 
Kistefjellene og vassdalseggi  bader i gult sollys.

Kong vIntEr. noen trodde 
vinteren var på hell og at påsken 
nærmet seg med plussgrader, 
snøsmelting og bare  lyngflekker, 
men nei. Kong vinter er en seig 
gammel kar og serverte kuling, 
snøvær og et par minusgrader 
til Haukelifjell. i løpet av nattens 
mulm og mørke ble fjellene atter en gang dekket av et 
silkemøykt snølag og vinden stabket snøen i fenner 
og skavler og opp etter veggene på Haukeliseter 
fjellstue. Men elisabeth og ingvild ungene i Barnas 
turlag har andre ting å tenke på. de skal kjøre 
hundespann, prøve seg på skileik og kanskje blir det 
litt mer kakao og kanskje enda en selvgravd snøhule – 
eller en ekte iglo. Hvem vet, det er slik det er i fjellet. 
Alt kan skje. 

vottEBALLEttEn. velkommen til helgetur med  
Barnas turlag i Haugesund turistforening. i løpet 
av de neste to døgnene skal en horde på over 70 
barn og unge bryne seg på friluftslivets utallige 
utfrodringer og gleder. Planen er enkel og genial. Med 
utgangspunkt i trygge Haukeliseter fjellstue skal 
barna prøve seg på skilek, aking, snuhulegraving – og 
overnatting, samt grilling og kos. og foreldrene er 
med. Både som mental støtte og tilrettelegger, men 
aller mest som organiastorer når 140 votter, sokker, 
ski og staver skal finne sin rettmessige myke hånd 
og løpende fot. utallige dobesøk, enda flere grillede 
pølser og nok kjeks til en hel bataljon. noen av barna 
kan såvidt stabbe rundt i snøen på egne bein mens 

andre utfordrer skisportens lune vesen. Midt i dette 
herlige kaoset av barnslig turentusiasme sitter 
ingvild og elisabeth og leker.

LEK og Lær. trude nordstrøm jobber i Haugesund 
turistforening. og har hovedfag i friluftsliv. Hun vet 
hvor bra det er for unger å være ute i naturen.
-Barna får gleden av å få bevege seg, gleden å av å 
bli glad i naturen. gode opplevelser i sammen med 
andre. Forskning viser at det skjer en hel del med 

barn som er mye i naturen. de 
blir rett og slett mer harmoniske.  
de motoriske ferdighetene man 
lærer seg i fjellet og naturen 
får du ikke  fra asfaltliv og 
lekeparker, forteller trude 
nordstrøm.

Uvær – no proBLEm. Men selv velorganiserte turer 
må ta hensyn til været. 
-vi fikk skikkelig uvær og masse snø. veien over 
Haukeli ble stengt. Men da kledde vi bare barna 
ekstra godt og lekte rett utenfor hytta. det er jo 
alltid spennende med litt ruskevær, sier trude.
-Heldigvis var snøen kram, perfekt for snømenn, 
røper hun.  

ALLE mAnn. Mette nolte er leder for Barnas turlag 
i Haugesund turistforening. Hun ønsker alle familier 
velkommen, uansett ferdighetsnivå.
-det er jo den tradisjonelle turen som er tilpasset 
alle. Her favner vi om hele aldersspennet i Barnas 
turlag. denne turen er også fin for foreldre som er 
lite kjent med fjell og friluftsliv, men som ønsker 
at barna skal få prøve seg. Hvis barna ønsker å 
prøve en overnatting i snøhule er det anledning 
for det, de andre kan sove inne – trygt og godt og 
gode fasiliteter, sier trude som rekker å snike inn et 
julegavetips.
-Hos oss kan du kjøpe gavekort på turer – også 
barneturen til Haukeli, sier hun. 

«Vi har bygget  
snømann»

Ingvild Paulsen Vie

reportasje:

EngLEr I snøEn

SIDE 14      HAUKELIMAGASINET VINTER 2011



SNØHULEFOLKET: Ingvild og Elisabeth styrer ikke unna litt 
snøhulegraving, spesielt ikke når trygge Haukeliseter ligger 
like i nærheten. 
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reportasje:

EngLEr I snøEn
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ET HUNDELIV:  Barnas Turlag organiserer 
flere turer. På turen til Haukeliseter står 
blant annet  hundekjøring på programmet.

HAUKELIMAGASINET VINTER 2011      SIDE 17



reportasje:

EngLEr I snøEn
VINTERDRØMMER:  

”Mamma, kan jeg få en slik drage? Rosa...” 

FAKTA OM BARNAS 
TURLAG I HAUGESUND 
TURISTFORENING
– Arrangerer turer for barn mellom 3 og 
13 år. Alt fra enkle turer i nærområdet 
til bruk av Haugesund turistforenings 
omfattende hyttenett.

– Har turer hele året, tilpasset barn.

– turen til Haukeliseter er en av de mest 
populære og en perfekt introduksjon til 
turlek i fjellet – også for foreldre som vil 
børste støv av gamle kunster.

– All påmelding skjer på Ht-Huset eller  
på turistforeningen.no/haugesund



Nils Wathne Auto AS, Spannavn. 149, 5535 Haugesund, tlf. 52 70 32 80. www.nilswathneauto.no

Resultatet av 104 års erfaring med firehjulsdrift

Mercedes-Benz har utviklet firehjulsdrift siden 1906. At GLK 220 CDI 4MATIC har fått en overveldende mottagelse er derfor ingen 
overraskelse. Den nye og avanserte dieselmotoren (170 hk - 400 Nm) vant ”Engine of the Year Awards 2009” takket være maksimal 
kraft kombinert med rekordlavt utslipp. 

GLK 220 CDI 4MATIC med 7G-TRONIC automatgir fra kr 586.500,- inkl. lev. Haugesund.

Forbruk blandet kjøring 0,61-1,08 l/mil. CO2-utslipp: 158-251 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.
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reportasje:

dEn nyE gULLrEKKA



Og du som trodde at Skavlan var helgas høydepunkt. Med Haukeli 
skisenters heiser og et par feller er ikke nirvana så langt unna. 

den nye gullrekka
TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand



-vi stikker på topptur, sier Martin.
-vi stikker på topptur og ser om vi finner løssnø, sier 
Ådne.
-vi stikker på topptur og ser om vi finner den beste 
snøen på hele Haukelifjell, sier tarjei. 
Akkurat sånn kan en samtale fra Haukelifjell anno 2010 
høres ut. det er søndag, det er sol og det er minus en 
grader celsius og snøen ligger hvit og stille. vågslid 
ligger og dypper som en liten hvit oase og er omkranset 
av fjell på alle sider og vest tårner det seg opp en liten 
vegg av halvskumle skyer, men det 
er det ingenting å gjøre med. ja, 
når sant skal sies så beveger ikke 
skyene seg en milimeter fra der vi 
sitter. 
Hele turen denne helgen ble til som 
et slags akutt ønske om en skihelg. 
værmeldingen var fin, høytrykket 
høyt og leieprisene på Haukelifjell 
Booking lave. 
noen tok veien fra oslo og østlandet mens andre tok 
veien fra Haugesund. 
og nå, midt mellom øst og vest, strømmer det 
behageligheter fra kjøkkenet. det lukter nemlig  
nytrukket kaffe og noen har vært så usedvanlig 
oppegående at de har kjøpt inn skogsbacon, et snes 
egg, en kartong appelsinjuice og fått fart på både 
steikepanne og appetitt.
Men før det blir altfor hyggelig og bedagelig begynner 
vi altså å snakke om topptur.
-ingenting er så digg som en fin topptur, slår Ådne fast 
og alle nikker.
toppturmulighetene på Haukelifjell er mange og du kan 
gå turer omtrent fra hytteveggen.  en av Haukelifjells 
best bevarte hemmeligheter er at den fine puddersnøen 
ligger ofte lenge. det tørre klimaet gjør at du kan finne 
frysetørket pudder som har ligget i ukesvis. i den andre 
enden av skalaen finnes det dagslange prosjekter som 
ikke bare krever gode snø- og værfold, men også gode 
skiferdigheter og saft i lårene.
ved frokostbordet i leiligheten i råsali snakkes det om 
brede ski, om telemarksportens fremtid og fordelen 
ved tradisjonelt randoneeutstyr. Altså alpinbindinger 
der du kan løsne hælen slik at du kan gå motbakker, 
for deretter å feste hælen og suse ned på elegant vis. 

i Alpene har de holdt på med randonee og toppturer i 
årevis, på sunnmøre og i romsdalen likeså. det geniale 
med denne turformen er at du når spektakulære 
turmål på enkelt vis. Fellene som du legger under 
skiene gjør at du kan gå bratte motbakker uten å miste 
feste. Å gå med feller handler om å finne den mest 
effektive oppstigningen og unngå flate partier og vann. 
utstyrsvalget er avgjørende for hvor tungt det blir. Men 
det aller beste med toppturer er at du sparer det beste 
til slutt. Akkurat som å ha penger på en hemmelig konto, 

akkurat som ha sjokolade i skapet. 
du har spart skikjøringen til slutt!
For det er få ting i verden som føles 
så fortjent som å ta den første 
svingen i fjørlett pudder etter at 
du har slitt deg opp hundrevis, ja 
kanskje over tusen meter. Kanskje 
enda mer. For mens du snirkler 
deg oppover fjellsidene og puster 
og peser og svetter kan det være 

fort gjort og tenke at nok er nok og skiheis er perfekt, 
men etterhvert som du spiser høydemeter etter 
høydemeter ser du at det går oppover. du nærmer deg 
toppen.
-vi begynner med tvitjønnuten, det er en fin start på en 
søndag, sier jeg
-Kanskje vi finner fin snø ned mot Fjellstad og 
vågslidvatnet,sier tarjei.
og sånn blir det. vi vandrer som en anorakkledd 
kvartett over de blåhvite og slake hengene mens vinden 
blåser hvite slør både oppover og nedover. 
På toppen blåser det så kraftig at vi må tviholde på 
feller og votter. Men utsikten er fantastisk og jeg tenker 
at neste år blir denne toppen allemannseie. da kommer 
det en heis opp hit og alle kan skrense nedover de 
formfulle fjellsidene. 
ned mot Fjellstad er det først beinhardt, men så 
kommer vi i ly for vinden. Alt blir stille, solen varmer og 
når vi ser opp på toppen ser vi at snøen driver avgårde. 
-naturen rydder opp, tenker jeg.
den stabler snøen i skavler, hauger og leheng.
under skiene er det plutselig myk snø og telemarksvin-
gene er så herlige at jeg skulle øsnke det varte for alltid. 
Men gjør det ikke. snart står vi nede ved europavei 134 
og ser opp mot toppen og de snirklete sporene våre. 

reportasje:

dEn nyE gULLrEKKA

«Ingenting er 
så digg som  
en topptur»

Ådne, skikjører
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FELLER: Tarjei Kannelønning (t.h) legger på feller 
for å gjøre motbakkene enklere. 



reportasje:

dEn nyE gULLrEKKA



MAJESTETISK: Å gå topptur handler om sterke 
naturopplevesler, god trening og enda bedre 

skikjøring. Her på vei mot tvitjønnuten.



reportasje:

dEn nyE gULLrEKKA



siKKerHet PÅ toPPtur:

toppturer utenfor merkede løyper kan gi 
fantastiske skiopplevelse i vill natur. Men 
snøskred er faremoment som man alltid  
må ta på alvor.
 
• Kjør aldri alene. 
• Kjør rygg, vær trygg. 
• vurder skredfaren fortløpende; 

«dump»-lyd i snøen og sprekkdannelser 
er klare tegn på snølagene er ustabile 
og skredfaren er høy. 

• vind, temperatur og nedbør er faktorer 
som kan påvirker skredfaren.

• Bruk alltid sikkerhetsutstyr: Hjelm, 
spade, søkestang, skredsøker (sender/
mottaker) og førstehjelpssaker. 

• gå på skredkurs og lær deg hvordan 
utstyret fungerer. de første 20 
minuttene etter at en skikjører er 
begravet i skred er helt avgjørende 
for utfallet av ulykken. jo fortere du 
graver den skredtatte opp, desto større 
mulighet for overlevelse. 

• og husk; at du ser spor ned en fjellside 
betyr ikke at det er trygt. skredforhol-
dene kan endre seg fra time til time.
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reportasje:

tUrtIps

turtips
Haukelifjell har turmål som passer alle  
ambisjonsnivåer. Her er ni klassikere.

det er like greit å begynne med überklassiskeren sæsnuten. Med sine anstendige 1392 meter 
over havet og sin todelte topp er sæsnuten en referansetur for turfolk, skifolk og småfolk. det 
finnes høyere fjell, men sæsnuten er allikevel alle langturers mor og Haukelis svar på soria Moria.  
sæsnuten ligger som et lysende slott og det er mange oppturer og nedturer før du står på toppen. 

Vågslid-Sæsnuten

livet er for variert til å bare telle høydekoter og topper. noen ganger er det helt all-right å cruise 
over vidder og vann uten annet formål enn å puste frisk luft og renske hodet for stress og mas. 
langsæ-runden er Haukelis svar på meditasjon og det eneste du trenger er litt sikt. For familier  
med pulk, eller aversjoner mot hissige nedkjøringer, er langsæ en harmonisk avkobling.

Langesæ (rundt Langesænuten)

vassdalseggi er rogalands høyeste fjell og hvis du legger godviljen til kan du loggføre besøk i hele tre 
fylker under denne turen(telemark, Hordaland og rogaland). Men om rogaland er nedslipt av vær og 
vind og istid er vassdalseggi en smule alpin i sin fremtoning. uansett hvor du angriper denne kolossen 
er det rett og slett bratt. vær derfor obs på skredfare. På toppen venter en fantastisk utsikt. 

Haukeliseter-Vassdalseggi

01
02
03

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand
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vesle nup er slett ikke så liten, men prøver du deg i selskap med bajasene store nup og  
sandfloeggi er det fort gjort og bli lillebror. Allikevel hviler det noe optimistisk og vakkert over  
dette fjellet. det kan ligne på et iskaldt utkikkstårn som våker over Hardangervidda, reinsdyr og 
turfolket. selv om vesle nup kan fremstå som en silkemyk kremtopp går det stupbratt ned på  
den andre siden. Pass på og nyt utsikten mot Hardangervidda og Hårteigen. 

Tyrvelid-Vesle Nup (1510 m.o.h)

nupsfonn og store nup-massivet er ikke til å komme utenom. en gang for forferdelig mange år  
siden dekket det kambrosilurske peneplanet hele Hardangervidda. i dag er det bare rester igjen, 
de ligger som gjenglemte kakestykker og frister enhver fjellfant. store nup-massivet byr på et 
måneaktig drømmelandskap der fjellformasjone og samspillet mellom blåhvit snø og gråsvart  
fjell er intet annet enn avhengighetskapende. du må rett og slett tilbake igjen. 

Ulevå-Store Nup (1693 m.o.h)

sandfloeggi er Haukelis Mt everest. det fleste kan klare det, men det koster solkrem, melkesyre 
og mange timer med ski på beina. står du på toppen av for eksempel fjellheisen og gjør deg klar for 
slalomsvinger og pommes frites kan du skimte sandfloeggi som et smellvakkert festningsverk i det 
fjerne. På kartet kan de se overkommelig ut, men det bølgende landskapet suger krefter og når du 
står på toppen og har 1721 meter med moder jord mellom deg havnivået er du bare kommet halvveis.

Ulevå-Sandfloeggi (1721 m.o.h)

04
05
06
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TM

Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent

Øvregaten 133 - 5527 Haugesund
Telefon: 52 70 79 10

Med firehjulstrekk kjører du komfortabelt,
trygt og sikkert helt frem til hytta. God tur!

du våkner en morgen og turlysten er skikkelig midt på fjellbjørka. du vurderer påskekrim og 
kvikk-lunsj, men spenner allikvel på deg skiene. du glir over vannene og kjenner at smøringen  
sitter. du kommer til Fossen og kjenner at turlysten våkner. du bestemmer deg for Førsvasseggi.  
en tur spesialtilpasset enhver sjel som liker utsikt og et snes overkommelige motbakker. Fra eggas 
høyeste punkt venter noen fine bakker, før du atter en gang er trygt nede i skogen. Perfekt. 

Førsvasseggi 

denne turen byr på høyfjellskiløping av ypperste merke. du kan gå via skåfonn eller Fossen.  
På toppen av simlesjåen nyter du god utsikt og kanskje ser du en simle? du fortsetter mot 
Haukeliseter  og har utsyn mot både Kjelatind  og vassdalseggi. den slake nedkjøringen fører  
deg inn på den kvista løypa til Holmevass, men du skal til høyre mot Kjelavatn og Haukelisæter.

Vågslid-Haukeliseter via Simlesjåen (1319 m.o.h) 

turterrenget mellom Haukeliseter og tyrvelid er perfekt for pulkfolket. utgangspunktet ditt  
avgjør hvor lang turen blir og for de minste kan det være en god ide og «grave» ned små depoter  
med kvikk-lunsj, rosiner eller kanskje en gjende-kjeks. 

