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Snø og Sol
NaturskjøNNe  og sNøsikre Vågslid

Familievennlig
egeN barNebakke med apa, elfie og ted

 

Komplett SKiglede
laNgreNN+fjellski+terreNgpark+alpiNt=Haukelifjell
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Reidar og Tone har kanskje solgt flere hytter 
på Haukeli enn noen andre. De er flinke, 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-, fiske- og turmuligheter, og er opptatt 

av at det faktisk finnes velpreparerte skiløyper 
og gode alpinanlegg i nærheten.  
 
Begge er erfarne meglere, og selv glad i fjellet. 
Derfor kjenner både Reidar og Tone også 
de fleste skiløypene og turstiene på Haukeli, 
og vet hvilken du skal ta for å komme til 
Haukeliseter.

Det er vi som kjenner turstiene      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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www.haukeliseter.no

Et fjelleventyr midt mellom øst og vest

Skiturer Toppturer Kiteeldorado Opplevelser

Bestill
 opphold hos 

oss innen 
15/1-2012,

 få 10% rabatt på 
losji. Rabattkode: 

HMVINT12*

*tilbudet gjelder ikke for opphold i høytid og ferier
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have you ever worn a piece of Norway?

PRICE: NOK. 9 000,-    ///   COLORRANGE:

READ THE WHOLE STORY OF BRUVIK FJORD ON: 
WWW.BRUVIKTIME.COM

BRUVIK FJORD CONTAINS ENCAPSULATED WATER 
FROM THE NORWEGIAN FJORDS

Askeland Ur & Smykker
Søregaten 5, 4006 Stavanger
Tlf. 954 14 701
E-post: post@askeland.no
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Haukelimagasinet er et gratis, kommersielt  
destinasjonsmagasin som utgis årlig.

Vågslid/Haukelifjell blir et stadig mer  
populært reisemål om vinteren, det merkes 
både på hyttesalg, på tomte-etterspørsler  
og ikke minst på interessen for 
leie av leiligheter og hytter.

Så ser jo markedet i Vest også det faktum  
«at Haukeli kommer stadig nærmere».
Først i køen står området vest for  
Hardangerfjorden ; Den nye Jondalstunnelen 
på 10 kilometer, som vil ha gjennomslag på 
forvinteren 2012, vil åpnes for trafikk medio 
2012. Reiseturen fra eksempelvis Bergen 
vil reduseres med nærmere 30 minutter, og 
med dette er bilturen fra Bergen til Vågslid i 
underkant av 3 timer; altså fullt akseptabelt  
for en helgetur!

Neste ut er Rogfast, med ny 26 kilometer 
lang undersjøisk motorveg under 
Boknafjorden, anleggsoppstart i årsskiftet 
2014/2015; Denne vil selvsagt korte inn 
reisetiden for Nord-Jæren og gjøre det 
betraktelig raskere fra denne siden å 
komme over til «solsiden av Haukelifjell»!

Men lenge før Rogfast er ferdig, settes det 
i gang bygging av de nye tunnelene over 
Haukelifjell, og her er tunnelen Seljestad-
Valldalen først på planen; Da blir en kvitt 
stigningene opp ved Seljestad, kvitt bratte 
bakker og svingete smal veg gjennom Røldal. 
Etter at vegen har vært ute i friluft noen få 
hundre meter ved Valldalen, så går det rett 
inn i fjellet igjen og dermed er en kvitt den 

problematiske Austmannalia, og godt blir det!
Og så, mine damer og herrer, kommer det store 
spørsmålet: -Blir det lang tunnel som kommer 
ut like ved Tyrvelid og Haukelifjell Skisenter? 
Det er i hvert fall noe alle med lokal kunnskap 
om Haukelifjellet sterkt anbefaler, og det siste 
ordet er definitivt ikke sagt her! Se for deg en 
100% vintersikker veg! Legg ned brøyte- 
stasjonen! Få tilrettelagt for den desidert 
raskeste og sikreste veg mellom Aust og Vest!
Ryktene svirrer også om nye forhåpninger 
om realisering av Haukelibanen! 

Les mer om dette inne i magasinet!
Gled dere folkens, se fram til raskt og 
stabilt samband over Haukelifjell! Her på 
Telemarkssiden står vi klar med snøsikker 
vinter, fantastiske fjellområder med turløyper 
for enhver smak, og et utfordrende alpinsenter 
som er tilrettelagt for de forskjellige aldre 
og skiferdigheter! Gjennom sommeren 
har vi arbeidet med tiltak som skal gjøre 
destinasjonen enda mer attraktiv å besøke.  

Les mer om også dette inne i magasinet.
Velkommen skal dere være! Vi håper 
forøvrig at dere ville finne tid til noen rolige 
stunder med Haukelimagasinet 2012.

Ikke nøl med å be om noen ekstra eksemplarer 
for å gi til noen du kjenner, og som du tror vil 
sette pris på å få bla gjennom det. 

god ViNter fra HalVor ViNje!

eN Ny ViNtersesoNg er i full gaNg, og alle de som gleder seg til sNø og  
frost skal igjeN få oppfylle øNsket om å la sNøkrystalleNe få føliNg  
med skisåleN, både bortoVer og NedoVer.

veien til vinteren

gratismagasiN ViNter 2012
HAUKELIMAGASINET

Haukelifjell Skisenter
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HVor skal du stå på ski i dag?
Ski og snømulighetene er mange og du trenger 
sjelden gå langt. Enten du liker langrenn, 
alpint, eller toppturer. Noen ganger ligger den 
beste snøen rett bak hytteveggen. Bare se!

drømmeN om sæsNuteN
Katolikker bør ha vært i Vatikanet og  
muslimene i Mekka. Den vaskekte fjellskiløper 
bør ha svingt innom 1392m høye Sæsnuten. 
Haukelimagasinet viser deg veien til den 
evigvarende klassikeren. 

Haukelifjell på Vidda
Å nyte snøhvite vidder i ensom eller tosom 
majestet er balsam for sjelen, godt for hode 
og sundt for hjertet. I tillegg kan du treffe 
på reinsdyr. Nærmere kinderegg-effekten 
kommer du ikke på Haukelifjell. 
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Roser i kinna, ski på beina . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

gode tips til pulkliVet
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Frank Kongshavn tipser om gode bøker. . . 102
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kariNe falCk pederseN
Karine er en av Norges aller beste frikjørere og 
har erfaring fra både USA og skifilmverdnen. 
I dette intervjuet snakker om yoga, ski, pudder, 
vennskap og målet om nå 19 fjell i 19 fylker. 

HaukelireNNet – reiN skiglede
Haukelirennet er den perfekte sesongfinale 
og treningsmål for langrennsløpere i alle 
kategorier. Enten du heter Marit Bjørgen, Sjur 
Røthe eller bare liker en flott skiutfordring. 

deN Nye skiHVerdageN
Veien til den perfekte skihelgen går gjennom 
Haukelifjell Booking og skibakken. Her finner 
både pudderentusiaster, småbarnsfamilier 
og vennepar perfekte utleiligheter.

Side 50 Side 88Side 64



Vi lukker øynene og ser  
for oss gapende små 
barnemunner som prøver  
å fange snøflak som daler  
fra himmelen. Vi ligger på 
ryggen og lager engler  
i snøen. Vi triller snøballer 
som vokser fra eplestor 
størrelse til familieprosjekter, 
som kan bli til en borg.  
Vi graver snøhuler inn  
i nye vintre, roper på  
mamma og pappa, spiser 
boller og drikker kakao.
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge 
FOTO: VegArd Breie

 

Og på kvelden siger det et slør av trøtthet 
over øyner og røde kinn. Mellom lune 
hyttevegger, sengetøy som lukter trygghet 
og en hvit verden av vind og snø glir vi 
inn i drømmer om nye spor, mer snø og 
mennesker vi ikke har møtt ennå. 
For slik er fjellet. Høyt hevet over 
hverdagens utallige gjøremål og 
tidsklemmas ubønnhørlige tilstedeværelse 
er fjellet kuttet i to av en horisont. Det er 
snø og fjell på den ene siden og himmel og 
vær på den andre. Og i denne hvite sfæren av 
enkelthet er det ingen grenser for takhøyde. 
I hver vår dal reiser vi oss opp, kikker mot 
fjellsiden, sikter mot tregrensen og går nye 
runder med oss selv og tenker tanker vi har 
tenkt tusen ganger fra før av, men nå på en 
annen og unik måte. 

Og i kjølvannet av alle disse gjøremålene 
lager vi spor. Noen er fjørlette, som 
langrennsløperens dobbeltdans. Andre 
er dype og poetiske, som løssnøkjørerens 
geometriske linjer ned en fjellside. Noen 
bærer preg av ubalanse, men er allikevel 
de sterkeste – det er barnas skispor som 
balanserer seg frem på den hvite flate. 
Mens skisporets maraton er laget av 
fjellskiløperens stålkanter, som skjærer 
gjennom skare, myke oppturer og  
vindblåste nedturer. 
Vi stopper aldri. Vi skøyter, staker, 
dobbeltdanser, svinger og brøyter oss opp, 
ut, frem. Noen ganger blir det glipptak,  
noen ganger må det fiskebein og feller til.  
Vi smører om, vi tørker svetten,  
vi overroterer og går på trynet. 

Vi reiser oss og fortsetter. Bak oss ligger 
snøen, med alle historiene, med alle sporene. 
Men vi skal videre. Rundt neste kolle, ned 
neste tegn, nok en tur med akebrettet. Og 
når blåtimen kommer søker vi mot det varme 
lyset fra hyttene, leilighetene. Men ute i 
kulden ligger sporene tilbake. 
De ligger helt til vind og vær sier at  
«nå er det nok». 
Spor blåser igjen, snør igjen, preppes bort, 
smelter igjen, kjøres over, forsvinner  
med våren.  
Og plutselig er skisporet ditt historie. 
 
Men bare i snøen, ikke i oss. 
 
*Overskriften er første vers i Olav H. Hauges dikt, Din Veg
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Varme klær, akebrett, ski, en liten bakke pluss all verdens tålmodighet  
fra foreldre. Listen av krav er overkommelig fra englene i snøen.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge FOTO: VegArd Breie

engler i 
alpinbakken
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Du husker kanskje den første snøen. 
Den som dalte fra himmelen og dekket 
barndommen. Etter det kom rumpeakebret-
tet, akebrettene og kjelken. Deretter kom 
de litt for lange skiene du arvet av søsteren 
din, skistøvler med rar tå og formaninger fra 
mamma og pappa om at du ikke måtte spise 
snø. Drømmen om de nesten uoppnålige 
alpinskiene vokste frem. Så kom den første 
dagen i trekket, den første turen på langrenn 
og etter hvert, sakte, men sikkert kom 
den gode balansen og mestringsfølelsen 
sigende. Resten er barneskihistorie.
I barnebakken i Haukelifjell Skisenter er det 

godt tilrettelagt for barn, med eget skibånd, 
men med små hindringer og utfordringer og 
muligheter for ly hvis været skulle være surt. 
Tyrvelidhallen ligger like i nærheten med alle 
fasiliteter. 
Se også saken om Vennebyen med  
Apa og Ted på side 65.
Snø- og skiinteressen må jo begynne et 
sted. Kanskje barnet ditt får sine første 
snøminner fra en skibakke i Vågslid?

«Drømmen  
om de nesten 

uoppnålige  
alpinskiene  

vokste frem.»

side 14      HAUKELIMAGASINET VINTER 2012



KJelKeFØre: BArneBAKKen i HAUKeliFJellsKisenter 
er perFeKt For All slAgs leK. enten dU sKAl AKe 

eller lA BArnA prØVe sKi For FØrste gAng.
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«De første gangene 
kan det lønne seg å  
la barna bare stå med 
alpinutstyret på  
flatmark og i svært 
slake, korte bakker.»
Eivind Eidslott, i boka Fjellbarna

HVordaN lær barNa å stå på alpiNski
-De fleste barn kan begynne med ski når de 
er rundt to år gamle. Uansett når dere velger 
å begynne: det er til stor hjelp for balan-
setreningen hvis dere holder på med både 
alpint og langrenn
-Det finnes barnealpinski som er kun 
67 centimeter. Dere kan leie slike ski og 
tilhørende støvler. Ofte er det gode tilbud 
på sportsbutikkene og på finn.no finnes det 
gjerne rimelig bruktutstyr.
-De første gangene kan det lønne seg å 
la barna bare stå med alpinutstyret på 
flatmark og i svært slake, korte bakker. Ikke 
gå for fort fram – barnet må bli trygg på 
skiene.
-Etter hvert kan du ta med barnet opp i 
barneheisen – såfremt du selv er trygg på 
alpinski. Hold barnet mellom beina både 
på vei opp heisen og på vei ned bakken. 
På vei ned er det best å kjøre sakte og 
svinge kontrollert. Skryt uhemmet av den 
vesle podens ferdigheter. Smør deg med 
tålmodighet. Vær entusiastisk. Og ta alltid 
pauser når barnet er lei. 
-Etter mye øvelse, latter og gråt, knall og fall 
kan barnet ditt endelig stå noen meter på 
alpinski på egenhånd. Men sving- og stop-
pegenskapeneer ikke ferdig utviklet, så det 
kan være lurt å holde barnet i en sele. Egne 
Alpinseler for barn selges i sportsbutikker 
og gjør skitreningen enklere for store og for 
små.
-Øv mye på svingteknikk, ploging og 
stopping. Bruk for eksempel dine egne og 
andres staver til å sette opp slålomløyper 
for barna. Lek og ha det gøy i skibakken.  
Det skaper trivsel, balanse og god skifølelse. 

Tipsene er hente fra boka Fjellbarna – 
Guiden til familiefriluftsliv året rundt av 
Eivind Eidslott (Fri Flyt)
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HISTORIEN 
OM DEVOLD®

Devold® har produsert

ullplagg siden 1853. Våre 

første kunder var fi skere 

og arbeidere som var 

utsatt for det tøffe klimaet 

langs norskekysten.

Ullplaggene ble i løpet av

 kort tid svært populære.

Devold® ble brukt av

 berømte oppdagere som 

Nansen, Amundsen og 

Ellsworth og blir fortsatt 

foretrukket på dagens 

ekspedisjoner.

www.devold.com

Worn by
Norwegians 
since 1853
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Vent til barnet kan sitte selv før du plasserer det i pulken. 
Minimum alder bør være seks måneder. Ikke legg ut  
på pulktur hvis det er kaldere enn 10 minusgrader.
KildE:	BoK A FJellBArnA – eiVind eidslott, Fri Flyt (2010)   FOTO: lArs MyHren HolAnd

gode tipS 
til pulKlivet

�Ikke�gå�på�pulktur�i�usikkert�vær.��
Sjekk�ofte�om�barnet�er�for�kaldt�eller��
for�varmt�–�og�om�det�har�det�bra�i�pulken.�
�
�Unngå�de�lengste�turene.�Ta�hyppige�pauser.�
�
�Prøv�å�sette�solbriller�eller�små�slalombriller�
på�barnet�for�å�beskytte�øynene.�
�
�Kan�du�legge�turen�til�ei�åpen�hytte,�for�
eksempel�ei�selvbetjent�DNT-hytte�eller�
fjellstue/hotell?�Det�er�fint�å�kunne�gå�
innendørs�for�å�spise,�skifte�bleier�og�la�
barnet�bevege�seg�litt.�
�
�Sørg�for�at�barnet�er�veldig�godt�kledd�og��
at�varmeposen�er�av�god�kvalitet.�Legg�
gjerne�et�liggeunderlag�under�posen.�
Behagelig�for�barnet�og�fint�å�ha�hvis�dere�
skal�ha�utendørspause.�
�
�Mange�barn�liker�å�sove�i�pulken��
–�prøv�å�legge�turen�til�et�tidspunkt��
hvor�barnet�uansett�skal�sove.�
�
�Ha�brødskiver,�kjeks�eller�rosiner�lett�
tilgjengelig.�Kan�være�gode�bestikkelser��
hvis�barnet�blir�lei.�
�
�Vær�forsiktig�i�nedoverbakkene.��
Pulken�kan�velte�og�det�er�slett�ikke�moro.�
�
�Et�tips�er�å�feste�et�tau�i�bakenden�av�
pulken�og�la�en�person�kjøre�bak�og�
holde�dette�tauet.�Da�er�det�mye�lettere�
å�kontrollere�pulkens�bevegelser�i�de�
verste�nedoverbakkene.�Et�slikt�tau�er�
helt�nødvendig�hvis�du�har�tvillingpulk.

drØMMer i snØ: elMer (10 Måneder) 
ligger perFeKt påKledd i pUlKen og

soVer sØtt. Foreldrene sJeKKer JeVnlig 
At HAn er pAssé VArM og HArd et BrA. 
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den Komplette  
SKiglede

- Se på den utsikten da, sier Olav 
entusiastisk, og bruker armen som pil. 
Vi står på toppen av fjellet, og har 
fullstendig overblikk over det hvite, 
mektige landskapet. Olav ser nesten 
litt overrasket ut selv, men han kjenner 
området godt. Han er skisenterets 
markedssjef og telemarksentusiast.
Haukeli har alt. Pudder for pappa, langrenn 
for mor, terrengpark for storesøster, og 
barnepark for bror. Alle har ulike ønsker for 
skiopplevelsen. Marvik mener Haukeli har 
fått til noe helt spesielt. 
- Styrken vår er at vi kan tilby den komplette 
skiglede. Jeg tror vi er nesten er unike 
på dette konseptet. Og i tillegg har vi de 
fantastiske bomulighetene i bakken – ingen 

kan måle seg med oss der, sier han. 
- Hvordan oppdaget du Haukeli? 
- Jeg hadde vært mye på Haukeliseter og i 
fjellene rundt. Tidligere pleide vi å leie hytter 
sammen med andre familier i Rauland og 
på Hovden. Men en gang ble vi tilfeldigvis 
med noen venner på en firmahytte her på 
Haukeli. Jeg syntes med en gang at det var et 
fantastisk område, sier han. Marvik forelsket 
seg raskt i Haukeli. Og etter å ha leid hytte i 
to år, fikk han endelig tak i en tomt. 
- Vi fikk tak i tomt, bygde, og har nå hatt 
hytte her i fem år. Jeg blir bare mer og mer 
glad i plassen. Haukeli har et stort potensiale 
og fantastisk god snøkvalitet. Du slipper 
klisterføre og våt snø. Og sesongen varer fra 
november til mai. Haukeli har alt, sier Marvik.

moro for barna. Haukeli fokuserer mye på 
barnefamilier. De har gode løssnøforhold, 
noe som også trekker mange løssnøkjørere. 
- Vi kan aldri konkurrere med Røldal på 
løssnø, men med de nye heisene kan vi, 
smiler han. Populære Panorama er åpen 
på andre sesong, og Tvitjønn, som tar deg 
opp til Tvitjønnuten 1216 meter over havet, 
åpnet i år. Løypene her gir en god variasjon 
til barnefamilien. Barneparken er blitt 
betydelig oppgradert med hopp, tunneler 
og broer, og er et yndet sted for småfolk. 
Den ligger fysisk avskilt fra skiløypene, og 
skjermet til mot varmestueområdet, slik at 
mor og far kan ha full oversikt fra terrassen.
- Vi har fått en bra barnepark med mange 
lekeelementer. Den er virkelig blitt flott, og 

Vi møter markedsjef Olav Marvik og bikkja Nannuk  
på Råsenuten. 1215 meter over havet på Haukelifjell.
TEKST:	sAr AH elise FAlKeid FOTO: HAAKon nordViK
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HØyFJellslUFt: når olAV iKKe tAr  
snArVeien opp til tVitJØnnUten For å 

 nyte UtsiKten, står HAn teleMArK ett  
eller Annet sted i FJellene rUndt.

er veldig populær blant barnefamilier, sier 
Marvik.
skal bli større. - Vi skal bli bedre på 
terrengpark. Vi begynner grunnarbeidet 
i sommer, for å bli bedre neste sesong, sa 
Marvik da Haukelimagasinet møtte ham i 
påsken. Marvik har mange argumenter til 
hvorfor akkurat dette stedet er så unikt. 
- Du får så mye ut av en skidag her, fra 
morgen til kveld. I tillegg til mange soltimer, 
har vi et stabilt vær. Noe av det verste jeg 
vet er blautsnø og duskregn – og det er det 
veldig lite av her.  
Han mener Haukeli har de beste forholdene. 
- Vi er tett på vestlandets fjell, og har tilgang 
på alpintutfordringer, sier han. - Det er 
trygge forhold uten stupbratte skrenter, og 
snilt terreng.

fremtidens Haukeli. Flere hyttefolk 
strømmer til Vågslid hvert år. Og flere og 
flere hytter blir reist. Marvik tror dette vil 

fortsette en stund fremover. Da er det viktig 
å ikke glemme hvem en er. 
- Det er viktig å bevare sjelen til Vågslid, sier 
han.  
- Dette skal aldri bli noe nytt Hemsedal. 
Han mener at Vågslid har et stort for-
bedringspotensiale på overnattings- og 
restaurantfasiliteteri, og at Haukeli har mye 
å gå på når det kommer til infrastruktur. 
- Det er et politisk spørsmål, men vi må klare 
å få til en forbedring av kommunikasjonen. 
Nye tunneler og veier vil øke regulariteten og 
bedre kolonnekjøringen. Den er kanskje vår 
største bremsekloss, sier Olav.

favorittmål
fjellski: Vesle Nup – en topp opp 
Haukeliseter til 1.510 meter over havet.  
- Det er ikke for bratt, og har fantastisk 
utsikt. Løypa er for de fleste, og har utrolige 
nedturer. Turen opp tar cirka to timer, og om 
du setter av 3-4 timer har du god tid. Dette 

er en fin familietur som alle kan bli med på, 
bedyrer Olav.
langrenn: - Det er en løype innpå fjellet her 
som er populær blant treningsentusiaster. 
Den har gode utsiktspunkt, og er passe lang.  
Løypa går opp gamle Haukeliveien og 
vestover på den historiske veien.  
- Det er her jeg går oftest. Jeg kjørte den 
allerede i oktober, sier han.
telemark: - Jeg elsker Telemark. Til 
telemark trenger man løssnø, og det er det 
ganske ofte her oppe. Jeg benytter meg av 
mulighetene både her og i Alpene, spesielt i 
Engelberg, Sveits. For Olav starter sesongen 
allerede i oktober, og slutter senest i juni/
juli om det er snø. I fjor varte sesongen helt 
til juli. 
- Jeg er en telemarkentusiast, og skulle 
ønske jeg kunne stå hver dag, sier mannen 
som har en normalsesong på 40-50 skidager. 
Hans lengste skisesong i Norge er på hele  
10 måneder.
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Iført åletrange skidresser i alle regnbuens 
farver står konkurrentene øverst i bakken 
i flokk. Skiene er spent på, startnummer 
er festet og brillene ligger bredt over 
nesen. Èn etter èn gjør årets deltagere seg 
klar for å sette utfor i årets påskerenn. 
dårlige forhold. En liten utfordring med lite 
snø i fjellet resulterte i at det måtte gjøres 
endringer ved årets påskerenn som ble 
arrangert påskeaften. Løypen ble mindre, 
og færre enn normalt stilte til start. Ifølge 
arrangøren var det kanskje de mest ivrige 
som trosset dårlige forhold, og meldte seg på. 
- Det er et bra nivå på de som stiller 
i dag, sier Ole Kristian Halvorsen, 
leder i Plogen Skiklubb.
et renn for alle. Plogen Skiklubb arrangerer 