Ulevå/Haukeliseter/Brøytestasjonen/Haukeliseter Hall – Tyrvelid

07
08
09



LEGG IKKE UT På LANGTUR UTEN TRENING
Noen runder i lysløypa eller raske spaserturer hjemme g jør underverker.  

Ekstra krutt i beina gir deg økt trygghet under krevende situasjoner.

MELD FRA HVOR DU GåR
Og ombestemmer du deg kan du sende en tekstmelding,  

men mobildekning i høyfjellet er høyst variabel. 

VIS RESPEKT FOR VæRET OG VæRMELDINGEN
Selv om Arild Mentzoni og Theisen har pensjonert seg er værmeldingen  

fortsatt ditt beste kort når været skal spås. Flatt lys og lett snøvær kan være  
nok til at retningssansen forsvinner. 

VæR RUSTET MOT UVæR OG KULDE SELV På KORTE TURER.  
TA ALLTID MED RYGGSEKK OG DET UTSTYRET SOM FJELLET KREVER

Selv om den tynne langrennsdressen og superundetøyet ditt fungerer  
utmerket i solskinn betyr det ikke at det holder mål i høyfjellet.

LYTT TIL ERFARNE FJELLFOLK
Fjellet er lunefullt og lokale forhold kan være avg jørende når du  

g jøre veivalg, vurdere skredfare og beregne hvor lang tid turen tar.  
Lytt til folk som kjenner de lokale forholdene.

BRUK KART OG KOMPASS
GPS er et fantastisk verktøy, sørg for at du kan bruke den og at du kjenner  
batterikapasiteten, og hvis du tviler på at den røde enden av kompassnåla  

peker mot nord – tell til ti og ta deg en kopp kaffe.

Gå IKKE ALENE
Børge Ousland er en fin fyr, men kun de færreste er skrudd i sammen for  

ensomhet og dødslek i snøødet. En turkamerat er alltid god å ha! 

VEND I TIDE. DET ER INGEN SKAM å SNU
Turen er målet og Ivar Aasens «Dei gamle fjell i syningom er alltid  

eins aa sjaa» g jelder fortsatt.

SPAR På KREFTENE OG GRAV DEG INN I SNØEN OM NØDVENDIG
Hvis du ikke har en spade, kjøp en i dag. En god snøspade er alfa omega  

når du skal grave snøhule, grave noen frem fra et skred eller lage en perfekt  
rasteplass for familie og venner. 

Moderne fjellvettregler







portrEttEt
reportasje:

alvor  
med Halvor
Halvor er glad i vestlendinger og skiturer i juni. Men aller mest vil han at 
hjembygda, Vågslid, skal vokse frem som et enda sterkere lokalsamfunn. 

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand
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-det er dette som er vågslids forretningsidé, sier 
Halvor og retter på lua slik at den brune pannen 
synes, setter seg på snøskuteren og tar en bit 
kvikk-lunsj.
For kort tid siden lå det et tykt skylag over vågslid 
som en bomullsdott og men nå driver skylaget bort 
og den vesle fjellbygda bader i sollys og påskeaktig 
skistemning. det gnistrer i snøen og summlyden fra 
den gamle pomaheisen kan såvidt høres. der store 
nup vanligvis kan skimtes i horisonten er det nå en 
vegg av skyer. Men i vågslid skinner altså solen. 
-ser du det, sier Halvor og smiler.
-dette er vågslid-håla, sier han, den blå åpningen i 
skyene, som slipper sola fram. det kan ligge tette 
skyer i nord, sør, øst og vest, men over vågslid er 
det ofte blå himmel. For en time siden preppet han 
pudderbakken. For en halvtime siden satt han i 
billettluka og solgte heiskort og 
om en stund skal han holde visning 
i en av de siste ledige leilighetene 
i råsali og råsehallet. Halvor vinje 
er mannen som vendte nesen 
hjemover, utviklet hyttefelt, 
kjøpte skianlegget og som nå er 
med og bygger opp Haukelifjell 
som destinasjon. snøkrystall på 
snøkrystall. Han er over alt. og han 
liker det.

nyE vågsLId. de siste årene har nemlig den lille 
bygda vågslid våknet opp, og nye hytter, leilighets-
komplekser, servicebygg, skiløyper, utvidet butikk 
på Arbuvollen og skitrekk har dukket opp. Folk som 
tidligere suste forbi på e134 og ante fred og ingen 
fare ser nå lys fra over tusen hytter. Folk snakker om 
solhullet vågslid, om østlandsklima og de sikre, hvite 
vintrene. de snakker om det nye vågslid. i bresjen 
står Halvor vinje, en elektroingeniør med idealisme 
og forkjærlighet for hjembygda si – ispedd litt for-
retningsteft.  

frA BygdA. -jeg vokste opp her i vågslid, forteller 
Halvor. etter endt ungdomskole valgte han elektri-
kerfaget, ble senere elektroingeniør og begynte i 
ABB, hvor han ble 25 år.
 

-det ble mye reising og etterhvert følte jeg meg litt 
utbrent. jeg ville ha en jobb som passet familielivet 
bedre, forteller Halvor.
i 2002 bestemte Halvor seg for å starte utviklingen 
av noe av området han hadde overtatt av sin far. til nå 
hadde vågslid fungert som et fristed, der han koblet 
vekk jobb og nøt fjellet.
-når jeg begynte på dette prosjektet ble det bare 
enda mer jobb, sier han og ler.
Bak ryggen til Halvor ligger vågslid og bader i sol 
og idyll. noen familier passerer i langrennsporet 
og jubelbrøl i alpinbakken vitner om mestring og 
skiglede. Bak suksessen ligger det mye hardt arbeid.

En pLAn. Prosjektet med tomteutvikling utvidet seg 
raskt til destinasjonsutvikling. Men var det planen?
-nei, planen var ikke å kjøpe alpinsenteret, det var  

et innfall og bakgrunnen var 
et sterkt ønske om å utvikle 
destinasjonen.
i første omgang hadde vinje flere 
andre samarbeidspartnere, men 
etterhvert ble Halvor stående igjen.
-det utviklet seg raskt til en 
idealistisk satsing. jeg har brukt 
alt av midler som jeg har tjent 
på hytteområder til utvikling av 
anlegget, og mye i tillegg til det.
nye heiser, tyrvelidhallen, 

kunstsnøanlegg, preppemaskiner – prosjektene 
har stått i kø. Mest oppmerksomhet fikk Halvor da 
planen om tunneler opp til råsehallet og råsali ble 
lansert.
-disse to områdene er utrolige flotte, men jeg ville 
ikke berøre det allsidige alpinområdet. derfor måtte 
vi gå under jorda.
reaksjonene var mildt sagt sprikende.
-enkelte stemplet meg som en halvgal og noen 
hytteeiere var kritiske, men planene ble godkjent og 
nå har vi to flotte leilighetstun til glede for både de 
som eier og leier, sier Halvor. 
-nå er det mange som verdsetter at ting skjer. det 
er ikke mulig å drive et moderne skianlegg uten å ha 
tilgang på varme gjestesenger. selvsagt finnes det 
hyttefolk, som kjøpte hytte for 30 år siden og som 
ikke vil at noe skal endres.

portrEttEt
reportasje:

«Vågslid er 
en uslepen 
diamant.»

Halvor Vinje
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«Og derfor til fjells
vil eg draga som døl,
og kjenningar finna

og gløyme meg sjølv.»
Fra «Ferdaminne» av Aasmund Olavsson Vinje



portrEttEt
reportasje:

IKKE HEmsEdAL. Bak utbyggingsplaner og visjoner 
ligger nemlig fundamentet: følelsene for vågslid.
-vi skal ikke bli et «mini-Hemsedal». vi skal bevare 
den gode sjarmen i fjellbygda vågslid og dyrke de 
kvalitetene som dette stedet har. snøsikkerhet, 
stabilt klima og familievennlighet. vi trenger litt 
bedre infrastruktur, men det kommer, sier Halvor og 
tar bort solbrillene.   
-For meg handler det om å skape noe i hjembygda, noe 
som genererer arbeidsplasser og et levende samfunn. 
Flere unge mennesker bosetter seg her nå, ting skjer, 
sier Halvor og blir stille et lite øyeblikk.
-vågslid er en uslepen diamant. jeg mener at 
potensialet er stort. Bare se på hva som har skjedd de 
siste årene, sier Halvor. 

ALEnE. noen ganger ser Halvor sitt snitt til å stryke 
til fjells, sammen med kona og den irske setteren.
-det skjer dessverre litt for sjeldent. det er deilig  
å komme seg ut og traske avgårde i fjellet.  
jeg går gjerne utenfor løypene forbi simlesjåen  
eller nupsfonn. 
og Halvor har en liten suksessoppskrift på de beste 
skiopplevelsene.
-vinteren er ikke slutt etter påske. i mai og juni kan du 
få fantastiske skiopplevelser her oppe. lange dager, 
godt vær og du kan gå hvor som helst, forteller Halvor 
entusiastisk. 

Men selv om rekreasjonsturene blir relativt sjelden 
kost i løpet av de hektiske vintermånedene er det 
ikke tvil om at Halvor får se mye skiglede i løpet av en 
vinter.
-det er noe av de fineste med jobben min. jeg møter 
alt fra barn til godt voksne kvinner og  menn som 
lyser av skiglede. noen har kjørt fjørlett pudder, 
andre har gått en fantastisk tur. de kommer innom 
puben eller heiskortbua og forteller om opplevelsene 
sine. det er utrolig moro å få disse tilbakemeldingene. 

rogALAndsvEnn. Men den som spådde at 
Haukelifjell skulle befolkes av kun telemarkinger 
og folk fra Østlandet fikk seg nok en nesestyver da 
veien over Haukelifjell ble helårsvei. rogalendinger 
generelt og haugalendinger spesielt ble fort 
gjestegruppe nummer en. 
-jeg synes vestlendinger er umåtelig trivelige 
mennesker. det fine med fjellet er at folk kommer hit 
for å kose seg, for å nyte fritid og natur. de legger 
stress og mas fra seg hjemme, sier Halvor.
solen skinner fortsatt og nå kan store nups svarte 
vegg ses og til og med sandfloeggi kan skimtes langt 
der bak. lyden av ski som skrenser i den myke snøen 
kan høres mellom lystig prat og latter. Folk koser seg. 
Halvor smiler. 
-derfor er det alltid god stemning til fjells, sier Halvor 
og starter skuteren igjen. 



HALVOR VINjE (55)
fAvorIttfjELL: 
skåfonn/simlesjåen/langesæ- 
området og nupsfonn, selvsagt
 
sIvILstAtUs: 
gift, tre voksne barn 
og en irsk setter
 
LEsEr: 
det blir det ikke særlig mye tid 
til bøker, men får med meg over-
skriftene i dagens næringsliv, 
varden og Haugesund Avis
 
KjørEr: 
landrover varebil
 
mEst stoLt Av: 
At vågslid er et sted som  
folk kommer tilbake til

HvIs jEg HAddE HAtt  
mEr tId sKULLE jEg:  
gått flere turer i fjellet og hatt
mer tid til reinsdyrjakt. 

sKULLE BLI som 13-årIng:
elektroingeniør
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SIDE 40      HAUKELIMAGASINET VINTER 2011

På Haukelifjell/vågslid er det etablert et stort 
nettverk av varierte løyper. det kjøres opp ca 65 
km med langrenns løyper, både i høyfjellsland-
skap og i skogsterreng. disse blir kjørt opp med 
en 3 meter bred tråkkemaskin. dette gir svært 
gode tur - og treningsforhold. tidlig løype (tidlig i 
sesongen fra okt –des) kjøres det opp en kort 2-3 km 
trase på gamleveien over vågslidtunnelen.  denne 
vedlikeholdes inntil en har fått etablert andre 
løypealternativ i andre områder.

SKOGSLØYPER: det mest omfattende løypenettet 
ligger på vestsiden av e-134, mellom tyrvelid og 
Botn og områdene innover mot Fossen og Åmlinuten. 
Her er det forskjellige, korte og lengre sløyfer, og 

velge mellom. løypene går i småkupert terreng og 
er lettgåtte. de går i idylliske og lune skogsområder. 
nytt for året er ny skibro over e-134. denne 
knytter sammen løypenettverket på begge sider av 
europaveien.

HØYFJELLSLØYPER: Høyfjellsløypene starter 
fra skisenteret og fra toppen av Haukeliheisen 
(t-kroken) og går i retning Haukelisæter. Her oppe på 
1100-1200 moh, er det fantastisk flotte traser og her 
er det mulig å gå rundturer midt i høyfjellet. løypa 
går helt frem til toppen av Kreklingdyrskar, herfra er 
det merka løype videre. i påsken, preppes det helt 
fram til Haukelisæter.

For løypeinfo kan man ringe: 46 42 44 44.
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EIRIK AASE (33)
AKtUELL: 
Kjøkkensjef på dei to  
restaurant & bar i Haugesund

Anbefalinger:

HyttEmAt



Fjellmat Helt
på tregrensen

Denne vinteren skal du spise så smakfullt at du 
slipper og dra til seters for å spise deg fet. Avtale?

-jeg tror sannelig ikke jeg har smakt joikakaker, sier 
erik Aase, gnir seg ettertenksomt på haken og ler litt. 
- jeg er ikke så opptatt av fjell, men jeg så Mont Blanc 
fra flyet en gang. det var fint. 
Han er kjøkkensjef på restauranten dei to 
i Haugesund. viden kjent som en kulinarisk 
henrykkelse, men dessverre langt fra fjell og vidder 
og anekdoter om høye tinder. utenfor de hvite 
dukene, tøyserviettene og høye glass med stett 
ligger regnvåte Haugesund.
-det handler om å tenke helhet, hva som passer 
sammen, hva som passer til fjellet og det vi driver 
med, sier erik tenkende.
i løpet av en uke grubler han frem en egen meny  
for Haukelimagasinet. en meny som ikke bare  
utfordrer kjønnsløse ferdigposeretter og norske 
hermetikktradisjoner, men som gir ordet  
«fjellmat» en helt ny ny tradisjon. 

-Menyen er overkommelig for alle og det jeg valgte 
disse rettene fordi jeg liker dem selv. en god meny 
skal utfordre alle smakssansene våre og det bør være 
en rød tråd – her har jeg latt meg inspirere av fjellet 
og det du finner i skogen. 

HEr Er EIrIKs AAsEs mEny: 
- Arme riddere med bacon og jordbær
- sandwich med fjellørret, røkt i einerbær  
 med potetsalat og rosa røykelakskrem
- Minuttgrillet entrecôte av okse med skogsopp,  
 spinat og soppsaus
- varm sjokolade, hjemmelaget daim, Baileys  
 og isende mynteskum
- snacks: slipp deg løs i den lokale ostedisken og  
 prøv gjerne noe du ikke har prøvd før, grillet brød,  
 olivenolje, ostebiter og skinker, balsamico og andre  
 typer tilbehør etter ønske.

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: Håkon nordvik
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nIstE/tUrmAt

Sandwich med fjellørret  
røkt i einerbær med potetsalat  
og rosa røykelakskrem

frEmgAngsmåtE
Kok poter i grove biter til de er møre, sil av og avkjøl.  
Bland avocado, finhakket løk og hvitløk, olje og eddik  
sammen til en grønnaktig røre og vend inn potetene.  
smak til med salt og pepper.

Kok opp fløte, crème fraîche og honning, kjør røykelaksen  
til puré i foodprosessor og ha i den oppkokte blandingen  
mens du kjører. smak til med salt og pepper og litt sitronsaft.  
rør inn tyttebær til det blir rosa.

lag en blanding av 70% salt og 30% sukker og ha over  
ørretfiletene i et jevnt og tynt lag. du trenger ikke bruke  
alt, kommer litt an på størrelsen på fileten.

ved tilberedning griller du brødet til toast på bålet og  
smører røykelakskremen  på skivene. legg på salatblader.  
Fisken har du på et brett eller finmasket rist med skinnet opp.  
legg einerbærkvistene på bålet og ha på fisken. når du lett  
kan dra skinnet av i ett stykke er fisken klar (3-5 minutter).
Ha fisken i sandwichen og server med potetsalaten.

froKost

Arme riddere med bacon og jordbær
IngrEdIEnsEr
8 skiver, ikke dagsferskt brød
6 ss sukker
1 vaniljestang
4 egg
2 dl fløte 
1 dl melk
jordbærsyltetøy
Ferske jordbær
8 skiver bacon
smør til steking

frEmgAngsmåtE
stek bacon sprøtt og ha klart.  
Bland egg, vaniljestang, fløte, melk  
og sukker. la brødskivene ligge i  
denne blandingen og trekke.  
stek så i smør og server med  
syltetøy, ferske jordbær  
og bacon. 