Påskerennet hvert år. Det er et av 
høydepunktene for mange aktive skikjørere 
i påskefjellet. Alle er velkomne til å stille 
til konkurranse, og i årets renn deltok 105 
barn, ungdom og voksne – den eldste, en 
spreking på nesten 60 år. Du trenger ikke 
være medlem av en klubb for å være med. 
Men for å vinne, kan det være en fordel å ha 
teknikken inne. Dette vet Emilie Hansen (11) 
og Svanhild Vikse (11) fra Haugesund, alt om.
oppskrift på suksess. Emilie og Svanhild 
trener i bakken annenhver helg for å komme 
nærmere proffdrømmen. Svanhild har stått 
slalåm siden hun var tre år, Emilie siden hun 
var åtte. Jentene er på fjellet i påsken for 
å trene med Plogen, og i dag skal de kjøre 
storslalåm i årets påskerenn. Venninnene 

vet hva som skal til for god plassering i slike 
konkurranser. 
- Det er viktig å svinge tidlig, og nær portene, 
sier Emilie. 
- Og så må du krype sammen, og holde 
teknikken, sier Svanhild. 
De har begge et ønske om å bli proff, men 
synes det er viktigst å ha det gøy. 
- Det er ikke så mye alvor. Ennå, sier Svanhild. 
Emilie og Svanhild er bestevenninner. 
Hvordan er det da å havne bak hverandre i 
slike konkurranser? 
- Vi er venner selv om vi får 1. og 2. 
plass, sier Emilie. Svanhild er enig.

fakta:

olav marvik (47)
yrke. Markedssjef i Haukelifjell Skisenter  
AS siden november 2010.
sted. Født i Sauda. Bor i Stavanger.
sivilstatus. Gift, har to barn, og en Alaskan 
Malamute ved navn Nannuk.
første skiminne. Deltok som femåring i 
påskerennet i Djuvsbotn i Svandalen.  
En stor opplevelse på turski med far.
favorittski. Telemark

pUst i BAKKen: det er iKKe 
Alltid liKe lett For BiKKJA 
nAnnUK å Holde FØlge Med 
den spreKe 47-åringen.
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FÅ TILSENDT ET
TILpaSSET ForSLag
h e d d a s  b y g g e s y s t e m SkrEDDErSyr DINE øNSkEr.  
mED ovEr 30 ÅrS ErFarINg har vI aLDrI byggET To LIkE hyTTEr.

ta KontaKt PÅ hedda.no foR  
et ufoRPlIKtende sKIssefoRslag

VI LAGER DIN 
DRØMMEHYTTE!

Ta kontakt på 934 26 400 
eller jorn@bb-bygg.as

NØKKELFERDIG ELLER 
MED EGENINNSATS

Tømring - Tørrsteinsmurer 
Peiser - Skifer - Malerarbeid



«Jeg elsker å stå  
på snowboard»

tora loftHus (6)
Haugesund

Strålende sol, puddersnø og skiturer trekker mange til fjellet i  
påsken. Her møter du mange familier, unge og eldre, fra øst og fra  
vest, og kanskje har også noen tatt turen fra utlandet for å oppleve  
frisk, norsk natur? Påskefjellet kan by på mange minnerike opplevelser.  
Men hva er det som er så fint med å være på Haukeli i påskeferien?

TEKST:	sAr AH elise FAlKeid FOTO: HAAKon nordViK

Folk til Fjells
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kjetil saNdVik (36)
Fister, Ryfylke
-Det er godt å komme seg ut i 
snøen og stå på ski.

bergitte VarNe (12) 
Haugesund
-Jeg er her for å trene med Plogen, 
og skal være med på påskerennet 
senere i dag.

lisa traa (12)
Haugesund
-Det er kjekt å trene. Jeg er mye i 
bakken og har det gøy. 

iNgebjørg kaldHeim (40)
Haugesund
-Vi finner roen her oppe. På fjellet 
får vi tid til å være sammen med 
venner og kose oss.

raymoNd skjærstad (35)
Oslo
-Jeg er imponert over utviklingen 
av barnepark og skiløyper på 
Haukeli. Med godt vær blir dette  
et perfekt opphold.

per terje lyNg (12)
Skudenes
-Jeg er mye i snøen og står på ski.

sVeiN iNge djurVoll (47)
Nedstrand
-På fjellet nyter jeg fred og ro.

trude rødsetH lygre (21)
Haugesund
-Det er sosialt – jeg liker 
samholdet. Og å dra på skiturer  
og være i bakken i godt vær.

bjørN utsetH (59)
Haugesund
-Det fine med å være til fjells  
er å ha ferie og finne roen.

syNNe VatNe (12)
Haugesund
-Jeg trener og koser meg i fjellet. 
Jeg er medlem i Plogen, og planen 
er å bli proff.

kjellfrid Hope djurVoll (45)
Nedstrand
-Det er så flott natur her - sommer 
som vinter. Det er fint å kunne nyte 
roen i slike omgivelser.

elisabetH lyNg (40)
Skudenes
-Her er vi mye ute i frisk luft.
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oddVeig VågsHaug (22)
Tysvær
-Jeg bruker langrennsløypene mye. 
Det er store vidder og fine fjell å 
dra ut på tur på. 

jakob VågsHaug (11)
Tysvær
-Jeg står på slalåm.

Valborg kristiNe  
Nøss HauglaNd (22)
Haugesund
-Jeg treffer mange venner og 
kjente her.

osCar Wee (18)
Haugesund
-Jeg står på ski, og er mye ute.

HaNs lyNg (42)
Skudenes
-Vi er mye ute i naturen sammen 
med venner.

ola saNdVold (9)
Haugesund
-Det er kjekt å stå på ski.

joHaNNes østeNsjø (67)
Haugesund
-Jeg liker været og snøen.

martHa sjo (6)
Tysvær
-Jeg renner på akebrett.

peer truelseN (57)
København, Danmark
-Det er første gangen jeg er her. 
Utsikten og naturen har gjort stort 
inntrykk på meg.

eiViNd baCHmaNN (19)
Haugesund
-Jeg er trener for Plogen, og bruker 
fjellet både til jobb og kos. Det er 
fantastisk her.

ågot rasmusseN (16)
Vedavågen
-Sol og ski. Slalåm og langrenn!

liNda lyNg saNdVik (34)
Fister, Ryfylke
-Vi får tid sammen med familien, 
og er med på mange aktiviteter i 
trekket. De er gode på å lage ulike 
arrangementer her oppe.
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Nils Wathne Auto AS, Spannavn. 149, 5535 Haugesund, tlf. 52 70 32 80. www.nilswathneauto.no

“Den nye SUV-Kongen”
(tv2.no/broom)

* I forhold til forgjengeren ML 300 CDI 4MATIC. Pris inkl. lev. Haugesund. 
Forbruk blandet kjøring: 0,60-0,80 l/mil. CO2-utslipp: 158-206 g/km. NOX utslipp 0,052 g/km. 
Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Importør: Bertel O. Steen AS.

Nye M-Klasse 250 BlueTEC 4MATIC med 204 hk og 500 Nm har 7% mer kraft og opptil 25% lavere forbruk 
enn forgjengeren. I tillegg renser BlueTEC teknologien lokale utslipp (NOX) med 65%*. En helt ny M-Klasse. 
Kun 158 CO2 g/km. ML 250 BlueTEC 4MATIC fra kr 841.300,-. Les mer på www.mercedes-benz.no

InnovationJahre 

InnovationJahre 

med innovasjonår 

med innovasjonår 

med innovasjonår 

1_1_MB_GLK_Skimagasin_Haugesund.indd   1 25.10.11   13.46
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Langrennsmulighetene er 
enorme i Vågslid. Enten du 
drømmer om Birkebeineren, 
familiehygge eller skal lære 
yngstemann å diagonalgang.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  
FOTO: VegArd Breie

skiglede i 
solhola  
Vågslid

Ja, ja, kjentfolk altså!

Ja, det gjelder å nyte  
disse fine påskedagene!
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kart på sporet: et BrUKerVennlig 
lAngrennsKArt For oppKJØrte lØyper  
er FortsAtt Under UtArBeidelse 
kilde: FossØy KArt / il rein
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Aller først et utdrag av en klassisk dialog 
mellom to kjente på Eivindbuvatnet 
en vakker påskevinterdag i mars.
familefar: Ja, ja, kjentfolk altså! 
Nabo: Ja, det gjelder å nyte disse fine 
påskedagene! 
familefar: Værmeldingen sier høytrykk helt 
til første påskedag! 
Nabo: Jøss, går du på smørefri du? 
familefar: Nei, blåswix. Hvor skal dere? 
Nabo: Aner ikke, veien er målet!
(Lyder fra minstemann i pulken og søster  
på fire som sier: «Pappa, skal du bare prate du,  
er du snart ferdig?» 
familefar: Ja, ja, du får nyte dagen og hilse.
Nabo: Likeså!
Og så går de videre. Bare lyden av staver 
som settes i snøen og ski som glir. Over 
vannet, forbi Arbuvollen og forbi furutrær 
som står krokbøyde som gamle menn. 
Slik kan en erketypisk dag forløpe 
seg i sporet. Enten du vil nyte dagen 
med familie eller trene. Det er både 
plass og løyper til begge. 
Noe av det aller beste med det lavere 
langrennsterrenget i Vågslid er barne-

vennligheten. Godt preparerte løyper 
slynger seg elegant gjennom det bølgende 
terrenget. Noen går oppover mot høy-
fjellsløypene og forbi tregrensen. Andre 
holder seg i lavlandet, i skogen. Raste-
plassmuligehetene finnes overalt. Enten 
du foretrekker din egen spesialutgravde 
snøbenk eller en tørr lyngflekk eller en stein. 
Kanskje kan dere finne en liten øvingsbakke 
hvor ploging og balanse kan øves inn?
For barna er rastepausen ekstra viktig og det 
kan det være lurt å ha små delmål på veien. 
«Hvis du går bort til den steinen der, skal du 
få litt rosiner» er en velfungerende taktikk. 
Eller: «Nå skal vi snart raste og da kan vi 
bygge en rutsjebane i snøen!». Belønning og 
motivasjon er gode virkemidler i skisporet. 
En annen fordel med løypenettet i lavlandet 
er værskjermingen. Noen dager kan fjellet 
være stormfullt og sikten dårlig. Da er det 
godt å ha kjente og ufarlige løyper hvor du 
har gode referansepunkter i trær og terreng. 
Hvis du går med familien kan det være nok 
å være ute en liten stund, før dere snur og 
koser dere utenfor hytta i stedet. Det er 
alltid turmuligheter på Haukeli og i Vågslid. 

om løypeNe
tidligløyper  
Tidlig i sesongen, faktisk så tidlig som i 
begynnelsen av oktober har en kunnet kjøre 
opp maskinkjørte løyper. Her finner du 
garantert noen av de tidligst maskinkjørte 
løypene på natursnø i landet. Tidligløypa har 
startpunkt på Prestegård og følger gamle 
Haukelivegtraseen i ca 2 km, så her kan en 
gå over og langsmed tunnelen og med retur 
samme vei. 
spennende Høyfjellsløyper 
Med utgangspunkt i skisenteret på 
Haukelifjell har du tilgang på noen helt 
unike høyfjellsløyper som går helt i 
kanten av Hardangervidda, og her går du 
i et småkupert høyfjellslandskap med en 
fantastisk utsikt. 
lune skogs løyper 
På sørsiden av E-134 ligger det et nettverk 
av løyper som går langs vassdraget, dette 
er og en integrert del av den nye lysløypen 
som går mellom skisenteret og Botn. Halve 
traseen forventes ferdig stilt sommeren 
2012.

1. skilt: lØypene sKAl Bli Bedre sKiltet i lØpet AV den KoMMende tiden    2.treNiNg: For deg soM liKer å trene Finnes det MAnge gode lØyper  
3. HuNd i sporet: godt Vær, Blåswix og litt drAHJelp FrA en troFAst Venn – KAn det Bli Bedre?    4. breddetilbud: det er plAss til Alle i de oppKJØrte lØypene

1 2

3

4
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iDrift gir deg 

full kontroll 
på IT-systemene uansett hvor 

du befinner deg!

iDrift AS ble etablert i 2001. Selskapet har hovedkontor på Husnes 
og avdelinger i Haugesund, på Os og Stord. Med 30 høyt  kvalifiserte 

 medarbeidere er iDrift 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 over100 bedrifter med til sammen 180 

servere og 1200 arbeidsstasjoner.

[ IT-drift ][ Internett-løsninger ][ Systemutvikling ][ Mobile løsninger ]
[ Maskin- og programvare ][ Rådgivning ]

Se idrift.no for bestilling eller spørsmål.

Noen av våre hovedprodukt:
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«Nu er jeg stålsat, jeg følger det bud,
der byder i højden at vandre! 
Mit lavlandsliv har jeg levet ud;
heroppe på vidden er frihed og Gud,
dernede famler de andre.»*

TEKST:		 Alex Ander Urr Ang HAUge   
FOTO:   olAV MArViK

*Ingressen er et utdrag av diktet «På Viddene» av Henrik Ibsen

hauKeli på  
viddene  
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haugesund@advis.no - 52 80 88 80  |  stavanger@advis.no - 51 89 18 00  

www.advis.no 

du seR  
eventyR
vi seR  
vekst!
advis tilbyr et bredt spekter av  
tjenester og produkter for din bedrift.  
kontakt oss for en hyggelig prat.



Rådgivning  |  Regnskap  |  lønn

haugesund@advis.no - 52 80 88 80  |  stavanger@advis.no - 51 89 18 00  

www.advis.no 

du seR  
eventyR
vi seR  
vekst!
advis tilbyr et bredt spekter av  
tjenester og produkter for din bedrift.  
kontakt oss for en hyggelig prat.

Noen ganger er det ikke nok med tippekamp, 
fortau og kaffe latte på en kafe hvor de 
spiller Nina Simone og selger muffins til 29 
kroner. Noen ganger må man rydde plass i 
hodet. Gi plass til de store tankene.  
Kanskje legge en mesterplan, en livsvisjon 
eller møte seg selv.  
Eller et reinsdyr? 
Hvor går du? Drar du på treningssenteret og 
svetter i kor med kvinner og menn, stikker du 
på golfbanen og denger løs på en altfor liten 
ball, trekker du i kondomdress og halser i 
ring i kamp med den egen melkesyreterskel?
Nei, nei og atter nei. 
Du gjør som Henrik Ibsen. Du sikter deg inn 
mot viddene. Du pakker sekken med termos, 
brødskiver, sjokolade og en appelsin. Du tar 
på deg den vindtette jakka som på en helt  
spesiell måte lukter fjell, sol, ungdom  
og solkrem. 
Du smører ansiktet med solfaktor femten og 
setter solbrillene på nesen. 
Du går fra Ulevå. Smugkikker mot Sveigen 
og Verjesteinsnuten og kikker olmt inn i den 

svarte veggen på Store Nup. Du begynner 
å gå. Det ser flatt ut, men du blir lurt av 
viddenes hemmelige oppoverbakker.  
Du finner din egen rytme mellom 
diagonalgang og fiskebein. Glipptak blir 
til høydemeter og høydemeter blir til 
høydekoter. Du ser mot turvennen din 
og selv om du ikke kan se blikket bak 
solbrillene vet du at alt er all right.
Du vil videre, du vil lenger, du 
vil høy, høyere, Haukeli.

fem steike fiNe turer som er perfekt 
for store taNker, ro og Hygge
langesæ-runden 
Noen mener denne runden er kjedelig. Men 
hva vet de? Hvor langt ser du fra Langesæ. 
Hva er meningen med livet, har jeg krefter 
nok til en tur oppå Simlesjåen, skal jeg 
begynne med akvarellmaling?
tyrvelid-brøytestasjonen om morgenen 
Før appelsinmafiaen og Kvikk Lunsj-hordene, 
ja, før preppemaskin og treningsnarkomane 
– da er det bare deg, fjellet, noen vårsultne 

ryper og kanskje et reinsdyr som vanker her. 
en rundtur oppå Nupsfonn 
Noen tror Den Norske Opera lå ved 
Youngstorget før den kom til Bjørvika. De 
tar feil. Den lå her. Egentlig ligger den her 
fremdeles. Og, ja, det er lov å synge mens 
man går på viddene. Fra salmer til soul  
– det er høyt under taket på fjellet.
flottenuten 
I en samtid hvor året «Flått» preger 
Dagbladet-forsidene fra april til september 
kan det være greit å minne seg selv på hvor 
flott det er på Flåttenuten. Det er lov å raste 
på toppen og du kan sitte så lenge du vil. 
Husk sitteunderlag.
Vågslid-simlesjåen-Haukeliseter 
Livet er et langt skispor og noen ganger 
er det befriende og ikke alltid ende opp 
der man startet. Etter at du har passert 
Simlesjåen er det bare å cruise videre. 
Kanskje du vil svinge oppom Kjelatind  
(1476 m.o.h). Det er helt i orden, kjør på.

1. mot NupsfoNN: selV store Menn Blir sMå i Motet Med store nUp-MAssiVet    2. reiN Natur: er dU Heldig KAn dU oppleVe reinsdyr på HAUKeliFJell. Hold HUnden i 
Bånd og lA deM Være i Fred    3. utsikt til paradiset: nyt dAgen i FAntAstisKe FJell, din Heldiggris

1

2 3
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Noen ganger ligger den beste snøen rett bak hytteveggen.
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge FOTO: lArs MyHren HolAnd / MArtin Klint

hVor skal du  
stå på ski i dag?
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«Hiver du fellene på skiene og trasker opp på  
et lite fjell og danser wienervals i fjørlett snø?

-Ja, takk.»
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rAst og Hygge: KAKAo, Appelsin, sJoKolAde 
– Alt sMAKer så Mye Bedre etter en Aldri så 

liten tUr BAK HytteVeggen. BJØrn tHoMAs 
roMsØe, MAriA Klint og MArtin Klint 
nyter pUdder og solsKinn og lUnsJ. 
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La oss begynne å tegne en scene full av 
herlighet og natur. Solen skinner, det er sol, 
det er klart, du er med familie, venner eller 
hunden din som heter Fido. Alt er idyll…, men 
vent nå litt – ikke helt. Klokken, eller tiden, 
jobber mot deg. Du skal rekke en avtale, 
det er kanskje søndag eller du har lovet 
foreldrene dine at du skal komme hjem før 
solnedgang. For en gangs skyld. Hva gjør du? 
 
Setter du deg ned i snøfonna og skreller en 
appelsin og perfeksjonerer brunfargen? 
 
Hiver du fellene på skiene og trasker opp på  
et lite fjell og danser wienervals i fjørlett snø? 
 
Ja, takk. Begge deler! 
 
Det er så mange mål her i livet. Du skal jogge, 
du skal gå Birkebeineren, du skal tjene 
penger og ha interessante venner. Du skal ha 
en karriere og følge med på Dagsrevyen og 

bla i en avis. Du skal ha et reflektert forhold 
til karbohydrater og Fedon Lindberg. Du 
skal trene, du skal være ute, klippe plenen, 
vaske klær og mene noe fornuftig om norsk 
EU-medlemskap eller Nobels Fredspris. 
 
Vi skal så mye. 
 
Vi strekker oss og det er lett å tro at man 
alltid må gå langt. Men her er dagens 
utfordring; prøv å gå kort, prøv å slapp helt 
av, prøv å gå til et fjell som ikke er et fjell, 
men bare en skråning med et toppunkt. 
 
For eksempel en dag i mars. Du har kjørt 
forbi en liten bakke som hvisker lydløst 
etter spor og et tre som ligner et japansk 
bonzai-tre. Bråbrems. Ta på deg skiene og 
trask forsiktig opp mot sol og fallinje, fra 
et sted på jorden som heter Løyningroi 
og svett deg opp til Krekledyrflott. Du får 
kanskje ikke vann i munnen av slike navn og 

beskjedne 1122 meter over havet skaper 
ingen presseoppslag. 
 
Bakken er akkurat så bratt at du svetter så 
lite at det ikke svir i øynene. Snøen er så myk 
at du ikke trenger å frykte et fall. Solen er så 
varm at du blir brun. 
 
Når du kommer på toppen, len deg mot en 
stor stein som har stått stille siden forrige 
istid. Sluk en neve rosiner. Ta et bilde av 
kjæresten. Kikk mot horisonten og tenk:  
jeg er her nå! 
 
Spenn på deg skiene og tenk at «du ska  
få ein dag i mårå… med blanke ark og 
fargestifter tell». Deretter er det bare  
å holde seg på beina. 
 
Trygt tilbake i bunnen av bakken kan du klappe 
sammen skiene, skrelle en appelsin, kikke på 
sola og si: «Det er atter en dag i morgen!»

motbakke for dummies: FJellene rUndt HAUKeli er perFeKt For deg soM iKKe Vil gå lAngt eller soM iKKe HAr gått på topptUr FØr. det Finnes 
MAnge snille og slAKe Heng soM BAre Venter på en ting: deg. 

side 44      HAUKELIMAGASINET VINTER 2012

topptur



Overlegen på fjellet

Audi Q5 er en kompakt SUV. Utstyrt med quattro® permanent fi rehjulsdrift, er dette en bil som 
garanterer enestående kjøreopplevelser uansett underlag. Audi Q5 er sportslig uten å være 
ufornuftig, overbevisende uten å være skrytete, og den kan oppleves på norske veier nå.
Drivstoff orbruk 0,67-0,85 l/mil ved blandet kjøring. CO2-utslipp 175-199 g/km.*Veiledende priser inkludert frakt og leverings-
omkostninger levert forhandler. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet bil kan avvike fra annonsert modell.

Audi Q5 fra 492.350,- *

             Haugesund AS
Raglamyrveien 4, 5536 Haugesund
Tlf: 24 03 39 00 
audi.no/haugesund



drømmen  

om  
sæsnutenÅ gå til Sæsnuten er den ultimate introduksjonen til fje

llskiløping på 

Haukelifjell. Kanskje det er derfor det er så befriende å komme seg til topps.

TEKST	Og	FOTO:	AlexAnder UrrAng HAUge
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drømmen  

om  
sæsnuten

Avstand (ca) 34 kilometer t/r fra Vågslid 
Høgfjellshotell. Du kan gå fra flere steder; 
Arbuvollen, Fjellstad, via Skåfonn m.m.

Høyeste punkt, sæsnuten:  1392 m.o.h

laveste punkt, Vågslidvatnet: 796 m.o.h

Høydeforskjell: 596 meter

-Det�gjelder�å�holde�et�jevnt�sig,�sa�pappa�og�
smurte�solkrem�i�pannen�min.��
�
-Et�jevnt�tempo.�Da�kommer�vi�til�topps,�sa�
han�smilende�med�all�den�tryggheten�som�
bare�en�pappa�kan�uttrykke.��
�
Vi�hadde�forlatt�Fjellstad�mens�folk�fortsatt�
satt�ved�frokosten.�Vi�hadde�passert�
Fossen�før�kiosken�hadde�åpnet.�Jeg�hadde�
rød�Mikke�Mus-genser,�briller�på�nesen�og�
turkise�Fischer-ski�med�stålkant.�Året�var�
1991�og�verden�et�ubleket�lerret�for��
en�13-åring.�
�
Nå�hadde�vi�passert�siste�avstikker�til�
Langesæ.�Kameratene�Ketil,�Paal�og�Øivind�
var�foran�og�verden�var�delt�i�to�mellom�den�
kritthvite�snøen�og�koboltblå�påskehimmel.��
�
I�dag,�mange�år�senere,�er�Mikke�
Mus-genseren�kassert,�men�Sæsnuten�er�
akkurat�den�samme.�Du�kan�se�den�fra�flere�
steder,�for�eksempel�fra�Tvitjønnuten�når�du�

er�i�alpinbakken.�Høyfjellet�bølger�avgårde�
som�en�myk�dyne�og�som�en�Grand�Finale�
ligger�Sæsnuten�som�et�perfekt�turmål�for�
den�ivrige�fjellskiløper.�
�
Hva�er�det�egentlig�med�Sæsnuten?��
Hvis�man�legger�denne�fløtemyke�toppen�
på�rasjonalitetens�obduksjonsbord�kan�
man�fort�hevde�med�rette�at�det�finnes�
både�høyere�topper,�lengre�turer�og�mer�
spektakulære�formasjoner�i�fjellnasjonen�
Norge.�Men�fjell�handler�ikke�om�
rasjonalitet.�Det�er�mellom�høydekotene�fjel-
lentusiastmen�trives�best.�Har�du�først�fått�
Sæsnuten�på�netthinna�er�det�bare�en�måte�
å�finne�forsoning;�Komme�seg�til�topps!�
�
Etter�mange�timer�på�ski�står�undertegnede�
på�toppen�og�etter�herlige�nedkjøringer�
ankom�vi�kiosken�ved�Fossen.�Her�spanderte�
mammaen�til�Ketil�og�Paal�en�iskald�
glass-Cola.�
�
Smaken�av�Sæsnuten�forsvinner�aldri.

vågslid-sæsnuten:

HAUKELIMAGASINET VINTER 2012      side 47



Uni Økonomi® 

•  5 5  3 8  7 7  7 7       •  w w w. u n i m i c ro . n o      •  s a l g @ u n i m i c ro . n o

Smarte løsninger, mer tid

Beste  regnskapssystem 2010

Uni Økonomi® er 9. september 2010 kåret til 

“Best i test” i PC World Norges store test av 

økonomi- og regnskapsprogrammer. 