IngrEdIEnsEr
salatblader etter ønske
4 stk fjellørret uten skinn og ben
1 stk avocado
1 stk sjalottløk
1 fedd hvitløk
8 skiver godt brød
6 mandel eller nypoteter
1 dl crème fraîche

2 dl fløte
100 g røykelaks
2 ss tyttebær
1 ss akasiehonning
1 dl god olivenolje
2 ss god eddik  
(lagret balsamico,  
bringebær eller sherry)
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KvELdsKos

Å begynne å lage mat igjen  
etter en dag i fjellet og en  
solid kjøttmiddag, kanskje 
med litt vin, er vel ikke det 
som frister mest. Til en øl  
eller et glass vin på kvelden  
er fett, salt og syre helt riktig. 

utvalget og kvaliteten på oster, pølser og skinker fra 
leverandører og bedre butikker gjør at det er greit med 
ferdigprodusert mat. du finner mange ulike tilbehør fra 
seriøse og kjente, utenlandske produsenter og det meste har 
veldig lang holdbarhet. det finnes også mange gode oster fra 
norske produsenter. om du er usikker spør du noen som kan 
mer om dette. når de er usikre prøver du deg frem selv. start 
med basisvarer og smak deg frem. om du bommer litt, vil det 
forsvinne utover kvelden uansett. Kjøp alltid noe nytt og ikke 
bare det trygge som du kjenner.  grill et godt brød, unn deg 
en bedre olivenolje, legg store ostebiter, forskjellig tilbehør, 
skinker og ellers det du måtte ønske eller forsøke. de eneste 
begrensninger er de du gir deg selv. lykke til!

KvELdsKos

Varm sjokolade, hjemmelaget daim, 
Baileys og isende mynteskum

IngrEdIEnsEr
1 l helmelk
250 g mørk sjokolade
1,5 dl Baileys
300 g hvit sjokolade

2 dl fløte
1 dl créme fraîche
Mynteolje
2 eggehviter

frEmgAngsmåtE
lag varm sjokolade av melk og mørk sjokolade.  
Daimen: Kok hvit sjokolade i en gryte til den 
begynner å bli brun og karamellisert og avkjøl 
på matpapir eller silikonmatte (gjerne på frys). 
Brekk opp i ønskede biter. For skummet må du 
helst ha en siphon eller en kremsprøyte. disse 
er lette å få tak i og kan brukes til veldig mye. 
Bland fløte, créme fraîche og eggehviter med 
litt sukker. smak til med mynteolje, til den iser 
i munnen og hell over i kremflasken. Ha på 2 
gasspatroner og den er klar.

ved servering blander du Baileys og varm  
sjokolade, har over et lag med mynteskum  
og til slutt daimbiter.
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mIddAg

Minuttgrillet entrecôte av okse med  
skogsopp, spinat og soppsaus

frEmgAngsmåtE
Her må man bruke en grillstarter, koster 50-100 kr på altmulig butikker.

skjær entrecoten i så tynne skiver som mulig. Ha på salt og pepper.

sAUs: stek den tørkede soppen pluss avskjæret fra soppen 
du har renset i litt smør med finhakket løk , hvitløk og noen 
kvister estragon.

Ha på vinen og kok til vinen er nesten borte.  
Ha så på fløten og honning og kok til passe  
konsistens. sil av og smak til med fish sauce  
og pepper. stek soppen i litt smør med salt  
og pepper, ha i spinat rett før servering.

Kjøttskivene legges utover et brett. 
Pensle med litt olje, krydre med salt og 
pepper og pass på at de er romtempe-
rerte.Begynn å grille dem med 
grillstarteren. du vil få en utrolig 
grillsmak på kjøttet ved å bruke 
denne. la den varme seg opp 
igjen om den mister temperatur. 
grill litt på begge sider og  
da skal kjøttet være klart. 
Har du for tykke skiver  
eller ønsker godt stekt 
kjøtt,steker du dem  
bare ferdig i ovn.

IngrEdIEnsEr
800 gr entrecote
300 gr ass skogsopp ferdig renset
200 gr spinat, ferdig renset
100 gr tørket skogsopp
1 sjallottløk
1 fedd hvitløk

3dl hvitvin
1ss akasiehonning
4 dl føte
fersk estragon
1 ss fish sauce (fra asiatisk butikk)
smør til steking

Anbefalinger:

HyttEmAt



SEKS TIPS  
FRA EIRIK AASE
 -tenk utradisjonelt, men  
bruk gjerne tradisjonelle 
ingredienser fra fjellet.  
sopp, vilt, bær osv.

-spør deg selv: hva trenger  
jeg av ingredienser. trenger  
du for eksempel  hakket løk 
i tre ulike retter, så tar du all 
kuttingen i en økt – ikke tre.

-gjør forberedelser hjemme 
eller dagen før. da går mat- 
lagingen fortere og du bru-
ker mindre tid på kjøkkenet.

-Begynn med de rettene  
som tar lengst tid.

-skaff deg en oversiktet  
over hva du skal gjøre.  
Ha en plan før du setter i  
gang.

-Kos deg med maten.
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Ingenting er mer velfortjent og smaker bedre enn en god middag  
etter en lang skitur på Haukelifjell, eller jo forresten; et godt glass vin.

edle dråper 
på HøyFjellet

-the best way to treat a bottle is to empty it,  
sa den erkebritiske kokken Floyd en gang.
Floyd er død, men sitatet overlever nok langt  
lenger enn en flaske i Floyds hender. i denne  
saken finner du vin som passer til nytt på nytt,  
til sæsnuten og til skavlan eller til påskens  

lammestek og siste episode av en Adam dalglish- 
krim. vin handler om hygge, avslapping, den gode 
smaken og følelsen av fri neste dag. vin handler om 
en liten premie ved skiturens slutt. Men selv om 
dråpene på de påfølgende sidene smaker fryktelig 
godt, ta det med ro. det er atter en dag i morgen.

Anbefalinger:

godt I gLAssEt



grAn fEUdo rEsErvA 
2004, do nAvArrA
13 % voL
spania
varenummer: 684801
Kr 107,90

Fjellrike navarra nordøst i 
spania er snart like berømt 
for karaktersterke viner som 
for sine tradisjonelle okseløp. 
Berømmelsen er velfortjent, 
vinens kvalitet er like solid 
som hos naboen rioja, og med 
mindre konservative regler 
for blanding av druesorter 
kan vinmakerne i navarra 
lettere eksperimentere seg 
frem til spennende, moderne 
viner. regionens eldste og 
mest anerkjente vinhus heter 
Bodegas julián Chivite.  
vingården ble etablert  
allerede på 1600-tallet, og 
ennå er Chivite et familieeid 
selskap som i dag drives av 
generasjon nummer 11.

gran Feudo reserva er 
fremstilt av utvalgte druer 
fra områdene Marcilla og 
Aberin, midt i hjertet av 
navarra. Fremstilt av 80% 
tempranillo, 20% Cabernet 
sauvignon og Merlot. vinen 
har dyp rød moden farge og 
et fruktspekter med preg av 
sorte bær, steinfrukter og 
vanilje fra 18 mnd. fatlagring 
på nye og gamle eikefat.  
Kompleks og velstrukturert  
vin med fint integrert  
eikepreg og lang, kraftig  
ettersmak.

til smaksrike kjøttretter,  
lam og lettere retter av vilt.

vAnn rEtt frA
KrAnEn på vågsLId
0 % voL
vågslid
grAtIs

sportsbutikkene bugner over 
av sportsdrikker stappfulle 
av enzymer, mineraler og 
ekstrakter som ingen har 
hørt om, men som skal 
gjøre deg til en superatlet 
med kjempekrefter. Men 
sannheten er at ingen av 
dem når opp til ankelen på 
H2o. et vannmolekyl er et  
oksygenatom festet til to 
hydrogenatomer. det høres 
enkelt ut, men foreløpig 
greier ingen å lage vann. 
Mennesket og vann er jin  
og yang, ibony og ivory.  
vi trenger vann hele tiden, 
spesielt når vi er på skitur 
og puster og peser. se for 
deg en ørken av sol og sand 
og hete: Hva ønsker du deg, 
en sportsbil, en ny klokke, 
en kjole fra en fisefin fransk 
designer, eller en svindyr 
rødvin fra en nedstøvet 
vinkjeller. nei, nei, nei. du 
ønsker deg vann i bøtter og 
spann. i norge er vi velsignet 
med godt drikkevann og vi tør 
påstå at vågslids drikkevann 
er blant de aller beste. 
iskald, rent og ekstremt 
tørsteslukkende. du ble  
tørst nå?

vILLA CAfAggIo CHIAntI 
CLAssICo 2007, doCg  
CHIAntI CLAssICo
13,5 % voL
italia
varenummer: 1197301
Kr 189,90

Filosofien bak vinhuset  
villa Cafaggio er å følge 
en nøye prosess på alle 
nivåer, fra behandling av 
jords-monnet, pleie av 
vinplantene, vinifikasjons-
prosessen og flaskemodning. 
vinene er gjennomført 
håndarbeid. druene blir 
høstet for hånd, og krystes 
forsiktig for ikke å ødelegge 
skallet. dette sikrer optimal 
farge på vinen og mykere 
tanniner.

Fremstilt av 100%  
sangiovese. villa Cafaggio 
Chianti Classico har en dyp 
purpurrød farge, utsøkt 
aroma av moden frukt med 
innslag av svarte bær og 
kirsebær. god fylde,  
smaken er utsøkt fruktig  
og velbalansert med fin  
syrestruktur og bløte  
tanniner. rik og harmonisk 
avslutning med en lett  
bitterhet i ettersmaken. 

til retter av okse, svin og 
kalvekjøtt, pastaretter med 
fløtesauser, kraftige  
risottoer og ost.

CHâtEAU LA nErtHE 2004, 
AoC CHâtEAUnEUf- 
dU-pApE
13,5 % voL
Frankrike
varenummer: 1101101
Kr 291,00

i velkjente Châteauneuf- 
du-Pape ligger den  
pittoreske vingården  
Château la nerthe. Med sine 
aner tilbake til 1200-tallet er 
slottet en «tungvekter»  
selv i denne tradisjonsrike 
regionen. vinproduksjonen 
startet i 1560, og slottet har  
en av Frankrikes eldste  
kjellere. Allerede på 
1700-tallet var vinen  
herfra svært ettertraktet. 
også i rhônedalen har sansen 
for naturlig jordbruk grepet 
om seg, derfor er la nerthe 
siden 1998 drevet etter 
økologiske prinsipper.

Château la nerthe er en  
kraftig, konsentrert og  
fruktig vin, fremstilt av 
druene Mourvèdre, syrah, 
grenache og Cinsault.  
Fargen er mørk rubinrød, 
duften er av frukt, pepper  
og krydder. lang og fin  
ettersmak. lagringsdyktig. 

til kraftige og krydrede 
kjøttretter, perfekt til  
lam og vilt.
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BrAAstAd orgAnIC  
CognAC, frAnKrIKE
40 % voL
norge
varenummer: 5277402
Kr 299,00 (50 CL)

Familien Braastad har i  
mer enn hundre år arbeidet 
med å perfeksjonere  
kunsten å lage en god cognac.  
de høster fremdeles druer 
og produserer vin til egen 
cognacdestillasjon. de edle 
dråpene blir deretter modnet 
i gamle eikefat i mørke, 
fuktige kjellere ved elven 
Charentes bredder, midt i 
hjertet av Cognac. 

Braastad organic er en 
nyskaping fra familien 
Braastad, 100 % økologisk 
cognac, nøye plukket ut 
og satt sammen av Master 
Blender richard Braastad. 
elegant, kobberfarget cognac 
med delikate toner av hvite 
blomster, som kamille og hvit 
rose. dette er takket være 
det høye innholdet av druer 
fra området grande  
Champagne. velbalansert 
cognac, ren og fruktig i 
smaksbildet, og med  
ettersmak av appelsin  
og vanilje.

nytes alene eller som  
avec til kaffen.

norwEgIAn wood, 
HAAndBrygErIEt,
norgE
6,5 % voL
norge
varenummer: 15526
Kr 61,20 (50 CL)

Før var alle gårder  
pålagt å brygge sitt eget  
øl, dette ølet hadde  
røksmak og var krydret  
med einer, vi har forsøkt  
å gjenskape dette  
tradisjonelle ølet og  
brygger det på tradisjonelt 
vis med einerkvister og bær i 
mesketanken plukket av oss  
i vår lokale skog.

fjøLLmAt AKEvItt, 
norgE
40 % voL
norge
varenummer: 4366201
Kr 354,90 (70 CL)

norske fatmodnede akevitter 
er basert på tradisjonsrike, 
norske oppskrifter og kryd-
dertilsetninger. Akevittene 
er lagret på eikefat som 
tidligere er brukt til sherry, 
noe som gir en flott avrunding 
og karakter.

Fjøllmat Akevitt er 
spesialutviklet til norsk 
tradisjonsmat med kraftig 
smak, som spekemat, 
pinnekjøtt og rakefisk.  
Akevitten har gylden farge, 
mild og rund smak med noe 
innslag av røkt malt. lett og 
elegant karakter.

til spekemat, lettrøkte 
lammeknoker, kokt 
kjøttsuppe, og annen norsk 
tradisjonsmat som lages på 
gamlemåten.

HEsjEøL, 
HAAndBrygErIEt,
norgE
6,5 % voL
norge
varenummer: 80399
Kr 59,40 (50 CL)

dette er vår tolkning  
av et tradisjonelt norsk  
innhøstingsøl. På gårdene  
ble det brygget et friskt  
øl for tørste arbeidere i  
innhøstingssesongen.  
vårt Hersjeøl er et  
forfriskende, fruktig  
og blomsteraktig øl  
med en svak røk og  
kryddersmak.

pommEry wIntErtImE 
BLAnC dE noIrs,  
AoC CHAmpAgnE
12,5 % voL
Frankrike
varenummer: 4510101
Kr 455,00

Champagnehuset Pommery 
ble grunnlagt i 1836 av  
j. A. louise Pommery,  
eller Madame Pommery.  
Hun var kjent for sin  
gnistrende personlighet, 
sterke konkurranseinstinkt 
og kompromissløse etikk. 
Pommery Champagne har 
en moderne stil som er frisk, 
delikat og livlig, samtidig som 
den har en naturlig eleganse.

Pommery Wintertime er en 
av fire champagner utviklet 
av Pommery for å passe til de 
forskjellige årstidene.  
dette er en Blanc de noir 
Champagne (hvit champagne 
laget av blå druer) fremstilt 
av 80% Pinot noir og 20% 
Pinot Meunier. varm, gylden 
farge med aromaer av moden 
frukt og røde bær. Kompleks 
og moden, rund og fin stil.
 
Perfekt som aperitiff og  
retter av fisk eller kylling.

Anbefalinger:

godt I gLAssEt

fAKtA: norge er det landet med høy-
est forbruk av konjakk per hode. Med 
4,6 mill innbyggere ligger norge på  
9. plass i totalt forbruk, totalt sett. 

Kilde: Ulf Dalheim, Adressa 14. mars 2007

fAKtA: Avholdsmannen Christopher Hammer skrev sent på 1700-tallet 
flere bøker der han beskrev hvordan den norske bonde skulle sikre  
selvberging av potet og besørge egen produksjon av brennevin,  
til fordel for den importerte. Han ble deretter kalt «akevittens far».

Kilde: Wikipedia.org
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HISTORIEN 
OM DEVOLD®

Devold
®
 har produsert 

ullplagg siden 1853. Våre 

første kunder var fiskere 

og arbeidere som var

 utsatt for det tøffe klimaet

 langs norskekysten.

Ullplaggene ble i løpet av

kort tid svært populære. 

Ullplaggene ble brukt av 

berømte oppdagere som 

Nansen, Amundsen og 

Ellsworth, og blir fortsatt 

foretrukket på dagens

ekspedisjoner.