Beste regnskapssystem 2011Uni Økonomi® er 17. august 2011 kåret til 
“Best i test” i PC World Norges årlige test av 
økonomi- og regnskapsprogrammer. 

Ett trygt valg for din bedrift!



Uni Økonomi® 

•  5 5  3 8  7 7  7 7       •  w w w. u n i m i c ro . n o      •  s a l g @ u n i m i c ro . n o

Smarte løsninger, mer tid

Beste  regnskapssystem 2010

Uni Økonomi® er 9. september 2010 kåret til 

“Best i test” i PC World Norges store test av 

økonomi- og regnskapsprogrammer. 

Beste regnskapssystem 2011Uni Økonomi® er 17. august 2011 kåret til 
“Best i test” i PC World Norges årlige test av 
økonomi- og regnskapsprogrammer. 

Ett trygt valg for din bedrift!

Huskeliste før du legger ut på tur:
•  Nok drikke, både kald og varm. 

Drikkesystemer som Camelbak  
gjør at du drikker oftere og mer

 •  Matpakke. Smør en ekstra skive
 •  Motbakkemat. Sjokolade, nøtter,  

tørket frukt. Det finnes utallige  
varianter i butikken

 •  Solkrem
 •  Kart, kompass og GPS - som du kan bruke
 •  Varme og vindtette klær. Tidlig på vinteren 

kan det være gunstig med en vindsekk 
eller en dunjakke. Da holder  
du deg varm under matpausen

 •  Fotoapparat
•  Godt humør
 •  Fjellvettreglene gjelder  

selvsagt alltid

på VeieN: 
1 Fossen: Vågslidløypenes svar på 
Sinsenkrysset, men hvor eksos og bråk 
er byttet ut med skiglede og nysmurte 
matpakker. Du skal videre og hilser høflig  
på venner og kjente. 
2 Grøhovdtjønn: Svetten renner 
og du kjenner at du lever etter den 
bratte stigningen opp fra Fossen. 
Drikk! Kle deg godt for nå er du på 
høyfjellet. Hvis du kommer fra Skåfonn 
kommer du inn i løypen her.
3 Langesæå´i: Denne elva kan være 
nedfrosset og nedsnødd, mens den  
andre ganger kan være åpen.  
Ved stor vannføring bør kryssing 
unngås. Sjekk med Haukelifjell booking, 
eller i skisenteret om vannføring. 
4 Kartehylen: Like ved høyspentmastene 
som strekker seg gjennom terrenget  
ser du noen små fjellkanuser. De lærde  
strides om navnet, men ingen vil klandre  
deg hvis du tar en solid lunsjpause her.  
Nyt utsikten. Er du heldig ser du reinsdyr. 
5 Flottenuten: Denne toppen bærer sitt navn 
med stolhet og er virkelig flott. Hvis du er 
trøtt og det er seint på dagen - Flottenuten 
er et godt alternativ hvis Sæsnuten-turen 
blir for lang. Ingen skam å snu.
6 Nipadalsbrotet: Terrenget bølger 
og du går opp og ned før den endelige 
oppstigningen begynner. Det er nå du ser 
at det er det høyre toppunktet som er det 
høyeste – ikke det venstre – slik som det 
ser ut fra lang avstand. Sæsnuten: Nyt 
utsikten, ta et bilde sammen med turfølget 
ditt, hils på en annen skiløper, gled deg til 
nedkjøringen.  
Du er halvveis nå. Dette blir suksess. 

Kilde: FAKsiMile FrA stAtens KArtVerK, grAFiKK KonVoi HAUgesUnd.

2

3
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Karine 
FalcK 
pederSen

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge FOTO: VegArd Breie
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du fikk testet ut Haukelifjell i vinter.  
Hva er det beste med Haukelifjell? 
På Haukeli var det kjempefint! Noe av det 
jeg likte best var at det ikke var alt for mye 
mennesker der, men at det vil tåle at flere 
mennesker kommer hit. Fantastisk med så 
mye bomuligheter med «ski-in, ski-out».  
Det ligger så nær vestlandet og da får du 
mye nedbør, men også «østlandsvær». 
Samtidig ligger det høyt og du får lave 
temperaturer. Det betyr lang sesong og mye 
snø. Samtidig er det morsomme off-piste 
muligheter og områder å utforske. 
 
Hvordan kan Haukelifjell skisenter  
bli et bedre skianlegg? 
Jeg føler ikke jeg kjenner Haukeli godt  
nok, men at skisenteret har både park-  
og offpiste-områder er en styrke.  
Mange unge søker parkkjøring i dag. 
 
du står mye på ski og har vært en aktiv  
alpinist, men du er også yogainstruktør. 
Hvilke treningsråd har du til skikjørere som 
vil få enda mer ut av skidagene til fjells? 
For å få mest mulig ut av skidagene er en 
generell god helse og livsstil et typisk råd, 
men veldig godt råd. Variasjon er viktig, 
spesielt for motivasjon. Jeg liker å variere 
mellom løping, styrketrening, sykling, yoga 
og andre treningsmetoder. Når jeg går inn 
for å trene før vinteren pleier en knebøyøkt 
to ganger i uken å gjøre susen, men husk 
alltid å holde på teknikken! 
 
Hvorfor er yoga viktig for skikjøringen din? 
For meg har yogaen fungert veldig skade- 
forebyggende, samt fikset opp i endel 
smerter i rygg og knær. I yogaen er det 
også mye fokus på pust og ro. Det hjelper 
meg å roe ned nervene om jeg blir nervøs 
på start eller foran kamera. Det er utrolig 
fasinerende hvordan kontroll på pusten gir 
kontrollert bevissthet inn i hverdagen.

fakta:

karine falck pedersen (27)
Hjemsted: Slependen (bor nå i Hemsedal)
beste resultat som alpinist:  
Gull i Super-G, Junior NM,  
en gang i gamledager... 2002 kanskje?
beste resultat som frikjører:  
1. plass, Sogndal Freeride 2011
er med i disse filmene: Warren Miller’s
«Wintervention» 2011 og «Dynasty» 2010

Norges kanskje beste  
kvinnelig skikjører opplevde 
Haukelifjell i solskinn. Det 
satte spor i både sjel og snø. 

Hvilke planer har du for sesongen? 
I år får jeg en ganske annerledes start på 
sesongen med en tur til Sydpolen. Jeg er 
så heldig å være en av 6 stk som får bli 
med til Sydpolen 100 år etter Amundsen 
gjennom en konkurranse arrangert av One 
Call i samarbeid med Bergans, Devold og TV 
Norge. Vi skal kite inn de siste 20 mil på isen, 
så det blir en fantastisk opplevelse. 
 
Når jeg kommer tilbake ser jeg frem til å 
få «skikkelige» planker på beina igjen og 
nyte snøen her hjemme. Resten av vinteren 
kommer jeg til å prioritere prosjektet mitt 
som jeg har kalt «Nitten Norske Eventyr», 
hvor jeg skal gå alle de 19 fylkestoppene 
(høyeste i hvert fylke) på ski. Jeg hadde 
i utgangspunktet tenkt å få det til på en 
vinter, men det ble litt snaut med tid og snø! 
 
Hvorfor liker du skikjøring så godt? 
Det er en god blanding av grunner til det. 
Jeg har alltid kjørt på ski og etterhvert har 
fokus endret seg fra kos med familie, venner 
og moro til turer og andre utfordringer i og 
utenfor løypene. Jeg tror jeg liker det så 
godt fordi jeg får brukt kroppen i  
fantastisk natur.  
 
Hvordan er karines perfekte skidag? 
Enten tilbringer jeg den med gode venner 
utenfor løypene i masse snø i et eller 
annet anlegg, eller så begynner den før 
soloppgang og resulterer i en topptur i  
godt selskap. Noe av det deiligste som 
finnes er følelsen av skikkelig langtur. 
Kroppen gjør godt-vondt og middagen 
smaker ti ganger bedre. 
 
du har bodd og studert i usa. Hva kan  
norske skisteder lære av amerikanske? 
Hm, jeg vet ikke akkurat om det er noe 
spesielt norske skisteder kan lære av 
amerikanerne. Men en ting er sikkert: 
etter at jeg flyttet hjem fra USA så har 
jeg gjenoppdaget Norge. Vi har en helt 
fantastisk spektakulær natur som ingen  
kan måle seg med. Fjellene og anleggene  
i USA er kanskje større, men ingen steder  
er like fine som i Norge!  
Hva er det beste med norsk skisport? 
At det er en folkesport og at vi nesten tror 
på at vi ble født med ski på beina.  



iskaldt alVor: HAUKeliMAgAsinet MØter tre 
iVrige FriKJØrere. Alle BrUKer HJelM og HAr 
sKredsØKer. i ryggseKKen HAr de sØKestAng, 
spAde og FØrsteHJelpsAKer. de ØVer JeVnlig 
på sØK og Vet At KAMerAten er den nærMeste 
redningsMAnn HVis noe sKUlle sKJe.
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SKredSiKKerhet 
til FjellS

Det finnes bare to typer  
frikjørere. De som tar 
skredsikkerhet på alvor og  
de som bare håper at det skal  
gå bra. Hvilken gruppe er du i?
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge   
FOTO: lArs MyHren HolAnd / VegArd Breie
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toMAHAwK: FriKJØrerne reFererer til 
indiAnernes Våpen når MAn rUller KAst 

i KAst ned en FJellside. KArine FAlcK 
pedersen HAr Både HJelM, ryggplAte 

og rUtine og slipper Med sKreKKen.
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søkestaNg (en god en) er avgjørende  
når du skal finne en person som er begravd  
i snøen. Det finnes mange ulike produsenter, 
men sørg for at stangen er av metall, at du 
kan montere den raskt og at den alltid er  
i sekken. Søkestangen bør være minst  
2,4 meter. 
 
førsteHjelpsaker kan komme godt med 
i alle slags situasjoner, fra gnagsår, småkutt 
eller større skader. Produsenter som 
Ortovox selger ferdige pakker. Det viktigste 
er at du er kjent med innholdet og at du vet 
hvordan det skal brukes. Røde Kors og andre 
organisasjoner holder jevnlig førstehjelps-
kurs over hele landet.  
 

spade er også helt essensielt når vi snakker 
om skredfare. En god spade skal være solid, 
mulig å folde sammen, eller demonteres. 
Enkelte produsenter lager spader der 
skaftet er av aluminium og spadebladet er 
av plast. Disse spadene fungerer utmerket 
til vanlig graving, men husk at skredsnø kan 
bli ekstremt kompakt og at din iver etter å 
grave frem kameraten din utsetter spaden 
for ekstreme påkjenninger. Velg altså din 
spade med omhu.  
 
skredsøkere har blitt allemannseie blant 
frikjørere og mange føler seg nakne hvis de 
kjører ute – som å kjøre bil uten sikkerhets-
belte. Bra! Sender/mottakerutstyr står på 
«send» mens du kjører. Dersom noen blir tatt 
av skred stiller de andre kjørerne søkeren 

på «mottak» og kan dermed søke etter 
den skredtatte. De fleste søkerne i dag er 
digitale og viser både retning og avstand. 
Det finnes flere produsenter. Alle sender på 
samme frekvens. Øv jevnlig på søk/mottak 
og bytt batteriene før hver sesong. 

Hjelm er kanskje den billigste forsikringen 
du kan ha. Ikke bare verner hjelmen knollen 
mot fall, staver, ski, greiner, trær og kollisjon 
med andre skikjørere – den holder også dine 
kostbare goggles på plass. Hjelmdesignet 
har utviklet seg fra å være preget av 
astronaut/utforkjører-stil til et hav av ulike 
modeller enten du har alpinisten Aksel Lund 
Svindal, snowboarderen Andreas Ygre Wiig, 
jibberen PK Hunder eller frikjøreren Seth 
Morrison som forbilde.  

1. obligatorisk utstyr: sKredUtstyr Koster FlesK, Men er en særdeles BilligForsiKring. les oM HVA dU BØr HA Med deg på denne siden 
2. alle maNN: lA siKKerHetsUtstyret Bli liKe ViKtig soM sKi og stAVer i din VennegJeng 
3. død sNø: Ved ForAndringer i Vind, teMperAtUr og nedBØr ØKer sKredFAren rAdiKAlt. selV sMå sKred KAn gJØre stor sKAde

12

3
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Hytter med villmarkspanel har lang tradisjon i Norge. Med 

vår nye Villmark-katalog ønsker vi å gi denne tradisjonen et 

mer moderne uttrykk, samtidig som vi tar vare på historien.  

Les mer og se alle modellene på våre nettsider!

Saltdalshytta er Norges største hytteprodusent, og har et 

bredt modellutvalg i fem stilarter. Vårt fleksible system gir 

deg frihet til å utforme hytta slik du alltid har drømt at den 

skal være. Ta kontakt for en uforpliktende hytteprat!

Ny katalog fra Saltdalshytta!
S

a
lt

d
a

ls
h

y
t

t
a

 m
a

r
k

e
d

s
a

v
d

. 
2

0
11

SE VÅRE

NETTSIDER!

www.saltdalshytta.no

RuSTikViLLMARk AuRORA SMARTPROFiL

Bestill kataloger på www.saltdalshytta.no
Hovedkontor og salg Nord-Norge: Saltdalshytta · 8255 Røkland · tlf. 75 68 16 00 

Trøndelag & Møre tlf  75 68 16 33 · Hordaland og Sogn & Fjordane tlf 75 68 16 27  

Rogaland og Agderfylkene tlf 75 68 16 26  · Østlandet (Fornebuveien 5, Oslo) tlf 75 68 16 50 
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Booking-pakker 
Haukelifjell.com

Booking
Kontakt Haukelifjell booking på telefon +47 95 18 30 04 
mandag til fredag mellom kl 10.00 og 15.30. Henvendelser 
på epost sendes til booking@haukelifjell.com.
BOOK ONLINE PÅ HAUKELIFJELL.COM

3. Barnas Haukelifjell
Bo i praktiske leiligheter med snø og moro rett utenfor 
stuedøra. Vennebyen sengetøy og Vennebyen moro i 
Skisenteret hver helg fra 15. januar 2012.

VENNEBYEN-RABATT: 
BO TRE DØGN – BETAL FOR TO
Gjelder ikke uke 8,9 og påske. Gjelder utvalgte leiligheter

4. Januartilbud
- den beste puddersnøen og et fantastisk lys på fjellet

SPESIALTILBUD I JANUAR
Overnatting i fl otte 68 m2 store leiligheter med stue, 
kjøkken, bad med badstu og terasse. 6 sengeplassar. 
Ski-in/ski-out.

PRIS TORSDAG-SØNDAG INKL 5 HEISKORT TO DAGER

4.500,-
Gjelder kun utvalgte leiligheter

Nå kan du sikre deg vintersesongens fl otte skiopplevelser! Enten du planlegger tur 
med venner, familier eller bedrift. Her er fi re uslålige pakketilbud fra Haukelifjell.com. 
Bestill innen 1. desember og få 10% rabatt på utvalgte enheter. Tilbudene gjelder 
alle perioder utenom jul, nyttår, samt uke 8,9 og påske.

1. Førjulstilbud
Overnatting i fl otte leiligheter i Råsali 
eller Råsahallet. Ski in / ski out. 

PRIS HELG FRA KR:

1.100,-
Gjelder frem til 22. desember 2011

2. Midtuketilbud i Alpin-
Lodgen og Tunnel-loftet
4 netter losji inkludert 3 dagers heiskort (inntil 20 personer) 

650,- PER PERSON

Lodgen har plass til 22 personer fordelt på 9 soverom med 
køyesenger. Tunnellofter har plass til 21 personer.

Ved booking av Tunnel loft og Alpin Lodge i sammen er det 
plass til 40 personer pluss. Totalpris inkl heiskort: 

600,- PER PERSON
Gjelder alle midtuker unntatt uke 8, 9 og påske. Sluttvask inkl i pris
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NEUMANN KUnnsKAp, TRYGGHET oG KVAlITET
- opplev forskjellen

KjøKKEn Baderom parkett 

Fliser Tapet mAlInG dører

Gardiner  pEIs og oVn 

VEGG- og takplater Vinduer 

Trelast VERKTøY stein

...og mye mer!

lA dEG InspIRERE
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Vinterøyeblikkene varer ekstra lenge  
hvis du fester dem til minnekortet. 

FroSne  
øyebliKK  
til FjellS
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I vinter er det duket for enda sterkere barnesatsing i Haukeli Skisenter.  
Vennebyen kommer på besøk og du kan leie en egen Vennebyen-leilighet.

 illuSTr aTiOn: VenneByen

venneSKibaKKen  
med apa,  
ted og elFie
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www.olenbetong.no

Tlf 53 77 52 00

Vi er med og bygger landet
Med ferdigbetong fra 20 blandeverk fra Kristiansand 
til Kirkenes. Rør- og kumsystemer, kabelkanaler, 
murblokker, samt elementer for bolig og industribygg.

Vindafjord  Stord  Tysvær  Haugesund  Bergen  Bærum  Jondal  Sunndalsøra  Sirdal  Flekkefjord  
Kristiansand  Lillesand  Kvinesdal  Mosjøen  Hammerfest  Kirkenes  Vadsø  Sveio  Lyngdal

     

RANGE ROVER EVOQUE
BYBILDET BLIR ALDRI DET SAMME IGJEN

Velkommen til prøvekjøring!

www.landrover.no

Range Rover Evoque. Forbruk eD4 4,9 l/100 km blandet kjøring. Miljøklasse: EU5. Co2-utslip 129 g/km. Pris fra 449.900 kr. Prisene på alle Land Rover modeller som selges i Norge inneholder en Co2-kompensasjon for 
75.000 km, utviklet i samarbeid med Climate Care. Mer detaljert informasjon: www.landrover.no. Pris levert Oslo. Lokale tillegg kan komme til. Årsavgift kommer i tillegg. Forbehold for prisendringer samt trykkfeil.

LAASTAD & CO. AS
Spannavegen 142 · 5535 Haugesund
Tlf 52702450 · firmapost@laastad.no

76476 Laastad 218x137.indd   1 10/4/11   11:52 AM
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-Hver lørdag ettermiddag/kveld vil det 
bli en 20-25 minutters underholdnings-
samling utenfor den nye «Venneskistua», 
som før jul 2011 blir bygd opp like ved 
Venneskibakken, forteller Gyri Midtveit, 
bookingsjef i Haukelifjell Booking.
Ved kaldt og ufyselig vær vil under-
holdningen skje inne i skistua.  
-«Venneskistua» vil periodevis være 
åpen om dagen, og her kan barna se hvor 
Apa, Ted og Elfie bor, de kan se DVD’er 
fra Vennebyen, og pusle med Vennebyen 
puslespill og andre ting, sier Midtveit.
Haukelifjell Skisenter har inngått avtale 
med CreaCon Entertainment AS om 
etablering av «Venneskibakken» ved 
Haukelifjell Skisenter. Tre av vennene fra den 
suksessrike Barne TV-serien «Vennebyen» 
eller «City of Friends» som nå er solgt til 148 
land, kommer til å feriere på Haukelifjell. 

tV-serien sendes på tV2 
hver søndag kl 08.30

Vennebyen er en animasjonsbasert serie 
for barn mellom 2-6 år og serien er inspirert 
av barns fasinasjon av utrykningsetatene. 
Samarbeid, vennskap, toleranse, kunnskap, 
aktivitet og moro er stikkord for dem 
som bor i Vennebyen. I serien møter du 
mennesker, både voksne og barn, og dyr 

som sammen gjør sitt for at Vennebyen 
skal leve opp til navnet sitt – en by der 
man er venner og tar vare på hverandre.
-Nytt i år er at Haukelifjell Booking legger 
opp til muligheten for at familier kan leie en 
«Vennebyenleilighet» i Råsehallet. Her har vi 
rigget til med Vennebyen sengetøy, bamser, 
puter, plakater og spill med mer. Ingen skal 
være i tvil om at de bor i en Vennebyen 
inspirert leilighet. Det blir nok ikke mer 
enn 3-4 leiligheter som blir arrangert 
slik, så her gjelder det å være tidlig ute 
med bookingen, frister Gyri Midtveit. 
Apa, Ted og Elfie opplever stadig nye eventyr 
når de tre rekruttene lærer hvordan de skal 
bli ekte redningsmannskaper. Sammen med 
mannskapene på brannbilen, politibilen 
og sykebilen, gjør de sitt aller beste for at 
Vennebyen skal være et trygt og godt sted.
I 2012 har CreaCon gleden av å presentere 
«Vennebyen-The Arena Live Tour». Showet 
vil bli verdens største familieshow med 
premiere i Bergen 19. april 2012 og 
den enorme interessen fra barn over 
hele verden, stimulerer de ansatte ved 
hovedkontoret i Bergen til å satse stort.
Apa, Ted og Elfie vil i vinter være 
på besøk hos Haukelifjell Skisenter 
hver helg og i feriene.

Bestevennene vil bli å se rundt i 
alpinsenteret nå og da om dagen,  
og Apa vil nok frese litt rundt på  
politisnøscooteren sin og se etter  
at alle barna har trygge omgivelser  
i Venneskibakken. Ved skisenteret  
blir det også en Vennebyen-shop,  
hvor mange av de populære  
artiklene med påtrykk av Apa,  
Ted og Elfie kan kjøpes.



instruksjon

den bratte 

læringskurVen

Selv fo
lk s

om er fø
dt m

ed sk
i p

å beina  

kan tre
nge en hjelpende hånd.

TEKST:	A
lexAnder UrrAng HAUge  FOTO: V

egArd Breie



Eng gang var det en liten krok i folkesjelen 
som fortsatt lente seg på troen om at 
vi er født med ski på beina og skikjøring 
lærer vi oss best selv. Men nå er det andre 
holdninger som vinner frem. Stadig flere 
nordmenn innser at det å bli kurset, enten 
det er i italiensk, keramikk, kokekunst eller 
skikjøring kan være en rett inngang til en ny 
aktivitet.
I Alpene har de selvsagt holdt på med dette 
i mange tiår. Der bruker både mamma, 
pappa og barna skiinstruksjon aktivt. 
Far vil kanskje finslipe carvingteknikken 
sammen med franske og myndige Michelle, 
mens mor vil teste løssnø med kiwien og 
off-piste-guiden Bruce. Mens alt dette skjer 
skrenser barna kontrollert på rekke og rad 
bak entusiastiske Pierre og leker seg inn i 
skikjøringens forlokkende verden. Til lunsj 
samles de over en pizza quattro stagioni og 
deler dagens opplevelser. Slik kan du også på 
Haukeli. Lær, kjør og nyt skikjøringen. 