Anbefalinger:

BøKEr I vIntErfjELLEt

FRANK KROGH 
KONGSHAVN (31)
BostEd:
Haugesund

joBB:
daglig leder, Åsbygaten event

AKtUELL:
Har valgt seks bøker du  
fint kan snø inne med

Hvilke bøker tar man med seg på fjelltur? Det var 
spørsmålet jeg skulle stille meg før jeg ga disse 
anbefalingene. Og fjelltur kan jo være så mangt.

ofte innebærer det god tid til å lese nøyaktig det man måtte ha lyst til 
(helt til en sovner eller noen maser om å spille kort). og et sted der bøker 
kommer aller best til sin rett, ettersom de ikke krever batterier eller  
satellittkontakt. derfor har jeg plukket ut noen av de jeg skulle ønske jeg 
hadde med meg i sekken, i den barskeste, norske naturen og/eller i fraværet  
av den. tre romaner og tre diktsamlinger, skrevet av norske menn.

snø mellom
linjene



KoLoss (1963)
av Finn Alnæs

denne boken MÅ leses på fjellet. eller, 
det må den strengt tatt ikke, men det 
er utvilsomt det beste stedet å lese 
den. Her møter vi det intellektuelle 
og atletiske overmennesket, Brage 
Bragesson. en som nekter å gi seg, 
men på grunn av ulykker og uskyldig 
overmot får livet snudd på hodet flere 
ganger. Handlingen foregår på flere 
nivåer og i forskjellige faser av livet. 
ved siden av å være et romantisk 
svermeri til et urnorsk selvbilde, tar 
den også et moralsk og prinsipielt 
oppgjør med våre begreper om skyld  
og rettferdighet.

frEd (1892)
av Arne Garborg

På hytter uten strøm og innlagt vann,  
er det ikke uvanlig å fundere på 
hvordan folk hadde det før i verden. 
For den som er nysgjerrig på hvordan 
de levde og tenkte på disse kanter 
for vel 100 år siden, er Fred et godt 
sted å begynne. den skildrer hvordan 
bygde-norge fortsatt slet med vrang-
forestillinger og analfabetisme og hvor 
sterkt preget hovedpersonen, enok 
Hove er av den pietistiske overtroen 
som rådet. noen blir forhåpentligvis 
overrasket over hvor mye humor det er, 
men aldri sånn at en overser alvoret i 
den uroen enok føler.

pAn (1983)
av Kunt Hamsun

en kjærlighetshistorie må med, selv 
i fjellheimen, og da tror jeg det må bli 
Pan. om løytnant thomas glahn som 
tilbringer sommeren i en jakthytte 
i nord-norge og blir dratt med i et 
intrigespill han ikke mestrer altfor 
godt. det veksler fra det bunnløst 
deprimerende til det overdrevet 
ekstatiske for den håpefulle løytnanten, 
iblandet naturbeskrivelser som savner 
sidestykke i norsk litteratur. selv om 
den fortelles som en roman, regnes Pan 
som et poetisk mesterverk. Her er det 
liten tvil om at mennesket hører hjemme 
i naturen, men det er åpenbart lenge 
siden vi dro hjemmefra.

romAnEr

LIKEvEL må dU LEvE (1952)
av Hans Børli

skal du til et sted med tett skog, finnes 
det ikke bedre alternativ enn Hans 
Børli. den lavmælte tømmerhuggeren 
skrev alt fra drikkeviser til dramatikk, 
men vil alltid huskes best for sine dikt 
om skogen og hverdagslivet. Likevel 
må du leve er ikke trukket tilfeldig opp 
av hatten, men jeg kunne like gjerne 
anbefalt hele samlingen (som for 
øvrig er mye enklere å få tak i). Børlis 
dikterskap flommer over av uberørte 
landskap, beinkalde vintermorgener 
og hardt arbeid. samtidig formidler 
det verdifull innsikt i de virkelig store 
spørsmålene.

soLArIs KorrIgErt (2004)
av Øyvind Rimbereid

For den som liker å filosofere foran 
peisen, for eksempel om noe som ikke 
er i ett med naturen, passer denne bra.  
jeg-personen i det lange titteldiktet 
bor i fremtidsbyen stavgersand, i 
året 2480 og kontrollerer roboter 
som reparerer undersjøiske rør 
utenfor kysten av rogaland. verden er 
omformet av økologiske katastrofer 
og samfunnet er høyteknologisk. 
språket, en blanding av stavanger-
dialekt, urnorsk og engelsk, er like 
humoristisk som det er urovekkende. 
og innenfor disse rammene klarer 
rimbereid å komme med en relativt 
krass kommentar til vår egen tid.

ALLE fortELLEr mEg Hvor BrA  
jEg Er I tILfELLE jEg BLIr dEt (2009)
av Audun Mortensen

Først og fremst til de som hater at de skal på 
fjellet med familien, påstår livet er grusomt 
kjedelig og ennå ikke har oppdaget at de 
synes det er gøy å lese bøker. Alle forteller 
meg… er noe av det mest oppsiktsvek-
kende som har skjedd i norsk litteratur de 
siste årene. den har vunnet flere kåringer 
og er allerede omtalt som kultklassiker. ved 
å bruke populærkulturelle referanser, et 
ekstremt eksponeringsbehov og en ironisk 
distanse til seg selv og sine metoder, skaper 
Mortensen sitt eget unike, mediebevisste 
univers. om du sjekker det ut, garanterer jeg 
at du snart vil tilbake.

dIKt
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MARIT  
SæTRE (33)
BostEd:
Haugesund

joBB:
Kinosjef, edda Kino

AKtUELL:
Har valgt seks filmer du  
fint kan snø inne med

jeg har gode minner fra fjellturer med hele storfamilien stablet i hjørnesofaen foran en 
skurrete svart-hvitt tv. vi hadde tv-fri påske med ett hederlig unntak: Påskekrimmen. 
Pappa hang ut av vinduet med ei vindskeiv antenne. resten av gjengen vekslet mellom 
å holde pusten i spenning og høylydt gjette hvem morderen var. Foruten hvilken som 
helst thrillerklassiker (Psycho, de mistenkte, nattsvermeren, ondskapens hotell…) 
eller kriminalserie (Poirot, twin Peaks, the Wire, Forbrytelsen...) – her er seks filmer 
jeg gjerne snør inne med.

Anbefalinger:

fILm I vIntErfjELLEt

Filmer du kan
snø inne med
Vinden uler utenfor tømmerveggene.  
Lei av ludo? En god film er aldri feil. Enten du  
har flatskjerm på hytta eller laptop i sekken.



fLåKLypA grAnd prIx (1975)
av Ivo Caprino

Fritt for vær og vind, akkurat der 
morgensola renner opp over storjuvet, 
bor sykkelreparatør og bygdeoriginal 
reodor Felgen og hans to assistenter. 
de uforglemmelige replikkene til 
optimisten solan gundersen og 
pessimisten ludvig er grunn nok til 
et gjensyn med tidenes mest sette 
norske film. nei, dra meg baklengs inn i 
fuglekassa! og så kommer århundrets 
kuleste bilrace på kjøpet – nå i 
nyrestaurert digital versjon. er jeg så 
heldig å snø inne med gode venner, 
deler vi oss i to heiagjenger og later 
som om vi ikke vet hvem som vinner. 

LovE ACtUALLy (2003)
av Richard Curtis

vi ler liksom litt hjerteligere når 
vi er rørt – eller er det motsatt: 
At tårekanalene åpnes av en god 
latter.  Med britisk snert og sjarm 
balanserer love Actually elegant langs 
klisjestupet, og timingen, replikkene 
og soundtracket sitter akkurat der 
det skal. det er hjerteskjærende når 
emma thompsons karakter setter på 
joni Mitchell’s Both sides now og like 
morsomt hver gang Hugh grant danser 
til jump (For My love). For meg er 
denne konfektesken av en film og Bill 
nighys håpløse coverlåt Christmas is 
All Around obligatorisk oppvarming til 
julesesongen. 

fArgo (1996)
av Kunt Hamsun

Cohen-brødrenes gjestmilde feel-
good-thriller foregår i et ugjestmildt 
vinterlandskap i Minneapolis. Frances 
Mcdormand briljerer som høygravid 
no nonsense-politibetjent fra Fargo, 
som får et brutalt mord i fanget. vi 
får merkelig nok sympati for den 
økonomisk prøvede, stadig mer 
febrilske bilselgeren spilt av William H. 
Macy, som vikler seg inn i bortforkla-
ringer han skal slite hardt med å vikle 
seg ut av. inn med steve Buscemi, Peter 
stormare og en flisekutter. Hva mer 
kan man ønske seg? jo: i Fargo går alle 
rundt i parkas og snakker en underlig 
sympatisk dialekt – ikke ulikt oss 
nordmenn til fjells.

CHIHIro og HEKsEnE (2001)
av Hayao Miyazaki

det var en gang en sta og furten 
10-åring som rotet seg inn i en 
forhekset fornøyelsespark. 
oscar-vinneren fra 2003 er en drøm av 
en tegnefilm, der stadig nye farer og 
overraskelser, ånder og spøkelser lurer 
i kulissene. Animasjonskunstneren 
Miyazaki blir ofte omtalt som japans 
svar på disney, en sammenligning han 
vissnok ikke liker. Befriende nyansert, 
med flerdimensjonale personligheter 
og en idérikdom som vekker fantasien 
både hos barn og voksne, tar Chihiro 
oss med på et eventyr der lek og humor 
er en like naturlig ingrediens som 
miljøvern og en heltinne som vokser 
med oppgaven: å redde foreldrene fra 
heksenes forbannelse.

stAr wArs EpIsodE v:  
ImpErIEt sLår tILBAKE (1980)
av Irvin Kershner

tenk at en av verdens mest populære 
filmer er spilt inn på Hardangervidda! 
i år er det 30 år siden premieren 
på filmen mange regner som den 
dypeste, mørkeste og beste i star 
Wars-serien. Hvis ikke det er god nok 
grunn til å meske seg med litt sci-fi i 
hyttevarmen, her er tre grunner til: 
1. darth vader er rangert blant topp tre 
av all verdens filmskurker
2. Flust av filmer blir morsommere 
når du har sett star Wars, som stadig 
parodieres og refereres til i nye filmer.  
3. varder er kjekt, men hvor kult er 
det ikke å gå i fjellet og lete etter star 
Wars-platået og isplaneten Hoth?

dEn fABELAKtIgE AméLIE  
frA montmArtrE (2001)
av Jean-Pierre Jeunet 

noen filmer er så oppløftende at verden 
hadde vært et bedre sted hvis de var 
tilgjengelige på blå resept. Amélie er 
en fargerik påminnelse om at livet er 
herlig, slik it’s A Wonderful life fra 
1946 er det i svart-hvitt. snodige 
detaljer og lekne spesialeffekter gjør et 
nabolag i Montmartre til et vidunderlig 
magisk univers. små hverdagsgleder 
gir hjertebank når den sjenerte, 
eksentriske servitrisen gradvis kryper 
ut av skallet sitt og gjør livet lysere for 
folk rundt seg med utspekulerte små 
gjerninger – og et herlig lurt smil. 
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Ingenting er så deilig som å komme seg inn etter at 
du har vært ute til fjells og pustet og svettet i frisk 
Haukelifjell-luft. Ikke et ord om telttilværelse eller de 
som velger iglo og gapahuk, men en hytte er kanskje 
noe av det trivligste i hele verden. Spesielt hvis det 

knitrer i peisen, snør ute og noen lager noe 
godt på kjøkkenet, men lar deg være i fred. 
Kanskje sitter du under et pledd, leser en ny 
bok med fl otte bilder eller stirrer langsom i 

veggen og kjenner at beina blir tunge av fysisk 
utfoldelse. Det er i sånne øyeblikk du drømmer 

om at kvelden bare skal vare evig, påskekrimmen 
aldri skal slutte og at det skal komme inn en mystisk 

person fra kulden - akkurat som hos LeCarre - en spion. 

Lila Pledd 
www.crushconcept.no 
959kr

Cato - Knagg  
www.purnorsk.no 
2490kr

Marius-body  
www.purnorsk.no 
449kr

Lammeskinn 
www.crushconcept.no
799kr

Sommerfugl Stol
www.crushconcept.no
5399kr

Pluss 9 rosa
www.hayshop.no  
1849kr

Dra meg i fl ettå
www.fjellforlag.no
379kr

Restore Kurv
www.crushconcept.no
699kr

Pantop Lamper
www.lite-house.dk
ca.870kr

Å nyte stille vinterkvelder under et ullteppe er ingen dum ide.

INNETID

Skaugum 
salatbestikk
i palisander
www.purnorsk.no
495kr

Anbefalinger:

tIngEnEs tILstAnd
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VOLVO XC60

FRA KR  483 000,- (DRIVe 2WD)

FRA KR  530 000,- (AWD)

Volvo. for life

Laastad & Co. As 
Spannavegen 142
5535 Haugesund

Tel. 52 702450
fi rmapost@laastad.no
www.laastad.no
 

PRIS INKL. FRAKT-, LEVERINGS- OG ADM. KOSTNADER LEVERT FORHANDLER. GJ.SN. FORBRUK XC60 6.0 – 7.5 L/100 KM. CO2-UTSLIPP 159 – 199 G/KM. 
VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. VI TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDEDE BILER  KAN HA EKSTRAUTSTYR. 
TILBUDET GJELDER KJØP AV NY XC60 FRA AUT. FORHANDLER OG GJELDER UT MARS 2010. WWW.VOLVOCARS.NO

LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å HA EN AVSLAPPET KJØRETUR TIL HYTTA 
MED EN BIL SOM AUTOMATISK HOLDER AVSTAND TIL KJØRETØYET FORAN 
DEG, OG SOM BÅDE VARSLER OG BISTÅR VED FARE. DERFOR VELGER DU 
VOLVO XC60 MED CITY SAFETY SYSTEM SOM STANDARD. 

Volvo_XC60_AF_2010Q3_218x275_utf3.indd   1 10-09-16   08.56.10



Vi får ting til å skje!

Når du jobber med noe du brenner for, er det aldri vanskelig å få ting til å skje. Vi i 
Aibel kaller dette for ’energy to perform’. Vi er en av de største og mest kompetente 
medspillerne på energimarkedet. Vår fleksibilitet og drivkraft gir våre kunder de beste 
løsningene som holder den norske energiproduksjonen i gang døgnet rundt, år etter 
år. Slik bidrar vi til forsyning og utvikling av norsk energi.

VI PROSJEKTERER - BYGGER - VEDLIKEHOLDER - OPPGRADERER

Foto: w
w

w
.b

illyb
onkers.no

www.aibel.com



Og du som trodde at du hadde utstyret i orden. 

Du trodde kanskje de spettstive alpinskiene du arvet av 
pappaen din holdt, helt til du ble kjent med Johnny 94 og 
kjørte like frekke svinger som Aksel Lund Svindal. Kanskje 
følte du deg varm og god helt til du testet dunjakkenfra 
Fleischers og fleecen fra Stormberg? Det kan til og med 
være at du følte at du fulgte med i tiden helt til du så en 
Bultaco-klokke, et par Fischer Superlight Wax og den helt 
nye iPod Nano. Det er så mye vi tror, men sannheten er 
at vært år kommer det nye ski, nye jakker og nytt 
utstyr som har alle den ene tingen til felles:  
Du får lyst til å kjøpe noe helt nytt. Her er  
tolv fristelser, og de er helt gratis. 

Flikk flakk  
www.stormberg.no  
499kr

Johnny 94 SW  
www.gresvig.no  
5990kr

Veiviser ProreTex Jakke 
www.stormberg.no  
999kr

 iPod Nano 
www.apple.no 
1250kr

Draft D microfleece  
www.stormberg.no 
899kr

Fischer Europa 109 Tour  
www.fischersports.com 
3399kr

Fleischer Couture  
www.fleischercouture.no 
4300kr

Veiviser PT AnoJakke  
www.stormberg.no  
1199kr

iSupershape SW SP13  
www.gresvig.no 
5999kr

Heritage Stainless Steel 
www.bultaco.no 
2300kr

Velutstyrt

Fischer Superlight Wax  
www.fischersports.com 
2699kr

Anbefalinger:

ordEn I UtstyrEt
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prEpArErIng
reportasje:

Den siste skiløperen forlater bakken etter en lang og deilig skidag.  
Nå laver snøen ned over Haukelifjell skisenter. I løpet av dagen har det 
kommet mer og mer snø og værmeldingen viser at nedbøren skal fortsette. 

det Hvite
nattskiFtet

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand
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dE BEstE HvItEvArEnE. Fjellbjørk, nuter, tinder, hytter, biler og skaret, Pudderbakken, 
Hockeyløypa og trekktraseen blir dekket av et lydløst teppe av ferske hvitevarer. like 
sikkert som levi Henriksens poetiske snøsikkerhet om at snø vil falle over snø som 
har falt må Marit Hovden eller en annen preppemaskinfører ut å sørge for at løypene 
er klare for neste dag. når skifolkets jubeldag er over våkner Haukelifjell skisenters  
preppemaskiner til live. 

vArIErt tIL fjELLs. Marits arbeidsdag er akkurat så variert som fjellet 
selv. den ene dagen er det som å kjøre en svær maskin inn i en enda større 
bomullsdott. sikten er null og det eneste som hjelper er velutviklet 
retningssans og litt flaks. den andre dagen skinner solen og Marit møter to 
skikjørere som så gjerne vil bli med til topps i preppemaskinen – og hun 
sier ja. 
På radioen spiller de kanskje Hellbillies og i hanskerommet har hun en 
pose drops eller kanskje M? den tredje dagen sitter hun i heisbua og 
ser store og små, unge og gamle skikjørere som logger hundrevis av 
turer i trekket. 

prEpArErIng
reportasje:

«Snø vil falle over snø som har falt.»
Levi Henriksen
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sIstE mAnn. -det hender jo at det kommer en 
vennegjeng og så står det en igjen, en som ikke har 
flere klipp. det går ikke an å bare la han stå der, helt 
alene, sier Marit Hovden og dypper penselen forsiktig 
i litt av den brune malingen og stryker forsiktig. 
På rolige dager, slik som i dag, blir det rom for noen 
penselstrøk hist og her. Marit er nemlig kunstner og 
finner inspirasjon i all preppingen.
-det er så mange fine former i snøen og naturopple-
velsene er så mange. selv om jeg er født og oppvokst 
ved fjellet slutter jeg aldri å la meg fascinere av 
variasjonene. det er helt fantastisk, sier Marit. 

prEppEfEBEr. Marit er en av Haukeliskisenters tre 
faste preppemaskinførere. sommer og høst er viet 
vedlikehold av maskinparken, forefallende arbeid og 
forberedelser til vinteren. Men en  preppemaskinfører 
uten snø under beltene er som en båt på land.
-jeg synes det er vondt å parkere maskinen på våren, 

da er det alltid så fint vær og det er så deilig å være på 
fjellet, forteller Marit Hovden.
-På høsten kjenner jeg kriblingen etter å komme i 
gang, forteller hun.
Marit har kjørt preppemaskin i seks år. det første året 
var det «mest for moro», men så ble hun nesten hekta.
-det er alltid godt å komme i gang og spesielt når det 
er litt spenning.
det er det nemlig nok av. i tett snødrev, flatt lys og 
full storm skal man ikke se bort i fra at Marit har hatt 
englevakt.
-jeg har vært ganske nær stup og utforkjøringer, 
forteller hun og fortsetter,
-Men det må preppes, og når det snør som verst, 
gjerne flere døgn i strekk, må de bratteste og 
vanskeligste partiene av traseene vedlikeholdes.
-Hvis ikke kommer vi ikke frem med maskinen. det 
er en evighetsjobb og mens jeg prepper den ene 
nedfarten snør den andre i gjen, sier Marit og ler.
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BooKIngUndErsøKELsE
Bachelorprosjekt Bi Bergen:

gode skussmål 
Fra Haukelis 
gjester
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En bacheloroppgave utført av 
studenter ved BI i Bergen viser at 
Haukelifjell Booking scorer meget høyt 
på både servicenivå, barnevennlighet 
og standard på utleieenheter. Hele 81 
prosent av de spurte ønsker å besøke 
Haukelifjell Skisenter ved en senere 
anledning.

Anette løndalen og stine B. vinje ved Bi Bergen 
har studert reiselivsledelse. spørreundersøkelsen 
omfattet over 300 personer, alle tidlige gjester 
ved Haukelifjell Booking. tilbakemeldingene var 
overveldende; de fikk en svarprosent på rundt 40 %.
-Formålet med analysen var å få frem synspunkter 
fra de forskjellige gjestene, og få svar på hva 
som oppfattes positivt og eventuelt negativt ved 
destinasjonen, samt forslag til forbedringer. vi 
øsnket også å vurdere markedet for økt besøk i 
ukedager, forteller løndalen og vinje. 
Målet var å bruke disse svarene slik at skisenteret 
kunne iverksette tiltak som bidrar til destinasjonens 
attraktivitet.   
-vi fikk mye positiv, nyttig og konstruktiv kritikk, 
som vil være til nyttig hjelp for Haukelifjell skisenter 
sin videre strategi, forteller løndalen og 

vinje  de gjorde vurderinger rundt markedet for en 
barneskiklubb, først og fremst for barn i 3-8 års 
alderen. en klubb som kan tilby ulike aktiviteter med 
hovedfokus på skileik og og være et midtuke opplegg 
for småbarnsfamilier. det ble gitt bra tilbakemelding 
på dette og det kom flere goder ideer og aktivitets-
forslag.  
-ski og snowboard instruksjon var selvfølgelig 
en aktivitet som gikk igjen, både for barn og 
voksne, og som det må satses mer på, for å 
skape et helhetsprodukt, sier løndalen og vinje.    
under gjengis det noen av kommentarene fra 
undersøkelsen: 

-Fantastiske omgivelser 
-sentral beliggenhet 
-gode snøforhold  
-Fine og moderne leiligheter med ski inn/ski out 
muligheter  
-god utvikling de siste årene 
-Barnevennlig   

For øvrig kom det bl.a. frem følgende oppfatninger:

servicenivå hos betjeningen: 72% Meget Bra.

Barnevennlighet: 65% Meget Bra og Bra.

standard på leilighetene: 79% Meget Bra.

Besøk ved Haukelifjell skisenter ved en senere 
anledning: 81% nokså stor.



RESTAURANT BAR tirsdag - lørdag fra kl 18.00

Knut Knutsen OAS gate 4, 5528 Haugesund
Bordbestilling: 90 75 23 00 / spis@deito.no

Besøk www.deito.no for mer informasjon.

Med frie tøyler, kjælighet  
og uhemmet kreativitet - tilbyr  

vi ny meny hver onsdag.

Filosofien vår er å servere kreativ, avansert og nytenkende mat  
av lokale råvarer. Med respekt for varene og et intenst  

fokus på utvikling og forbedring, ønsker vi å gi en avslappet,  
overraskende og nydelig restaurantopplevelse.



vIntErvEIEn
reportasje:

HELT HVITT: sigmund gunleik Kilen ser an værforholdene. europavei 134 
over Haukeli er en av norges mest værharde fjelloverganger.



E134 over Haukelifjell er en av Europas hardeste fjellovergan-
ger, men også en av landets mest trafikkerte. Brøytebilsjåfør 
Sigmund Kilen jobber for at den er mest mulig åpen.

Heltene i  
telemark

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand
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-Hvis du spør meg, så kan eg ikkje fatte at nokon vil 
ha hytte oppe i dette snøkaoset her, sier brøytebil-
sjåfør Sigmund Kilen fra Høydalsmo i Telemark og 
kjører lastebilen ut av tunnelen og inn i det blåhvite 
snøkaoset. 
Klokken har knapt passert barne-tv-tid og det som 
kunne se ut som en rolig kveld på brøytebilstasjo-
nen har utviklet seg til noe helt annet. Det lukter 
kolonnekjøring og brøyting lang vei. Men aller først 
noen ord om brøytebilsjåførene på Haukeli. 
Etter at rallere og arbeidere hadde sprengt, slitt, 
gravd og boret seg frem gjennom fjell og stein og 
åpnet helårsveien over Haukelifjell i 1968 var det 
kanskje noen som trodde at det var det.
Men fjellets lune vrede tar ikke hensyn til samferd-
selspolitikk og bilisters ønske om og komme fort 
frem. 
For at transportårene mellom øst og vest skal 
fungere må slike karer som Sigmund Kilen være på 
jobb. Europavei er absolutt en slik åre og uansett 
hvor mange ganger Al Gore sier ”klimaforandringer” 
er det fortsatt steintøffe vintre på Haukelifjell.
-Og da nytter det ikke med SUV og dårlig tid, sier 
Sigmund. 

For noen timer siden gikk trafikken som normalt og 
veibanen var som nyvasket asfalt: svart og isfri og ga 
gode kjøreforhold. Men værmeldingen slo til, og vel 
så det og nå står  brøytemannskapet og vurderer om 
veien skal stenges fortløpende. 

Og akkurat da det snøværet satte inn som verst låste 
den ene garasjeporten seg, Sigmund kjørte seg fast 
og køen i tunnelen økte på. Nå snør frontruta ned og 
vindusviskeren må renskes med ujevne mellomrom og 
det er kolonnekjøring i begge retninger. Men Sigmund 
lar seg ikke stresse. 
Lastebilen glir mykt over den hvite veibanen og bare 
lyden av metall som skraper ned i asfalten kan høres. 
Lastebilen har 550 hester, har kjørt 51238 kilometer 
og er bare på det andre året. Sigmund har langt 
lengre fartstid. Han har kjørt brøytebil siden 1984 og 
har ikke tenkt å gi seg med det første.
-Jeg liker meg så godt at jeg vil være med en stund til, 
sier Sigmund.
I følge reglene kan det være hele 14 centimeter snø 
i veibanen før brøytebilene må ut på veien. Men så 
lenge får snøen aldri ligge på E134. Ved Sandalsflona-
tunellen er allerede en kolonne klar. 40 biler på en snor.

vIntErvEIEn
reportasje:

SIDE 72      HAUKELIMAGASINET VINTER 2011



BRØYTEBILSJåFØR: sigmund gunleik Kilen fra Høydalsmo 
har vært ute en vinternatt før, spesielt på Haukelifjell.



vIntErvEIEn
reportasje:

KVELDSFØYKA: det åpne landskapet på Haukelifjell gir værkreftene fritt spillerom.
På veldig kort tid kan hele veibanen forsvinne i snøføyka. Bildet er tatt fra Haukelifjelltunnelen.



«Og bjørnen ligg i sitt vinterhi,  
men det g jer ikkje eg. For i heile vinter 

har eg vore med og rydda veg.»
Uttdrag fra «Ola Tveiten» av Lillebjørn Tveiten



vIntErvEIEn
reportasje:

-Hver eneste fredag kommer det et helt lass med 
hyttefolk, forteller sigmund og kikker ut av vinduene.
Kolonnen venter et lite øyeblikk før sigmund legger 
lastebilen i første gir og bilene føleger etter. det 
er stille i bilen og veibanen lyser hvitt av de sterke 
lyktene fra kolonnen. 
-jeg tror ikke denne kolonnekjøringen varer lenge, 
sier Kilen og blir stille igjen.
Hyttefolket står for en betydelig del av 
helgetrafikken over Haukeli og brøytemannska-
pet merker trafikken. det gjør arbeidet til Mesta 
og sigmund enda viktigere. noen ganger blir folk 
stående i kø i tunnelen og venter på at været skal gi 
seg. Men akkurat den kvelden bøyer uværet av, ko-
lonnekjøringen avvikles og hyttefolket rekker både 
skavlan og lørdagspizza. 
ute i den kjølige vinterkvelden klarner det opp og 
brøytemannskapet kan nyte en kopp kaffe i fred.  
enn så lenge. 

ICE ROAD TRUCKER: 
sigmund gunleik Kilen (61)  
har kjørt brøytebil siden 1984.
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Fakta om  
Haukelivegen
-Helårsveien sto ferdig i 1968 og åpnet en sentral 
ferdselsåre mellom øst og vest i sør-norge. 
-veien het først riksvei 10, deretter e76, før den 
ble riksvei 11. i 2000 fikk den igjen status som 
europavei og ble til e134.
-selve fjellovergangen har fire tuneller:
Austmannalia, 903 m. svandalsflonatunnel, 1053 
Haukelitunnelen, 5684 (høyeste punkt på strek-
ningen, 1085 m.o.h) vågslidtunnelen, 1647 m
-Høyeste punkt på strekningen(sidetrasé) er 
dyrskar 1148 m.o.h
-Brøytemannskapet har to stasjoner. en på østsi-
den og en på vestsiden. 

Kilde: Mesta, arkivverket, wikipedia.org, h-avis.no



Hedda Hytter Suldal  |  tlf. 52 79 63 00  |  hedda.no

Hedda Hytter er personlig 
tilpassede, arkitekttegnede 
hytter som uttrykker at 
eieren har et godt forhold 
til naturen.

Hedda-hytta produseres 
i ferdige elementer, etter 
de strengeste energikrav, 
og leveres innflytning-
sklare. 

Ta med familie eller venner 
og bo en helg på vår demo-
hytte. Å prøvebo en Hedda 
Hytte er gratis og uten 
forpliktelser.

Gnr 9292 Bnr 12, 3895 Edland
Telefax: 350 70 499  |  Telefon: 350 70 200
Epost: edland.industri@online.no

Byggjevarer | Måling | Trelast | Ved

Bruk oss som den lokale leverandøren 
dykkar. Vi har gratis utlån av varehengar, 
ferdig opplasta om ynskjeleg eller vi kan 
køyre ut varene til dykk.

De finn oss inne på industriområdet 
i Haukeli med avkøyrsle frå rv 362. 

Edland Industri as

Fører alt innanfor 

byggjevarer og trelast

Det vi ikkje har, skaffar vi raskt, alt til 

konkurransedyktige prisar! Vi har også: 

Godt utval i måling og beis. 

Eigen produksjon av bjørkeved. 

Formidling av kontakt med snikkar 

til større og mindre oppdrag.



AmUnd HIKsdAL
Karmøy

-jeg var her mye fra 1985 til 
1990. siden den gang har mye 
skjedd og mye har blitt bygget, 
men bakkene er fortsatt gode. 
jeg er imponert over alt som 
har skjedd her.

reportasje:

foLK tIL fjELLs

En helt vanlig søndags formiddag på Haukeli treffer du unge og gamle, skikjørere  
og snowboardere, milslukere og livsnytere, vestlendinger og østlendinger  
- alle har et forhold til Haukeli. Men hva er det beste med Haukeli?

Folk til Fjells
TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand



sAnnE BIrKELAnd
Sauda

-jeg synes det er kjekt  
å stå på ski. liker det lille  
barnetrekket best.

vIdAr mAUrAngsnEs
Vikebygd

-det fine med vågslid er at du 
har både åpent fjell og skog. 
terrenget forandrer seg og det 
er mange bakker.

stIAn LArsEn
Stavanger

-jeg er bare med på tur jeg,  
og denne gangen havnet vi  
på Haukeli. det er fint her,  
og mye snø. 

øystEIn KLoKK
Stavanger

-vågslid og Haukeli er veldig 
snøsikkert. været er stabilt  
og mye bedre enn i røldal.

EIrIK grUtLE
Haugesund

-det beste med vågslid og  
skikjøringen her er at vi bor  
midt i trekket. det er bare å  
spenne på seg skiene. 

AmALIE vIErdAL
Haugesund Haugesund

-det beste er skogsløypene  
her. det finnes så mange  
muligheter og nå begynner  
parken også og bli bra.

BIrtHE sofIE sKUdAL
Stavanger

-skiområdet er akkurat  
passe stort og bakkene er  
spennende. jeg liker at det  
er så variert her.

EndrE sLEttEBø
Stavanger

-det er så deilig skogskjøring 
her. trærne står ikke for tett.

mArLEnE gUdmUndsEn
Haugesund

-jeg begynte å kjøre alpint  
da jeg var sju. Fortsatt finner 
jeg spennende bakker og  
utfordringer her i vågslid.

trond nøstEvoLd
Tau

-det er sjelden kø her og når  
det kommer pudder er det  
gode muligheter for off-piste.  
selv om det snør tett har du  
litt sikt mellom trærne.

ErIK fAABErg
Kragerø

-jeg liker stemningen her. 
det er ikke sånn mas og jag, 
slik som i Hemsedal. det er 
roligere, og veldig bra 
skikjøring. 

oLE mortEn BIrKELAnd
Sauda

-i dag er min første dag på  
ski her og jeg synes det virker 
rolig og avslappende her.  
en vennlig stemning.
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torILL og Bjørn KoLBEInsEn
Haugesund

-vi liker allsidigheten og de 
flotte turmulighetene. det 
fantastiske høyfjellsterrenget 
ligger rett opp i lia her. det  
finnes så utrolig mange turmål. 

ELIsABEtH EngKvALL
Kopervik

-det er kjempekjekke bakker 
her. i fjor var vi her annenhver 
helg, fra november til april.  
vi liker oss veldig godt her.

oddvAr nordAL
Haugesund

-For oss som er småbarns- 
foreldre er vi opptatt av  
tilbud til ungene. Her er det  
enkelt å aktivisere ungene,  
og været er ofte bra.

påL sKAgsEtH
Haugesund

-det er fantastisk deilig her. 
det er fin snø, gode skiforhold 
og mange muligheter. jeg liker 
at det er så sosialt her oppe. 

EIrIK KALLEvåg
Haugesund

-jeg liker at det er litt folk  
her. det gir god stemning og  
dessuten er det veldig fint å  
stå på ski her. uansett hvor  
flink du er.

IrEnE EgELAnd
Karmøy

-jeg pleier ikke å stå så mye på 
ski, men når jeg først prøver 
meg er det fint med steder som 
har variasjon i bakkene. vågslid 
er et sånt sted.

HELEnE KALAnd
Aksdal

-det beste med vågslid er  
variasjon i bakkene. trekkene  
er greie, men jeg savner en  
skikkelig stolheis. det hadde 
vært luksus det!

rEgInE KALLAnd
Aksdal

-Bakkene her passer perfekt 
for meg. jeg er her minst en 
gang i året. jeg skulle ønske  
jeg kunne dratt her oftere.

oLE KrIstIAn HALvorsEn
Haugesund

-For oss haugalendinger  
tilbyr vågslid de desidert mest 
stabile forholdene. Her møtes 
høyfjell og skog. det gir veldig 
bra terreng for alpint.

KEnnEtH jørgEnsEn
Haugesund

-det beste med vågslid er  
det fine terrenget. Fjellene og 
landskapet er så flott å se på. 
dessuten er det veldig fine 
skimuligheter her.

IdA mArIE EfjEstAd
Vedavågen

-jeg trives godt her på vågslid, 
og bakkene er fine og bra 
preppa. Men det skulle vært 
flere hopp. jeg liker å hoppe. 

AndrEAs vALLEstAd
Haugesund

-det er rolig her. du kan  
velge om du vil kjøre rolig i  
slake løyper eller gasse på  
i skogen og brattheng.
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Ikke la bedriften gå på trynet når du er på f jellet, 
selv om du kanskje gjør det.