10 gode gruNNer til å  
bruke tid på skiiNstruksjoN. 

1.  Raskere progresjon og  
brattere læringskurve

2.  Effektiv skikjøring – du går forbi all kø

3.  Konstruktiv tilbakemelding  
på hva du bør/kan forbedre

4.  Større skiglede etter hvert som  
du takler flere sider ved skikjøringen

5.  Mestringsfølelse

6.  Større forståelse for hva som  
fungerer bra på ski og hvorfor

7.  Du lærer riktig skiteknikk på et tidlig 
stadium og unngår såkalte innlærte feil

8.  Bedre forståelse for hva  
som er rett utstyr for deg

9.  Du får arbeidsoppgaver  
som du kan øve på på egenhånd

10.  Med bedre egenskaper om egen 
skikjøring blir det også lettere å  
lære barn

fakta:

Slik bestiller du skiinstruksjon: 
send epost til booking@haukelifjell.com 
Fortell om ditt nivå og dine ønsker. 
 
1 time voksen/barn: kr 590,-
2.5 time voksen/barn: kr 1190,-
tillegg for ekstra pers: kr 290,- 
(maks tre pers. per gruppe)

For pakker,kvantumsrabatt – be om pris
.
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Ski in/Ski out får en helt ny mening når du finner skilykken gjennom Haukelifjell Booking. 
Pudderkjøring utenfor kjøkkenvinduet er fullt mulig. Bokstavelig talt.

TEKST:�alexaNder urraNg Hauge��FOTO:�lars myHreN HolaNd

den nye  
SKihverdagen
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sCeNe 1, i skiHeiseN
-Åh, nå kommer sola, sier jeg høyt til 
meg selv mens heisen trekker meg forbi 
min egen leieleilighet i Råsehallet.

Klokken er bare 10.17. Pudderet ligger 
nesten urørt, sporene fra preppemaskinen 
er fortsatt inntakt og sammen med Martin, 
Maria og Bjørn Thomas er vi som perler på en 
snor langs heisvaieren.  
Jeg ser ned på mine brede Kuro Völkl-ski 
og gleder meg til å den første turen i 
det Vågslid-syndromet atter en gang 
gjenoppstår. En eller annen meteorologisk 
tilbøyelighet gjør at det ofte er et hull i 
skylaget like over Vågslid.  
-Dette blir en knallhelg, skrevet i pudder, 
iskald pils etter den siste turen og 
kvalitetstid med venner. 
Vi kom i går. Det var mørkt og stille slik som 
det bare kan være til fjells på en fredag 
etter solnedgang. Vi kjørte inn i en tunnel, 

opp en bakke og ut på et leilighetstun der 
noen barn gravde snøhule og en far bar 
noen bæreposer inn i en leilighet. Den 
enorme stjernehimmelen hvelvet seg over 
hustakene. Et stykke oppe i Pudderbakken 
jobbet en preppemaskin seg oppover med 
lysende lykter. Vi lasset inn ingredienser 
til taco i tillegg til kiteutstyr, ski, staver, 
ulltrøyer, skistøvler, hjelmer og den gode 
helgefølelsen.  
-Dette blir suksess, sier Maria. 
-Suksess.

sCeNe 2, NoeN sNøballkast uNNa
Mellom bleier, skisko, en flaske rødvin 
og den herlige summingen av barn som 
er fornøyde, mette og bekymringsløse. 
To svenske småbarnsfamilier har pakket 
bilen i Gøteborg, fått med bestemor 
som barnevakt og moralsk støtte. 

-Vi har vært i Lofoten, Stranda, Oppdal, 
Hafjell, Filefjell, Hemsedal… 
-Og nå ble det Haukeli? 
-Ja, Pappa og min søster var i Røldal en  
gang og de sa at de kjørte forbi noen 
fantastiske fjell, sier Stina Petterson  
og forandrer toneleie. 
-Store Nup, sier hun. 
-Topptur!
De to barnefamiliene har booket leilighet  
på Gamlestøyl for en uke. Den ene dagen 
drar jentene på tur, enten med fjellski 
eller på topptur med feller. I mens passer 
fedrene på barna. De går tur i løypene 
rundt skisenteret eller perfeksjonerer 
alpinferdighetene i barnebakken.  
I dag er det fedrenes dag.
-Vi er veldig positivt overrasket over 
Haukelifjell. Det er så utrolig tilrettelagt  
her. Vi har aldri bodd så nær skiheisen før  
og…, sier Stina og stopper litt opp og  
kikker rundt seg. 

1. roser i kiNNeNe: etter en dAg i FJellet er MAtlysten på topp og Kinnene rØde    2. pasta i paradis: de to sVensKe FAMiliene setter pris på ro, 
snØ, BArneVennligHet og de Flotte FJellene på HAUKeli
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-  Vi har vært i Lofoten,  
Stranda, Oppdal, Hafjell,  
Filefjell, Hemsedal... 

- Og nå ble det Haukeli? 
- Ja.
 Stine, svensk mor, sykepleier og skikjører. 
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-Se på all denne løssnøen. Man kan åka puder 
nära liften!
Men selv all verdens løssnø kan ikke skjule 
det faktum at norske priser kan være stive 
for søta bror. 
-Ja, det er klart det er dyrt i Norge, men 
denne uken er ikke dyr for oss. Maten er litt 
dyrere, men vi er jo i leiligheten og koser oss 
og barnebakken er gratis, sier Stina. 
Men nå må hun sjekke at Elmer har det bra i 
pulken og barna vil vise hva de kan. 

epilog
Samme ettermiddag. Hos Stina og vennene 
er det pasta cabonara på bordet og god 
stemming. Fedrene har vært på Sveigen og 
Kista og utenfor daler snøkrystallene på 
ruten. 
-Ja, ja, sier Stina. 
-I morgon er det dags for flickorna at åka!

god plAss: enten dU Velger å reise til FJells Med din K Jære, Med VennegJengen, FAMilien eller Hele sleKtA – spØr BooKingen oM tilBUd.  
Vi HAr noe For de Fleste. 

Våre utleie leiligHeter

Våre leiligheter er fra 47m2-120m2. Alle har 
høy standard med romslig stue med peis, 
kjøkken og bad. Alle leilighetene utenom de 
på 47m2 har bad med badstu.

•  De minste lelighetene, 2-4 manns er på 
47m2 har 1 (soverom med dobbeltseng)  
eller 2 soverom, stue, bad og terasse.

•  4-6 mannsleilighet er på 68m2. Har to 
soverom (et med dobbeltseng og et med 
familiekøye eller vanlig køye).

 •  6-8 mannsleilighet er på 95m2 med 
hems. Her er det tre soverom (et med 
dobbeltseng og et med familiekøye 
eller vanlig køye) i tillegg til hems 
der man har fra 2-4 sengeplasser.

Sjekk priser og mer info på haukelifjell.com

Haukelifjell bookiNg tilbyr:

Ledige leiligheter for salg pr 18. okt.
Ingen av enhetene har vært i bruk.

• 1 stk  68m2 + hems i Råsali

• 1 stk 68 m2 uten hems i Råsahallet

•  1 stk 45m2 underetasje  
(med uslåelig utsikt!)

priser fra kr.1350 000,- til kr. 2450 000,-
Ingen ytterligere kostnader i tillegg.

For mer informasjon kontakt
Haukelifjell Utvikling: 915 18 033
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 Finn din  

drømmeFerie  
 på hauKeliFjell!

Haukelifjell bookiNg på 1-2-3 
1.  Klikk deg inn på www.haukelifjell.com

2.  Utfør søk på Online booking og OVERNATTING øverst til høyre

3.  Klikk på ønsket periode, antall personer, ønsket boform  
(hytte eller leilighet) og eventuelt viss dere har ønske  
om spesifisert sted (Råsehallet, Råsali, Gamlestøyl med meir).

Vi har alle drømmer og 
ønsker for ferien vår. Hos 
oss finner man noe for 
enhver smak og noe for hele 
familien enten man liker seg 
best i slalombakken med 
familien, kjører off piste med 
kompisgjengen, jibber i vår 
nye park eller går milevis til 
fjells på langrenn. 

Haukelifjell tilbyr både overnatting og 
aktiviteter tilpasset hver målgruppe. 
Man kan velge mellom store hytter eller 
leiligheter med høy standard. Her er det 
plass til 2-12 personer. Vi har også et 
lavpristilbud til grupper og familier;  
Tunnel-loftet og Alpin-Lodgen.
Fra leilighetene og hyttene har man 
fantastisk utsikt over fjellheimen. Her har 
du tilgang til 70 kilomter maskinpreparerte 
skiløyper på vinterstid som tar deg langt 
inn mot Hardangervidda. Slalombakken 
med park- og barnefasiliteter og aktiviteter 
er i gåavstand frå boenhetene. De 
fleste leilighetene har ski in/ski out.
Bilen parkerer du på anviste parkerings-
plasser inne i tunnelen (gjelder ikke 
hyttene). Hos oss trenger du ikke måke 
frem bilen når du skal kjøre hjem.

book ferieN eNklest  
på Vår oNliNe bookiNg

Alle våre enheter kan bestilles på vår 
hjemmeside www.haukelifjell.com. Her 
finner du informasjon om hver enhet med 
detaljert beskrivelse, bilder av boenhetene, 
pris og tilleggstjenester som sengetøy, ved 
og sluttvask.

oNliNe bookiNg gir 
deg maNge fordeler:

• Raskt- bestilling er utført på få minutter.
•  Fleksibelt-bestillingen kan gjøres  

24 timer i døgnet.
•  Rimelig- de beste tilbudene og  

kampanjene er tilgjengelig kun på nett.
•  Detaljert beskrivelse av hver 

boenhet med bilder, inventarliste, 
fordeling av sengeplasser mm.

koNtakt Haukelifjell bookiNg 
Tel +47 95 18 30 04  
Mandag - Fredag 10.00 - 15.30 
E-post: booking@haukelifjell.com
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«Men aller først  
skal du sette 

prikken over i-en»
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pUddersKål: MArtin og MAriA  
Klint sKåler i MUsserende  
Vin Ved sKidAgens slUtt. 

«I get no kick from champagne»,  
synger Frank Sinatra freidig.
Vi kan skrive mye bra om Frankie Boy, men 
god greie på skikjøring hadde han nok neppe. 
Se for deg en dag med puddersnø, solskinn 
og bakker som aldri tar slutt. Du har svingt 
deg mellom fjellbjørk, du har hoppet over 
trestubber, du har jublet slik som barn gjør 
når de renner ned en lang rutsjebane – og nå 
er det snart stengetid.
Hvordan avslutter man en slik dag, hva gjør 
du? Går du hjem og begynner på lapskausen, 
pakker du sammen og tenker på kvelden?  
– Ja, gjerne, men aller førsr skal du setter 
prikken over i-en. Gjør som Egon Olsen og 
la alt være «tima og tilrettelagt». Vær på 
toppen like før stengetid. Skli bort til en 
snøfonn som ligger i le og grav en liten benk. 
Ta av slalombrillene, gi skidagen et siste 
«kick» og si:
-Se her, min kjære. Jeg har en overraskelse til 
deg. Ta frem champagneflasken og fortsett 
med «But I get a kick out of you!» 
Skikjøring vil aldri igjen bli det samme. 

En sprudlende avslutning 
på skidagen er slett ikke feil. 
Spesielt når du kan skli rett 
tilbake til en varm leilighet.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge 
FOTO: lArs MyHren HolAnd

bobler og 
puddersnø 
i blodet
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Hvor langt er det mellom  
deg og din hyttedrøm?

Med Berge Sag på lag er du slett ikke så langt unna. Vi kjenner fjellet og 
med 100 års erfaring i sekken vet vi hvordan ditt Soria Moria kan realiseres. 
Å bygge hytte handler om jakten på den gode følelsen, roen og flotte natur-

opplevelser med familie og venner. Snakk med oss - vi kjenner fjellet!