CA
R
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1
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For mer informasjon se idrift.no

iDrift gir deg full kontroll på IT-systemene uansett hvor du befinner deg!

iDrift AS ble etablert i 2002. Vi har 25 ansatte fordelt på 4 kontor. Hovedkontoret er på Husnes og avdelingskontor 
på Stord, Os og Haugesund. iDrift er en av de ledende totalleverandørene av IT-utstyr og tjenester til små- og  
mellomstore bedrifter mellom Bergen og Stavanger. Vår kjerneaktivitet er drift og vedlikehold av komplette IT-system. 
Vi har totalansvar for IT-systemene hos 80 bedrifter med til sammen 160 servere og 1000 arbeidsstasjoner.

iDrift Husnes AS
Stabbursvegen 5
5480 Husnes
Telefon: 53 47 22 00
E-post: post@idrift.no

iDrift Haugesund AS
Smedasundet 98
5525 Haugesund
Telefon: 52 71 35 00
E-post: haugesund@idrift.no

iDrift Os AS
Os Næringspark, 
Holtbrekka 7, 5200 Os
Telefon: 56 30 39 30
E-post: os@idrift.no

iDrift Stord AS
Borggata 7, 2. etasje
5417 Stord
Telefon: 53 41 50 90
E-post: stord@idrift.no



HAUKELIrEnnEt
reportasje:

FOREVIGER HAUKELIRENNET: 
Marit Bjørgen vant Haukelirennet 2010. Her får otilia og 
ingelin elgen(t.h) et minne for livet. 

rein  
skiglede
Du trenger ikke være Marit Bjørgen for  
å vinne Haukelirennet. Men det hjelper.

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: Haukelifjell.com



HAUKELIRENNET
stArt/MÅl
starten går frå toppen av t-krokheisen i Haukelifjell 
skisenter klokka 1200. løperne bør beregne litt 
ekstra tid for transport til toppen. det er felles start 
for alle klassene. eliteklassen har beste startposi-
sjon. Målinngang er også i Haukelifjell skisenter.

triMKlAsse
Har ikke vanleg premiering. det blir trukket et antall 
premier mellom de som registrerer seg. Hovedpre-
mien i år blir it reisegavekort. det er ikke noe krav til 
de som stiller opp i denne klassen.

lØYPe
løypen er ca. 32 km lang. startsted ligger på ca. 
1000 m.o.h. løypen høyeste punkt er ca. 1210 m.o.h. 
løypetraseen kommer til å bli en del av løypenettet til 
Haukelifjell skisenter. denne blir tråkket store deler av 
vinteren. Hele traseen ligg i åpent høyfjellsterreng.

For mer: www.haukelirennet.no



-jeg vil ha autograf, sier ingelin elgen(11) fra Haukeli. 
-jeg vil også ha autograf, sier lillesøster otilie.
en armada av svette langrennsløpere har nettopp 
passert mål i  Haukelirennet. etter 32 kilometer 
med  heseblesende fartslek i Haukelifjells bølgende 
terreng rakk de fleste å både bli slitne og fornøyde. 
det første Haukelirennet opplevde fjellet i vidunderlig 
vinterprakt og gnistrende forhold og ble raskt døpt 
«vårens vakreste skieventyr». For Haukelirenn 
nummer to klaffet det ikke så bra, men få eller ingen 
av løperne så ut til å bry seg nevneverdig. den som 
brydde seg aller minst var Marit Bjørgen. Med en 
gullmettet ol-sesong i kroppen kostet hun inn til 
beste tid i kvinneklassen og nøt det friske været og 
mottakelsen i målområdet. 
otilie og ingelin elgen løp frem til Marit Bjørgen og fikk 
sine autografer.
Bjørgen selv smilte.
-Haukelirennet har allerede et bra rykte som 
mosjonsløp, sier hun og fortsetter.

-For meg er det veldig givende å gå slike løp. det er god 
trening etter en sesong, men kanskje mest av alt er det 
fint å reise rundt og se hva som skjer. langrennspor-
ten trenger rekruttering og det er viktig at vi har slike 
flotte arrangement som Haukelirennet, sier Bjørgen til 
Haukelimagasinet og haster vekk fra været.
Haukelirennet 2011 går av stabelen 16. april, altså på 
selveste palmelørdag. 
-det er nok mange som undrer på hvorfor 
arrangementet faller på denne dagen. grunnen er at 
vi vil arrangere rennet i slutten av april og at vi ikke 
tar sjansen på senere start, ettersom det er mange 
turrenn i april, blant annet skarverennet. 16.April er 
det kun Haukelirennet av større turrenn, som ligger 
under skiforbundet/Fis sin rennkalender, skriver 
arrangøren. 
dermed er det en gylden anledning for alle 
påsketurister til å prikke inn langrennsformen og delta 
på turrenn og skifesten som Haukelirennet allerede 
har blitt. 

HAUKELIrEnnEt
reportasje:
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SEIERSSMIL:  
Marit Bjørgen skryter av Haukeli-
rennet og tar seg tid til å hilse på 
publikum - rein skiglede, altså.



Iskald 
fjellfeber

Å investere i hytte på Haukeli handler ikke om 
planker, isolasjon, peis og drømmen om verdistigning. 
Det handler om turglede, familietid og opplevelser i 
vakker natur. Vi i Haugesund Sparebank vil gjerne hjelpe 
deg til å ta steget fra hyttetanker til hyttedrømmen,  
hvis vi ikke allerede har gjort det. 

Ring 03240
post@haugesund-sparebank.no

www.haugesund-sparebank.no
 

Haugesund

Bømlo

Sandeid

Skjold

Tysvær

Vikedal/Imsland

Ølen
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hvis vi ikke allerede har gjort det. 

Ring 03240
post@haugesund-sparebank.no

www.haugesund-sparebank.no
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Denne vinteren står nyhetene i kø hos Haukelifjell Skisenter. 
Og helt foran i køen står åpningen av to nye heiser. I Romjula 
trykker Halvor Vinje på startknappen. Hvis ikke før. 

nye Heiser og 
nye Høyder

nyE sKItrEKK
reportasje:

VINJEROCK: grunnarbeidet til den nye heisen 
som går opp til tvitjønnuten startet i vår. Her 
prøver Halvor vinje seg som gravemaskinfører. 

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand og Haukelifjell.com



Haukelifjell Skisenter  
mot nye høyder.
 
nyhetene står i kø for sesongen 2010/2011 
hos Haukeli skisenter. Bare se.

Mens vinteren fortsatt er i startgropa kan 
det være greit og orientere seg om hvilke 
nyheter den hvite årstiden vil bringe. stram 
støvlene og på med sol- eller slalombriller; 
Her er ti nyheter som gjør Haukeli skisenter 
enda bedre.

1. NY HEIS: den viktigste nyheten er 
selvfølgelig de to nye heisene, som i
tillegg til å doble kapasiteten mot råsenuten 
/tvitjønnuten gir helt nye traseer og større 
areal for spennende offpistekjøring.

2. KJAPPE HEISKORT:  For å redusere 
køtiden med billettkjøp, er skisenteret nå 
på lufta med online lasting av KeyCard. ved 
å logge inn på www.haukelifjell.com kan du 
laste ned forskjellige korttyper og kjøre rett 
i heisen. nye billettautomater kommer så 
snart skidata har en habil løsning.

3. BREDE SKI: Haukelifjell skisenter satser 
på en oppdatert skistall og vi tilbyr utleie av 
brede ski til frikjøring. vi samarbeider med 
elAn, og vil tilby bredt utvalg av skityper.

4. NY INNGANG: gjesteundersøkelser har 
vist at direkte inngang på samme plan som 
kafeen er ønskelig. derfor er vi i gang med 
bygging av ny inngang med garderobeplass 
på sydsiden av tyrvelidhallen.



nyE sKItrEKK
reportasje:

5. PLANERING: gjennom sommerhalvåret er det 
gjort betydelige planeringer av bakkestruktur, noe 
som reduserer behovet for snømengder før åpning. 
en utvidelse av snøproduksjonsområdet mellom 
Haukeliheisen og grasdalen er også med på sikring av 
tidlig åpning.

6. TOPPTUR: det vil også bli arrangert topptur-
helger, utfra skisenterets områder og opp til de helt 
urørte topper. Her blir du guidet opp til flotte topper 
med de vakreste nedkjøringene i urørt pudder.

7. STYRKET SKIINSTRUKSJON: For å styrke tilbudet 
på skiinstruksjon, har vi inngått avtale om samarbeid 
med lagg.no. og deres team av skiinstruktører, ledet 
av tobias nomeland-strømsøe som er utdannet
instruktør og tilbyr skiundervisning av ypperste 
merke. tobias har fagbrev fra swiss snow isiA, 
euroskiPro (Frankrike) nZsiA Park & Pipe Coach.

8. OFFPISTE-TURER: den samme tobias vil også 
arrangere offpiste/freeride-helger, hvor
håndtering av forskjellig snøunderlag står i fokus, 
innføring i løssnø kjøring, tanker man må gjøre
seg utenfor løypene, teknikk, ski posisjon og balanse, 
koordinering, snøkontakt og stil.

9. UTVIDET KVELDSKJØRING: Før sesongen starter 
for ordentlig, vil lysanlegget være utvidet, slik at 
også Haukeliheisen kan nyttes som ”kveldsheis”. 
dermed oppnås  betydelig flere høydemetre og 
lengde på bakken, noe som vil gjøre kveldskjøringen 
betraktelig mer interessant. For kommende sesong 
vil sesongkortet inkludere kveldskjøring.

10. LANG SESONG: Haukelifjell skisenter vil 
holde åpent hver dag mellom jul og 2.mai. vi ser på 
mulighetene for å stenge noen tirsdager i januar,
dersom det ikke skulle være gjester booket inn 
i utleieleilighetene.

Vinje Kommune
Næringskontoret

Gjev støtte til flotte løyper i Vågslidvinje.kommune.no



UTEN WIRE: da Haukelimagasinet gikk i 
trykken manglet fortsatt wiren, som skal 
trekke folk til fjells. Heisene er klar for  
bruk innen romjulen 2010.

ingenting er så deilig som urørte fjellsider. 
noen ganger er det som om de hvisker til 
deg: ”Kom hit, og lag fine spor”, sier de. På 
Haukeli er det mange fjell og nesten alle har 
sine urørte fjellsider. tvitjønnuten er en av 
dem jeg kjenner  best. -Hvordan ser det ut når 
jeg kommer på toppen, hvordan er snøen, ser 
jeg et reinsdyr, flakser det opp noen ryper. 
det er slike tanker som strømmer gjennom 
hodet når trasker oppover med skiene på 
skulderen. så kommer det tøffe valget. skal 
man følge hjerte og styre skituppene mot 
vågslidvatnet og brattkjøring eller skal man 
hoppe ned en liten skavl eller skal man cruise ned 
de bølgende fjellsidene. det tredje valget er å styre 
tuppene ned mot de andre traseene og kanskje en 
tur innom varmestuen for å tine fingrene og drikke 
en kopp kakao. det gjelder å tenke seg nøye om. det 
koster krefter og svette for å komme seg opp på en nut.

Helt til nå. nå står snart en tallerkenheis 
klar til å dra toppen og alle kan ta sin helt 
private avgjørlse om hvor nedturen skal 
gå. skiterrenget blir  større, mulighetene 
flere og utsikten enda bedre. nå er 
alternativene så mange at man nesten 
kan gå i surr. det finnes nemlig en 
nedfart for alt. Pudderbakken når du 
vil nyte det gode føret, skaret når du 
vil gasse på og Panoramheisen når du 
vil få horisont og Men den kommer til 
å være den samme. du kan si mye om 
sæsnuten, langesæ, vassdalseggi 
og store nup, men de flytter seg 
ikke. de står bomstille og venter 
på at et skispor. spørsmålet er om 
det blir ditt?
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dAgLIgvArEr
reportasje:

For kort tid siden kom hun hjem fra skitur. nå 
venter grilling utenfor hytta på Arbuvollen, men 
heisann – pølsene var glemt. Melk, brød og snop for 
lørdagskvelden likeså.
i en stakket stund kunne det se ut som fjellidyllen 
måtte forlates og byttes ut med kjøreturer til 
butikker som ligger langt unna.
Men heldigvis trenger ikke Ann elin å bevege seg 
lenger enn et par saftige snøballkast. Fjellbutikken 
på Arbuvollen har bygget ut og er åpen og har mye 
mer enn blåswix og postkort og solkrem. det som 
en gang var en stor kiosk har blitt til en liten butikk 
med ferske bakevarer, et rikt utvalg av dagligvarer, 
dagens aviser.

og midt i denne lille, men solide dagligvareoasen 
står Kristina vaitkuviene og smiler og betjener 
kunder på løpende bånd.
-Folk er hyggelige og de har det ikke så travelt. 
noen handler ting de har glemt, men flere og flere 
gjør størsteparten av innkjøpene sine her. da 
slipper de å kjøre hele veien fra Haugesund eller 
stavanger med tusen bæreposer, sier hun.
i hyllene rundt henne står varene sirlig stablet. 
gamasjer, sauser, vaskebøtte, liggeunderlag,  
elg-klistermerke, gjendekjeks, lettmelk og bananer  
– ja alt. 
Kristina kommer fra litauen og har studert jus, 
men for tiden nyter hun fine dager på vågslid og 
ansvaret for Fjellbutikken. 

 

Mange tror at det bare skjer noe om vinteren, 
men det er feil. om sommeren har vi bord utenfor 
og mange turister stopper og nyter stillhet og en 
iskrem, forteller Kristina. 
-og da må jeg svare på mange spørsmål fra 
turistene, sier hun, men nå må hun betjene kunder.

Maud og Mone Førland har hatt en fin dag i 
skibakken og nå er de med pappa, Knut,  
for å gjøre noen siste innkjøp. 
- det er flott med de gode åpningstidene. da 
trenger vi ikke stresse, sier han og ser på døtrene.
-vi skal ha lørdagsgodt, sier Mone, som har blitt hekta 
på twintipski og har kjørt slalom siden hun var 3 år. 
søsteren Maud nikker.
-ja, vi skal ha lørdagsgodt, sier hun.

INNKJØP: Ann elin Karlsen fra 
Karmøy handler inn til grilling og kos.

-Vi skal grille i morgen og da trenger vi pølser, brød, ketchup  
og kanskje noe å drikke, sier Ann Elin Karlsen fra Karmøy.

Fjelldagligvarer
TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: lars Myhren Holand
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GOD SERVICE: Kristina 
vaitkuviene (31) holder 
orden på butikken på 
Arbuvollen og merker  
økt kundetilstrømning.



LØRDAGSGODT: vi skal kjøpe 
lørdagsgodt, sier Mone t. Førland. 
Her sammen med lillesøster Maud 
og pappa Knut.

ÅPEN HVER 
FRE-SøN, ALLE 
DAGER I FERIE-
PERIODENE, 
SAMT UTVIDET 
ÅPNINGSTID
SOM HOLDES 
AjOURFøRT PÅ 
www.haukelifjell.com



Norges ledende aktør innen sikring av fjell
Fjell- og tunnelsikring er et av spesialproduktene Mesta Drift as har utviklet over lang tid.
Vi er i dag en av landets ledende aktører innen dette fagfeltet og tar på oss prosjekter over
hele landet. Vårt totalansvar gir sikre, fleksible og kostnadseffektive løsninger.

Mesta Drift har erfaringer som spenner seg fra små oppdrag til store komplekse prosjekter,
for offentlige og private aktører.
 
Våre spesialiteter er blant annet:

Sikring/rensk fra kran og tau. Våre fagfolk har godkjente sertifikat for tauarbeid.•
Sikring med lange fjellbolter uten høydebegrensing•
Alt innen tunnelsikring•
Rassikring, fanggjerder og steinsprangnett•
Vi er landsdekkende og har kort responstid ved hastesaker som ras og akutte sikringstiltak•

Ta kontakt på tlf 05 200 for ytterligere informasjon, befaring eller konkrete tilbud:
Vestlandet: Driftssjef Arne L. Nes•
Nord-Norge: Driftssjef Stian Solhaug•
Øst- og Sørlandet: Driftssjef Dagfinn Turum •

Ler mer om våre produkter på www.mesta.no

Mesta er Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei, og hadde i 2009 en omsetning på ca. 5,3 mrd kroner. Mesta er organisert
som konsern med datterselskapene Mesta Entreprenør as, Mesta Drift as, Mesta Eiendom as, Mesta Elektro as, Mesta Asfalt as, Mesta Stein as, Mesta
Verksted as og Geo Survey as. Mesta Drift as har om lag 1 000 ansatte og en omsetning på ca 2,7 mrd kroner i 2009.

www.mesta.no

ROUGH CONDITIONS.
RELIABLE ANSWERS.
In collaboration with a leading  network of specialists, 
Polytec can help you with anything from a single calculation 
to complex simulations, studies and operations.

MetOcean, fl ow simulations and assurance, 
safety and risk management, innovation.
www.polytec.no



Skiløperne på Haukelister har funnet frem alpinski, snowboard 
og har endelig fått vind i seilene. Og en ny hobby. 

drageløperne

sKIgLEdE
reportasje:

TEKST: Alexander urrang Hauge
FOTO: geir norland



KURSHELGER  
HAUKELIFjELL
KUrsHoLdEr: Marit nore

08.04.2011 - 10.04.2011
04.02.2011 - 06.02.2011
11.02.2011 - 13.02.2011
18.02.2011 - 20.02.2011
25.02.2011 - 27.02.2011
04.03.2011 - 06.03.2011
11.03.2011 - 13.03.2011
18.03.2011 - 20.03.2011
25.03.2011 - 27.03.2011
01.04.2011 - 03.04.2011

påmELdIng: 
Kite.no/kitekurs/vinterkurs/

se for deg hvite vidder som ligger dekket av snø. 
det blåser og og du tenker, hva om jeg hadde et seil? 
da skulle jeg blåst over vann og vidder og vinden 
skulle vært min beste venn. noe sånt må ha vært 
grunnideen bak kiting. Før var viddene og vannene 
ved Haukelister forbeholdt fjellfolk og reinsdyr. nå 
, for eksempel en dag når du kjører forbi og solen 
skinner, kan du se en fargesprakende kakofoni av 
kiter som henger over den hvite flate. Med litt trening 
kan du krysse rundt på vann og vidder, hoppe på en 
liten hump, oppnå stor fart og føle at du temmer 

vinden. Men før du kjøper kiteutstyr og stryker  
til fjells med vindmåler, alpinski og en drøm om  
vind i håret; ta et kurs.  vind er nemlig kraftige  
saker og en kite genererer store krefter. selv om 
vinden føles svak nede ved bakken kan det være  
langt mer fart i saken tredve meter over bakken,  
der hvor kiten din opererer. nok til å rykke deg  
opp og mange meter opp i luften. 
i oversikten under ser du at det finnes mange  
kursalternativer. vinteren er stor og vind er sjelden 
mangelvare. Meld deg på og bli viddenes Herre. 



EIE/LEIE
reportasje:

Reiser du mye på fjellet? Eller skulle du ønske du kunne reist opp oftere, og kanskje 
til din egen hytte eller leilighet? Hva svarer seg økonomisk: Å eie eller leie? 

DU HAR EN HyTTEDRøM, MEN SKAL DU:

eie eller leie?
TEKST: sarah elise Falkeid og Alexander urrang Hauge
FOTO: Haukelifjell.com



se for deg gnistrende dager til fjells. ungene koser 
seg i snøen og helger og ferier kan vies til avslapping 
og forfriskende turer i fjellet. Mange nordmenn 
bærer på hyttedrømmen. de ønsker å være mer på 
fjellet, i naturen. og skiferie i høyfjellet er kanskje 
den største grunnen til fjelldrømmen. om familieidyll 
i påskesola, om lange dager i trekket, og kvalitetstid 
med vennegjengen. Men du skal virkelig bruke hytta 
mye, for å forsvare økonomien ved disse deilige, 
små stundene. om du låner penger til å realisere 
hyttedrømmen, kan det nemlig fort koste deg opp 
mot 100.000 kroner årlig.

de siste 4-5 årene har prisene på hytter og 
hyttetomter rundt skitrekket på Haukeli eksplodert.
-de tomtene som lå på 5-600.000 i 2005, må du 
gjerne ut med 1.700.000 for å kapre i dag, sier Øyvind 
Hasseløy, daglig leder i Hasseløy og thoresen eien-
domsmegling ved Postbanken eiendom, og refererer 
til tomtene i skitrekket.

gjEnnomsnIttLIg fjELLHyttE 
vil du ha hytte i området rundt Haukeli skisenter, må 
du gjerne ut med tre millioner. Berge sag bygger om 
lag 10 hytter i året på Haukeli. det vil si de har bygget  
hytter til over 100 familier siden år 2000. Hytter i 2,5 
– 3,5 millioners-klassen.
-Men du kan fortsatt få en tomt til 600.000 kroner  
på vågslid, sier Hallgeir Broen i Berge sag.



EIE/LEIE
reportasje:

fjELLEt for ALLE. Halvor vinje er grunneier på 
Haukeli og har nylig kjøpt opp Haukeli skisenter. Her 
har han har satt i gang en omfattende utbygging av 
leiligheter. leilighetskompleksene er delt opp i gule 
og blå områder, og i de blå områdene har leilighetene 
en utleieklausul. Kjøper du leilighet i blått område, 
må du leie ut via Haukeli Booking når du ikke bruker 
leiligheten selv. dette tilbudet er til for at de som 
ikke eier skal få komme seg på fjellet ved å ha flere 
leiemuligheter. dessuten kan leilighetsdrømmen bli 
mer økonomisk realistisk. Fint for deg, kanskje?

foLKEHyttEnE. senhøsten 2010 lå det kun fem 
hytter for salg på Haukeli på Finn.no. det rimeligste 
alternativet er en koselig laftet tømmerhytte på 
38 kvm i flotte omgivelser knappe 7 kilometer fra 
vågslid. Hytten er bygget i 1974, og inneholder gang, 
toalettrom (dusj og utedo), stue med kjøkkenkrok,  
og to soverom med totalt fem sengeplasser.  
i tillegg er det oppført anneks på tomten, på cirka  
15 kvm, som har fem sengeplasser.  det er 250 meter 
sti opp til hytten fra parkeringsplass.  Prisantydning: 
1.390.000. så du kan få en fin familiehytte fra 1.390.000 
til 4.500.000 kroner i området. en gjennomsnitts 
fjellhytte på Haukeli ligger på tre millioner, som er én 
million over landssnittet på fjellhytte.

EKsKLUsIvt på vågsLId. de resterende 12 
salgsobjektene på Finn.no er nyoppførte ultramoderne 
leiligheter som ligger til med ski in/out i Haukeli 
skisenter. trenden her er stigende. Prisklassen med. 
Men hvor stor plass trenger du til fjells. 

Hasseløy kjenner hyttemarkedet på Haukeli godt. 
Han tror at motivasjonen folk har til å kjøpe hytter i 
2,5-8 millioners-klassen er verdistigningen. 
- det har kommet en sterk kjøpergruppe fra 
stavanger de siste årene. det har vist seg at 
de som tidligere ferierte i sirdal, nå har flyttet 
hyttebyggingen sin over til vågslid, sier Hasseløy.
Han tror dette er med å presse prisene opp. Broen i 
Berge sag tror imidlertid at investeringsmarkedet ligger 
på leilighetene i skitrekket, og ikke i familiehyttene.
-vi bygger utelukkende til familier som vil ha den 
kvaliteten egen hytte på fjellet kan gi dem, sier Broen.

så myE KostEr HyttA dEg årLIg. vårt eksempel 
er en nyoppført hytte som ligger i Arbuviki Hyttefelt 
på vågslid. Hytten har et bruksareal på i overkant av 
100 kvm, tomt på 757 kvm, 2 parkeringsplasser, og 
sengeplass til ti. standarden er topp – og det må du 
også betale for. 3.090.000 millioner kroner.
om du må låne 2,5 millioner for å kjøpe hytta, viser 
regnestykket at renter, vedlikehold og andre utgifter 
lander på over 117.000 kroner i året.

årLIgE KostnAdEr (3,85% rEntE)
rentekostnader (realrente etter skatt) 69.300

offentlige utgifter 6.500

Festeavgift 0

Fellesutgifter til vei 3.500

Forsikring 5.500

tv/internett-abonnement 2.000

utvendig vedlikehold 3.000

innvendig vedlikehold 3.000

slitasje innbo 10.000

oppvarming 15.000

årlige kostnader 117.800

KostnAdEr pEr BrUKsdøgn
7 netter 16829

14 netter 8414

21 netter 5609

28 netter 4207

35 netter 3366
Kilde: norKapital Haugesund og Haukelimagasinet.  

Post med vedlikehold og slitasje er et anslag.
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dE storE prIsforsKjELLEnE. vil familien bruke 
hytta 21 dager – høstferie, påske, og vinterferie  
– vil hvert eneste døgn koste dem over 5.600 kroner. 
i tillegg må man beregne utgifter til bensin, skitrekk, 
mat og så videre.
- jeg tror ikke folk er klar over hvor dyre helgene 
faktisk blir, sier Hasseløy.
sammenligner vi eie vs leie, er det utrolig stor 
prisforskjell. du får ikke leid noe i den prisklassen 
på Haukeli. det dyreste alternativet er en 12-manns 
luksushytte med beste beliggenhet. døgnpris  
påsken er 3.120 kroner.

det dyreste leiealternativet i eksempelet er en 47 
kvm moderne hytte i skitrekket, med stue med åpen 
kjøkkenløsning, to soverom, terrasse og parkering. de 
fleste hyttene Haukeli Booking har for utleie er utstyrt 
med kabel-tv og internett.
-90 % av gjestene våre er fra vestlandet, sier ida Beate 
Kjenstadbakk, markedskonsulent i Haukelifjell.
det er mange stamgjester, og de fleste er barnefamilier.
-Mange trosser kolonnekjøring for å komme på ”den 
riktige siden”, med de beste snøforholdene og mest sol, 
sier Kjenstadbakk.

En god InvEstErIng. Fjellhytter har vist seg å være 
en god investering. Men da betyr beliggenhet og topp 
standard alt. ved finanskrisens anmarsj ble det nesten 
stillstand på fjellet – frykten  hos folket var stor.
- det tok helt av i 2007/08, og frem mot finanskrisen. 
da roet det seg, og siden har det gått i bølger, sier 
Hallgeir Broen som mener hyttebyggingen har tatt 
seg opp igjen. renten er lav, og byggeprosjektene på 
luksushytter er omfattende.  

En god InvEstErIng. Fjellhytter har vist seg å 
være en god investering, men torstein langeland , 
banksjef i Haugesund sparebank, minner oss på  
om at ikke alt kan måles i kroner og øre.
-vi ser at mange familier velger å investere i hytte 
fordi det gir livsglede og fine opplevelser med 
familien. det er svært få som kjøper hytte på Haukeli 
som en ren spekulasjon.
-ser du på kostnadene ved å eie er det ikke tvil  
om at hvert døgn koster en hel del, sier han.
langeland har selv hytte på vågslid og bruker den 
mye. Han mener det finnes gode argumenter for 
begge for både eie- og leieløsninger.
-eie gir trygghet og mulighet for å ta del i  
verdistigningen mens leie gir fleksibilitet og du  
låser ikke kapital. renteutgiftene er jo betydelige,  
sier langeland. 

BILLIgstE 4 mAnns ALtErnAtIv  
mEd 1 sovErom + sovEsofA
Påske 13.000

vinter 6.200

Høst 2.500

nyttår (fra 29. desember til 2. januar) 3.600

Helg i januar (fredag til søndag) 1.540

dyrEstE 4 mAnns ALtErnAtIv  
mEd 2 sovErom
Påske 15.000

vinter 6.800

Høst 2.800

nyttår (fra 29. desember til 2. januar) 4.000

Helg i januar (fredag til søndag) 1.880
Prisene er basert på hele ferien, ikke døgnpris.  

Ved eventuell utvask kommer et tillegg på 750 kroner.

utleieMArKedet PÅ HAuKeli
Haukelifjell har over 70 utleieenheter. tilsammen 700 sengeplasser.

en gjennomsnittlig fjellhytte i norge koster 2 millioner kroner (2008)

det bygges ca 400 hytter i året i telemark (2002-2009)

det er over 400.000 hytter i norge (2009)

det er over 26.400 hytter i telemark (2009)

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Dine Penger og Haukelifjell.com



HvILKEt områdE LIKEr dU BEst på HAUKELI?
-jeg synes alle områder på Haukelifjell har noe eget. 
jeg liker liker godt å kunne gå turer sommer og høst 
til fots, å kunne se og benytte den ville naturen. liker 
å bestige nye topper, siste tur gikk til tvitjønnnuten 
1216 moh. for å besiktige toppen av den nye heisen. 
skiturer om vinteren går ofte fra hytta på raudberg til 
Fossen og Haukelisæter, men blir nok oftest å finne i 
bakkene på Haukelifjell skisenter.

HvA Er dEt som KjEnnEtEgnEr 
HyttE/LEILIgHEtsmArKEdEt 
på HAUKELIfjELL?
-Hytte og leilighetsmarkedet i 
Haukelifjell kjennetegnes av god 
stabilitet og høy etterspørsel. 
det går aldri en dag på jobb 
uten at en eller annen er på 
tråden for å snakke om området. 
Hyttemarkedet har økt jevnt 
når det gjelder pris og etterspørsel hele den siste 
tiårsperioden. leilighetsmarkedet hadde en liten 
stopp under finanskrisen 2008/2009, markedet har nå 
tatt seg opp igjen og vi opplever stor etterspørsel.

HvordAn HAr HyttEUtByggIngEn og 
-mArKEdEt UtvIKLEt sEg dE sIstE årEnE?
-Hyttebyggingen de senere årene har ekspandert 
enormt, og vi kan vel med sikkerhet si at det må 
reguleres flere hyttetomter for å kunne tilfredsstille 
markedet i årene fremover. det er vel omtrent tomt 
for tomter i området rundt skisenteret. et mindre  
felt er under etablering i front av Flåmyrane.

I dInE møtEr mEd HyttE/LEILIgHEts- 
KjøpErE, HvILKE KvALItEtEr Er dEt  
KjøpErnE vEKtLEggEr?
-de aller fleste ser på snøsikkerheten og klimaet/ 
antall soldager som det viktigste for å vurdere vågslid 

og østsiden av Haukelifjell. de aller fleste kjøperne 
vurderer kvaliteter som fullstandard. det vil si at vei 
helt frem til hytteveggen, gode kvaliteter på vann/
avløp samt strøm/kabel-tv/bredbånd er viktige 
momenter.

HvIs dU sKAL BEsKrIvE dEn KLAssIsKE 
«HyttEKjøpErEn» på vågsLId - HvordAn  
vILLE dU BEsKrIvE HAn/HUn?
-den klassiske hyttekjøperen på vågsli er familien. 
den stykkes også ofte opp mellom flere generasjoner, 
for å gi plass til storfamilien. Firmahytter blir det  mer 
og mer av.

Hvor mAngE frItIdsEIEndom-
mEr sELgEr dErE HvErt år på 
HAUKELIfjELL?
-vårt marked ligger for det meste 
på bruktsalg, men vi selger også 
en del tomter og nyoppføringer. et 
gjennomsnittlig antall for vår del 
er vel 20-30 enheter i året. Flere 
av våre meglere har hytter her og 
befinner seg ofte i området.

HvordAn tror dU frEmtIdEn 
for dEstInAsjonEn HAUKELIfjELL sEr Ut?
-jeg tror Haukelifjell har gode muligheter til å bli 
vestlendingenes førstevalg i årene fremover, og da 
hovedsakelig med hytte/leilighetskjøpere fra hele 
rogaland og sunnhordland i kommende år. i tillegg tror 
jeg også at det vil komme flere kjøpere østfra.

REIDAR VIK (41)
BAKgrUnn:
11 år i samme firma  
(innfusjonert fra andre).  
siste 5 år som eiendomsmegler  
hos  eiendomsmegler vest.

FORTSATT LEDIGE  
LEILIGHETER
råsali og råsehallet er de markante leilighetstunene 
som ligger solrikt og sydvestlig vendt midt i hjertet 
av alpinbakkene og langrennsløypene.
utsikten er uslåelig og du kan spenne skiene på deg 
utenfor hytteveggen. Her er fortsatt noen ytterst 
få leiligheter for salg mens andre ertilgjengelig 
for bedrifter som ønsker åremålsutleie. Her kan 
bedrifter gjøre åremålsavtale for 6, 8 og 12 sengs 
leiligheter, med vaktmestertjeneste og bredbånd. 
tilkomsten til råsali og råsehallet er via en 800m 
lang fjelltunnel, som også tjener som tørr og fin 
parkeringsplass for gjestenes biler.

«Haukelifjell 
går en lovende 

tid i møte»
Reidar Vik
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HaukeliFjell 
Booking vokser
Leilighetstilbudene som Haukelifjell 
Booking kan tilby, blir stadig mer 
omfattende og ettertraktet. Bookingen 
har over 100 enheter i sin utleieportefølje.

-etter den fjerde vinteren i drift, har det vært ny stor 
oppgang i antall gjester som har besøkt vågslid/ 
Haukelifjell, og stadig nye gjester finner vegen til fjells, 
sier  olav Marvik, markedsjef i Haukelifjell skisenter 
As. sesongens påske kommer svært seint og gir derfor 
en lang sesong. i tillegg gir fordelingen av vinterferien  
full uttelling med hensyn til spredning av gjestene; noe 
som gir gode muligheter for at enda flere får plass hos 
Bookingen i sin vinterferie.
det nye bookingsystemet  restech360, er etter ett års 
innkjøring i god drift. 
-Book online. det er enkelt og informativt og 
ukomplisert. Kunden reserverer og betaler og får 
bekreftelse på mail, sier markedssjef olav Marvik.
tunnel-loftet og Alpin lodgen: nytt av året er det nye 
tunnel-loftet. oppå innkjøringen til råsalitunnelen, like 
ved skisenteret, er det nå innredet et leilighetsbygg 

med 5 soverom, 4 bad og felles stue/spiseplass. 
totalt 15 sengeplasser og ekstraplass for 6personer i 
sovesofa. tunnel-loftet kan leies ut som en enhet, men 
kan også splittes opp i to enheter. 
-For en stor skigjeng, eller flere familier på felles 
helgetur, er dette et ypperlig og rimelig overnattingsal-
ternativ, sier Marvik. 
i tillegg kan større grupper også leie ”Alpin lodgen”; den 
gamle varmestuen, som har 9 rom med til sammen 22 
sengeplasser. 
-Haukelifjell Booking kan også tilby opplegg for 
bedrifter som ønsker samling med faglig og aktivt 
innhold. Her kan en bo bra, spise bra og få opplevelser 
som vil prege samholdet i bedriften eller avdelingen, 
sier olav Marvik som minner om at Haukelifjell 
skisenter kan tilby møterom/grupperom, og skreddersy 
aktivitetsopplegg. 
-For større grupper kommer vi til å samarbeide med 
de andre turistbedriftene i området slik at vi kan gi 
gunstige gode konferanseløsninger til gode priser, sier 
Marvik og henviser til Haukelifjell Bookings stående 
tilbud: ”Bo rimelig og flott, med utsikt og sol, og supre 
skiforhold helt til hytteveggen!”  



Ølensvåg    Stord    Tysvær    Haugesund    Bergen    Bærum    Jondal    Mauranger    Sirdal    Flekkefjord    Kristiansand

www.olenbetong.no
5582 Ølensvåg - Tlf 53 77 52 00

Vi er med og bygger landet
Med ferdigbetong fra 15 blandeverk fra Kristiansand til Kirkenes.  
Rør- og kumsystemer, kabelkanaler, murer og elementer.

 

Arbuviki ligger idyllisk til på sørsiden av E134. Tomteområdet ligger 820-860 m.o.h.  
Tomtene selges som selveiertomter, med tomtestørrelser på 500-1000 m2.

Panoramautsikt fra de fleste tomtene. 
Terrasseringen av terrenget i området gir svært 
flott individuell hytteplassering. 
Prosjektert lysløype vil gå like ved hyttegrenda. 
Egen båthavn i Arbuvatn, gode fiskemuligheter. 

Maks størrelse på hyttene er 100/130 m2, 
avhengig av hvilke tomter man velger, og det 
tillates også oppført frittstående anneks på noen 
av tomtene.  

Pris på hyttetomtene varierer fra kr 
600.000 – 900.000. Tomtene overtas  
som naturtomt med framført veg, vann,  
avløpsledning og strømkabel til tomtegrensen.

Vågslid Eiendom AS tilbyr i dette området 
både selvbyggertomter, byggesett med 
mulighet for en del egeninnsats, og 
nøkkelferdige hytter i bindingsverk og laft. 

For ytterligere opplysninger kontakt Jostein Vågslid  tlf.  908 71 450

Atkomst

Avkjøringen ligger på sørsiden av E134,  
mellom Vågslid hotell og Arbuvollen.

Kjøreavstandene 
ca 2½ time fra Skien, (185 km)
ca 2½ time fra Haugesund (185 km)
ca 3½ time fra Bergen.
ca 3½ time fra Stavanger (245 km

Selvbyggertomter og hytter 
på Arbuviki hyttefelt i Vågslid 



tar vare på miljøet

Etterisoler huset ditt
- en smart investering
Plassér pengene på loftet! Utregninger gjort ved hjelp av
vår nettbaserte beregningskalkulator konkluderer med at
du får opptil 34% avkastning årlig om du etterisolerer
loftet ditt. 

Maksimal innskuddsrente i bank er i dag bare ca 3 %. 
Etterisolering er dermed mer enn 10 ganger så 
lønnsomt. 

Besøk www.glava.no i dag og regn ut hva gevinsten blir
for deg og dine.

annonse_etterisolering_b218xh1375  17.09.10  14.06  Side 1



åmot i  v inje

opningstider

vinmonopoletøvrige butikker rema 1000

Nye!

velkomen!
man-tor    09.00-16.30
fredag       09.00-18.00
lørdag       10.00-15.00  

tys-tor      11.00-16.00
fredag        11.00-18.00
lørdag        10.00-15.00  

mån-fre     08.00-21.00
laurdag     08.00-20.00

Ny og større

Ny og større Ny butikk

Ny og større Opnar 24.nov OpnarJan.2011

Ny butikk

STRANDGATA 4 PÅ STATHELLE

Åmot 350 72203   Stathelle 35960520

FRISTADSENTERET I ÅMOT

www.rogn.no   

antakelig landets 
mest spennede 

lampeforretning
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Booking

Har du en hytte i Vågslid 
og ønsker ekstra inntekter?
Haukelifjell Booking har stor pågang etter leie av hytter, og søker 
derfor flere  utleiehytter i  sin portefølje rundt Haukelifjell Skisenter.   »

Priseksempler
Haukelifjell booking har kvalitetsrike og moderne enheter til utleie i Vågslid. 
Alle leilighetene har direkte tilgang til naturens goder. Her er det ikke langt 
inn mot Hardangerviddas usjenerte natur og fantastiske fjellkjeder.

Torsdag - Søndag

68m² + hems
8 personer
2 Soverom 
Sauna 
4000,-
6/1 - 13/2

Onsdag - Søndag

47m²
2 - 4 personer
1 Soverom 
Sovesofa 
3160,- 
16/3 - 10/4

Søndag - Fredag

68m²
6 personer
2 Soverom 
Sauna 
3500,- 
6/1 - 13/2

Fredag - Søndag

95m² + hems
10 - 12 personer
3 Soverom 
Sauna 
4160,- 
16/3 - 10/4

95 18 30 04
booking@haukelifjell.com
www.haukelifjell.com

For disse og andre alternativer/perioder, besøk online booking: 
www.haukelifjell.com



KOMPLETT INFORMASJON
På www.visithaukeli.no, som ble lansert 15. september 2010, fi nner du som bruker komplett 
informasjon om Haukeli. Du er kun et tastetrykk unna online booking, webkamera, værstasjon, 
løypekart, aktivitetskalender, overnattingstilbud, informasjon om serveringssteder, 
fritidseiendom og mye mer! Her fi nner du også integrasjon mot facebook-sider, og nytt i år 
er også VisitHaukelis YouTube-Kanal.  Her vil du kunne se mange spennende fi lmer fra Haukeli!

Besøk www.visithaukeli.no og send oss gjerne dine tilbakemeldinger!

WWW.VISITHAUKELI.NO
NYE NETTSIDER

En ny felles plattform har gjort markedsføringen av Haukeli mye enklere.
Både for deg som forbruker og for reiselivsnæringen i Vinje. 

enda enklere med  
en Haukeli-visitt

TEKST: Alexander urrang Hauge

-næringslivet i vinje kommune er svært avhengige 
av reiselivet. dette har medført at en rekke aktører 
samarbeider meget godt for å utnytte kommunens 
ressurser og utvikle reiselivet. sier Halvor vinje som 
eier og driver Haukelifjell skisenter. Besøker du 
for eksempel www.haukelifjell.com vil du se at du 
kommer til Haukelifjell skisenter sin forside under 
visitHaukeli. de nye nettsidene gir et bedre og et 
tettere samarbeid. visitHaukeli er ikke en tradisjonell  
reiselivsportal, men en felles internettplattform  
for bedrifter i Haukeli og vinje kommune. 
det er allerede mange aktører som er en del av 

visitHaukeli;Haukelifjell skisenter, vågslidtun  
Hotell, Haukelirennet, edland industri, esso  
- lindskog Auto-service, Haukeliseter Fjellstue,  
Haukeliseterfestivalen, joker Haukeligrend,  
telemarksmagasinet og Haukeli Fjellservice.  
Målet er at den nye internettplattformen skal gjøre 
markedsføring av destinasjonen enklere, skape et 
helhetlig inntrykk, at vinje kommune samarbeider 
bedre og at Haukelis profil kommer bedre frem. 
-den nye plattformen vil generere vesentlig mer 
trafikk for aktørene på visitHaukeli”, sier torben 
Andersen, webredaktør for visithaukeli.no.



Førjuls teknikksamling
Desember 
Ønsker du å lære å gå litt bedre langrenn? Enten 
du er en «termosløper» eller har ambisjon om å gå 
Haukelirennet, Skarverennet eller Sesilåmi  er dette 
muligheten for å forbedre din teknikk. Vi samler  
de  langrennsinteresserte til en tidlig motivasjons-  
samling. Det blir coaching og trening med topp 
utdannede  instruktører. Fokus på teknikk og 
smøring. Utstyrsleverandører håper vi også kommer.

Romjuls Program
26. Desember 
Juleåpning; Tilbudspris på kjøp av Romjulskortet

27. Desember  
Offisiell åpning av Tvitjønn 1216: den nye toppheisen

31. Desember 
Nyttårsfeiring: Fakkelrenn  fra  toppen av 
Vågslidheisen. Etterpå blir det selvagt  gløgg og 
kanskje noen overraskelser?

Barnas Haukelifjell 
Tidlig i Februar
Barnas store aktivitetshelg på Haukelifjell Skisenter. 
Våre instruktører lager mange spennende aktiviteter 
for barn;  Skilek, snøhulebygging og mye annen moro. 
Muligheter for hundekjøring i nærområdet.

Off-pist Weekend 
19-20. Februar    
Vi samler alle off-pist interesserte til samling.  
Det blir innføring i sikkerhet under skikjøring i 
fjellet, felleskjøring i nærområdene til Haukelifjell 
Skisenter. (Ved eventuelt dårlige forhold  kan det 
hende vi tar turen til mer optimale områder.  
Du får låne viktig utstyr som skredsøkere,  
søkestang  etc. av oss.  Hjelm må du holde selv.

Dragene er løse
Februar    
Se og opplev spektakulær kiting, demo, mulighet for 
testing. Barnekiter for testing mm. Vindforbehold

Haukelifjell 
Freeride 
Challenge
20. Mars
Årets store nyhet  
for frikjørere.  
I samarbeid med 
Lagg på Hovden 
arrangerer vi en 
frikjøringskonkur-
ranse for  de 
som synes det er 
gøy med en utfordring på ski og brett, men føler  
norgescupnivå blir i det vel heftigste laget?

Haukelifjell park academy 
26-27. Mars    
Vi samler  de  park og jib interesserte til en heftig   
samling. Det blir coaching  med topp profilerte 
instruktører. Klær- og utstyrsleverandører kommer.
Hjelm er påbudt.

Langrennsteknikk og Smørekurs;  
siste oppkjøring til Haukelirennet
2. April 
Spissing av skiformen mot Haukelirennet.  
Vi samler  de  langrennsinteresserte til en 
motivasjonssamling, Det blir coaching og trening 
med topp utdannede langrenns instruktører. Fokus 
på rett skiteknikk og smøring, samt forberedelse til  
renn. Utstyrsleverandører er invitert.

Haukelis Høge Rute 
8-10. April  
Vår egen variant av alpenes  “Haute route”. Bli med  
på fantastiske toppturer med flotte nedkjøringer  
blant Haukelis spennende topper. Våre erfarne  
guider sørger for trygge og spennende  dager i 
fjellet. Du får låne viktig utstyr som skredsøkere, 
søkestang mm av oss.  Hjelm må du holde selv.

Vårskitur til Nupsegg 
Mai  
Bli med på guidet vårskitur til Nupsegg. Dette er  noe  
av det flotteste høyfjellsterrenget du kan finne i vår 
del av Norge. Vilt og vakkert !

Ny markedssjef: Olav Marvik (46) 
Olav bor i Stavanger og vil dele sine 
arbeidsdager mellom Vågslid og Stavanger.  
I tillegg til å være en lidenskapelig ski-
entusiast og stor Haukelifjell fan , så er  
Olav en kreativ og entusiastisk sjel, som  
skal sette Haukelifjell på kartet.

Nytt vertskap i Tyrvelidhallen: 
Samboerparet Sandor Camai (26)  
Catrine Kihlstrand  (28)
Disse to skal ha ansvar for kafe og puben  
i Tyrvelidhallen. Sandor er utdannet kokk  
og kommer fra Østerrike, men har jobbet i 
Norge de to siste årene. Han får ansvar for 
kjøkken og meny, og vi ser ikke vekk fra at det 
kan komme noen overraskelser fra den kanten. 
Cathrine er fra Horten og har en variert og 
allsidig yrkesbakgrunn fra hudpleie, butikk 
blomsterdekoratør/servering/bartender med 
mer. Cathrine skal i tillegg til drive kafe og pub  
også bistå i booking service.

* Det kan bli gjort forandringer i kalender, besøk 
visithaukeli.no for alltid oppdaterte aktiviteter.

aktivitetsplan

AKtIvItEtEr
reportasje:

SIDE 112      HAUKELIMAGASINET VINTER 2011



Førjuls teknikksamling
Desember 
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Vågslidheisen. Etterpå blir det selvagt  gløgg og 
kanskje noen overraskelser?

Barnas Haukelifjell 
Tidlig i Februar
Barnas store aktivitetshelg på Haukelifjell Skisenter. 
Våre instruktører lager mange spennende aktiviteter 
for barn;  Skilek, snøhulebygging og mye annen moro. 
Muligheter for hundekjøring i nærområdet.

Off-pist Weekend 
19-20. Februar    
Vi samler alle off-pist interesserte til samling.  
Det blir innføring i sikkerhet under skikjøring i 
fjellet, felleskjøring i nærområdene til Haukelifjell 
Skisenter. (Ved eventuelt dårlige forhold  kan det 
hende vi tar turen til mer optimale områder.  
Du får låne viktig utstyr som skredsøkere,  
søkestang  etc. av oss.  Hjelm må du holde selv.

Dragene er løse
Februar    
Se og opplev spektakulær kiting, demo, mulighet for 
testing. Barnekiter for testing mm. Vindforbehold
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Vi samler  de  park og jib interesserte til en heftig   
samling. Det blir coaching  med topp profilerte 
instruktører. Klær- og utstyrsleverandører kommer.
Hjelm er påbudt.

Langrennsteknikk og Smørekurs;  
siste oppkjøring til Haukelirennet
2. April 
Spissing av skiformen mot Haukelirennet.  
Vi samler  de  langrennsinteresserte til en 
motivasjonssamling, Det blir coaching og trening 
med topp utdannede langrenns instruktører. Fokus 
på rett skiteknikk og smøring, samt forberedelse til  
renn. Utstyrsleverandører er invitert.

Haukelis Høge Rute 
8-10. April  
Vår egen variant av alpenes  “Haute route”. Bli med  
på fantastiske toppturer med flotte nedkjøringer  
blant Haukelis spennende topper. Våre erfarne  
guider sørger for trygge og spennende  dager i 
fjellet. Du får låne viktig utstyr som skredsøkere, 
søkestang mm av oss.  Hjelm må du holde selv.

Vårskitur til Nupsegg 
Mai  
Bli med på guidet vårskitur til Nupsegg. Dette er  noe  
av det flotteste høyfjellsterrenget du kan finne i vår 
del av Norge. Vilt og vakkert !

Ny markedssjef: Olav Marvik (46) 
Olav bor i Stavanger og vil dele sine 
arbeidsdager mellom Vågslid og Stavanger.  
I tillegg til å være en lidenskapelig ski-
entusiast og stor Haukelifjell fan , så er  
Olav en kreativ og entusiastisk sjel, som  
skal sette Haukelifjell på kartet.

Nytt vertskap i Tyrvelidhallen: 
Samboerparet Sandor Camai (26)  
Catrine Kihlstrand  (28)
Disse to skal ha ansvar for kafe og puben  
i Tyrvelidhallen. Sandor er utdannet kokk  
og kommer fra Østerrike, men har jobbet i 
Norge de to siste årene. Han får ansvar for 
kjøkken og meny, og vi ser ikke vekk fra at det 
kan komme noen overraskelser fra den kanten. 
Cathrine er fra Horten og har en variert og 
allsidig yrkesbakgrunn fra hudpleie, butikk 
blomsterdekoratør/servering/bartender med 
mer. Cathrine skal i tillegg til drive kafe og pub  
også bistå i booking service.

* Det kan bli gjort forandringer i kalender, besøk 
visithaukeli.no for alltid oppdaterte aktiviteter.

aktivitetsplan
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Reidar og Tone har kanskje solgt fl ere 
hytter på Haukeli enn noen andre. De 
er fl inke, og gjør seg alltid kjent med 
området der de skal selge fritidsbolig.

Men for Reidar og Tone er det ikke nok å vite 
hvor nærbutikken ligger. 

De undersøker alltid jakt-, fi ske- og tur-
muligheter, og opptatt av at det faktisk 
fi nnes velpreparerte skiløyper og gode 
alpinanlegg i nærheten. 

Begge er erfarne meglere, og selv glad 
i fjellet. Derfor kjenner både Reidar og 
Tone også de fl este skiløypene på 
Haukeli, og vet hvilken du skal ta for å 
komme til Haukeliseter. 

Det er vi som kjenner løypene       på Haukeli Reidar Vik og Tone Tjessheim Mannes
Vi er på Haukeli året rundt. Kontakt oss gjerne 
om fritidsmarkedet i området.

Selge eller kjøpe fritidsbolig? 

Kontakt Reidar Vik og Tone Tjessheim 
Mannes på vårt kontor i Haugesund: 
reidar.vik@emvest.no / 901 66 881 
tone.mannes@emvest.no / 920 42 473
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