Vi er best på hytter – kontakt oss for en prat www.bergesag.no



Hvor langt er det mellom  
deg og din hyttedrøm?

Med Berge Sag på lag er du slett ikke så langt unna. Vi kjenner fjellet og 
med 100 års erfaring i sekken vet vi hvordan ditt Soria Moria kan realiseres. 
Å bygge hytte handler om jakten på den gode følelsen, roen og flotte natur-

opplevelser med familie og venner. Snakk med oss - vi kjenner fjellet!

Vi er best på hytter – kontakt oss for en prat www.bergesag.no
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Mange smil, helst sol, snø og et sterkt konkurranseinstinkt.  
Stort mer skal ikke til for å beskrive Plogens skientusiasme.

TEKST:	sAr AH elise FAlKeid FOTO	HAAKon nordViK

høy spenning 
i påskerennet
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Iført åletrange skidresser i alle regnbuens 
farver står konkurrentene øverst i bakken 
i flokk. Skiene er spent på, startnummer 
er festet og brillene ligger bredt over 
nesen. Èn etter èn gjør årets deltagere seg 
klar for å sette utfor i årets påskerenn. 

fuktige forHold
En liten utfordring med lite snø i fjellet 
resulterte i at det måtte gjøres endringer 
ved årets påskerenn som ble arrangert 
påskeaften. Løypen ble mindre, og færre 
enn normalt stilte til start. Ifølge arrangøren 
var det kanskje de mest ivrige som trosset 
dårlige forhold, og meldte seg på. 
- Det er et bra nivå på de som stiller 
i dag, sier Ole Kristian Halvorsen, 
leder i Plogen Skiklubb.

et reNN for alle
Plogen Skiklubb arrangerer Påskerennet 
hvert år. Det er et av høydepunktene for 
mange aktive skikjørere i påskefjellet. Alle er 
velkomne til å stille til konkurranse, og i årets 
renn deltok 105 barn, ungdom og voksne 
– den eldste, en spreking på nesten 60 år. 

Du trenger ikke være medlem av en klubb 
for å være med. Men for å vinne, kan 
det være en fordel å ha teknikken inne. 
Dette vet Emilie Hansen (11) og Svanhild 
Vikse (11) fra Haugesund, alt om.

oppskrift på suksess
Emilie og Svanhild trener i bakken annenhver 
helg for å komme nærmere proffdrømmen. 
Svanhild har stått slalåm siden hun var tre 

år, Emilie siden hun var åtte. Jentene er 
på fjellet i påsken for å trene med Plogen, 
og i dag skal de kjøre storslalåm i årets 
påskerenn. Venninnene vet hva som skal til 
for god plassering i slike konkurranser. 
- Det er viktig å svinge tidlig, og nær portene, 
sier Emilie. 
- Og så må du krype sammen, og holde 
teknikken, sier Svanhild. 
De har begge et ønske om å bli proff, men 
synes det er viktigst å ha det gøy. 
- Det er ikke så mye alvor. Ennå, sier Svanhild. 
Emilie og Svanhild er bestevenninner. 
Hvordan er det da å havne bak hverandre i 
slike konkurranser? 
- Vi er venner selv om vi får 1. og 2. 
plass, sier Emilie. Svanhild er enig.

1. trAngt oM plAssen på seierspAllen    2. ØVelse gJØr Mester    3. leder For plogen sKiKlUBB, ole KristiAn HAlVorsen, leser resUltAtene     
4. iKKe Verst å HA en sliK stående på peisHyllA på HyttA

1 2

3

4
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Klar  
Ferdig 
Kjør!
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«Det er viktig  
å svinge tidlig,  
og nær portene»
Emilie Hansen

koNkurraNseiNstiNktet 
Et påskerenn skal være gøy. Men noen tar 
det mer seriøst enn andre. Sånn er det jo 
alltid i konkurranser. Enkelte av de eldre 
breser seg i mengden før start. Men det er 
de unge som briljerer.Speaker Svanhild Nøss 
Haugland følger intenst med på sidelinja, 
og roper ut tiden på deltagerne foran et 
engasjert publikum. 
- Her kommer Simon Friis Jørgensen! I mål på 
fjorten komma sytten sekund. Kjempebra, 
Simon! lyder det høyt og mekanisk fra 
megafonen. Det er stor jubel idet han 
passerer målstreken. Blant publikum 
står fedre, mødre, søstre, brødre, venner, 
kjærester og et par hunder og gir sine 
nærmeste applaus. En stor gul sol lurer 
bak skyene, og sniker seg frem i ny og ne. 
Folk er i godt humør. Det er latter, det er 
glede, og det er ferie og ski – på Haukeli.

fakta:

Plogen Skiklubb har aktiviteter og 
arrangement gjennom hele skisesongen. 
De har i overkant av 400 medlemmer, 
som kan deles inn i tre kategorier;

• Ungdom (frikjørere)

• Barn (rekrutter)

• Aktive konkurranseløpere
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KoMMende legender?: eMilie HAnsen (11)  
og sVAnHild ViKse (11) FrA HAUgesUnd,  

er BesteVenninner, Men KonKUrrerer i lØypene. 
 - det ViKtigste er å HA det gØy, sier Jentene.
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Tyrvelidhallen er Haukelifjells skisenters  
«storstue» og huser mange funksjoner. 
Mest kjent er nok vår kafeteria som metter 
både store og små etter energikrevende 
aktiviteter på ski, brett og akebrett i 
skibakken. Her finner du både kalde og 
varme retter. På ettermiddagstid åpner 
puben som tilbyr god afterskistemning. 
Puben er det sentrale samlingsstedet. 
I forbindelse med ferier og høytider er 
det ofte livemusikk her, noe som skaper 

særdeles god 
stemning. Vi 
jakter hele 
tiden på gode 
afterskiartister 
og trubadurer. 
Puben er atskilt 
fra kafeterian 
og du må være 
18 år for å 
komme inn 
på puben.

 

skiutleie  
I Tyrvelidhallen finner du også vår flotte 
skiutleie. Her kan du leie ski i mange 
varianter. Kanskje du vil prøve alpint en dag, 
uten å måtte investere i alpinutstyr eller 
kanskje du har gjester som trenger ski for 
en helg? Vår skiutleie er en av få som tilbyr 
et godt utvalg av brede «pudderplanker»  
slik at alle kan få teste ut det fjørlette og 
fantastiske Haukelipudderet. Her kan du 
også få slipt og preppet ski, slik at du alltid 
har nypreppa ski og sylkvasse stålkanter. 
For småbarnsforeldre som vil på tur med de 
minste har vi også utleie av  høykvalitets pulk. 

skisHopeN  
I vår skishop finner du et assortert utvalg 
av «nødvendig» utstyr. Kanskje du har glemt 
skibriller, votter eller skismøring – da finner 
du redningen i skishopen vår. Vi har også 
annen bekledning. Her kan du også finne et 
visst utvalg av flott vintertøy. Skishopen 
finner du rett innenfor kortsalget.

Er skisenterets hovedkvarter og har en rekke 
funksjoner. Visste du for eksempel at du kan  
leie selskapslokale her og kjøpe skismøring?

FOTO: VegArd Breie

ordførereNs sideskiserViCe

tyrvelidhallen

utleie av  
tyrvelidhallen 
på Sommertid
Tyrvelidhallen er også et flott festlokale.  
Her kan du leie rimelig og samle slekt og  
venner til markering av merkedager,  
bryllup og feiring. Konferansenmulighetene  
er også her. Snakke med oss hvordan vi kan 
løse ditt behov. 

koNferaNse/møte 
Har firmaet ditt interesser på både Vest- og 
Østland, vil dere møtes i vakre fjellomgivelser 
og planlegge strategi og veien videre? 
Snakk med oss om tilbud på konferanse-
lokaler. Vi syr sammen pakker med det dere 
trenger, gjerne med innlagt overnatting og 
aktiviteter ute i fjellet. 
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hauKelirennet 
rein  

SKiglede
-Haukelirennet har allerede et godt rykte, slo Marit Bjørgen fast i  

forfjor etter å ha spurtet inn till seier under krevende forhold. 
FOTO: HAUKelirennet.no

start/mål: Starten går frå toppen av 
t-krokheisen (fylgj skilting) i Haukelifjell 
skisenter klokka 12.00. Løperane bør 
berekne litt ekstra tid for transport til 
toppen (ca 15 min). Alle som skal delta kan ta 
heisen opp gratis. Dei som av ein eller annan 
grunn ikkje vil ta t-krokheisen, får tilbod 
om transport opp med skuter. Bekledning 
blir lagt i ein merka pose. Denne vil bli køyrt 
ned og utlevera ved målgang. Det er felles 
start for alle klassene. Eliteklassa har 
beste startposisjon. Målinngang er også i 
Haukelifjell skisenter.

trimklasse: Har ikkje vanleg premiering. 
Det blir trekt eit antal premiar mellom 
dei som registrerer seg. Hovedpremien 
iår blir eit reisegåvekort. Det er ikkje 
noko krav til dei som stiller opp i denne 
klassa til lengda dei går. Fristen for å 
registrere seg i trimklassa er klokka 11.00 
renndagen. Alle som registrerar seg får også 
eit startnummer. Dette nummeret er då 
med i trekninga om gevinstane, etter sjølve 
rennet. Det kostar kroner 100,- for å vere med.  

bedriftsklasse: Dei som vil representere 
bedriftslaget sitt, melder seg som vanleg 
på i si aldersklasse og går på tid. Det er dei 
tre beste tidene på dei som går, frå same 
bedrift, som blir teljande. I denne klassa blir 
det sett opp ein vandrepremie, som må vinnast 
tre gonger før ein får den til odel og eige. 
Fine premiar blir det og på nummer to og tre.

for mer informasjon se haukelirennet.no 

Med slike skussmål og en jevn og sunn 
utvikling er nå Haukelirennet godt 
etablert. Når sesongen går mot slutten 
har fortsatt mange av Norges ivrige 
langrennsløpere fortsatt saft i beina. 14. 
April går startskuddet for Haukelirennet 
for fjerde gang. Da venter 30 kilometer 
med vennlig kappestrid i sporet, helst i 
gnistrende vårvær selvsagt.Traseen går 
over de svakt rullende fjellviddene mot 
Krekledyreggi og videre mot Haukeliseter 
hvor det er matstasjon. Starten ligger 
på 1000 meter over havet og traseen 
svinger over høydekoten som markerer 
1200 meter over havet før man til slutt 
ender opp ved målstreken ved Haukelifjell 
Skisenter, 900 meter over havet. 
I fjor vant Sjur Røthe herreklassen. Også 
kjente langrennsnavn som Anders Aukland 
markerte seg i sin aldersgruppe.
Haukelirennet er en gylden anledning til å 
strekke sesongen, ha et flott treningsmål 
og ikke minst – måle krefter mot noen av de 
virkelig store. Årets Haukelirenn går  
av stabelen lørdag 14. april.
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-Hvordan har oppkjøringen til sesongstart 
vært og hva er målet for sesongen? 
-Det har gått veldig bra. Jeg ligger helt etter 
planen. Jeg får trent akkurat som forventet 
og er i god rute til sesongstart. Akkurat nå 
er jeg i Italia og trener på en isbre. Vi har 
nettopp fått nysnø og forholdene her  
er ypperlige. 
-Hvor lenge har du gått på langrenn? 
-Jeg har gått på ski helt siden jeg kunne 
krype. Men først da jeg var 16 år måtte jeg 
velge langrenn. Inntil da hadde jeg kombinert 
fotball og langrenn. Jeg fikk et aldri så lite 
ultimatum av fotballtreneren min i FK Voss: 
«Enten kommer du på alle treningene,  
eller så får du satse på noe annet!».  
Da ble det langrenn for fullt. 
-langrenn har blitt en utrolig populær 
mosjonsidrett, hva tror du denne 
populariteten skyldes? 
-Hele bevisstheten rundt en sunn livsstil 
og trening har blitt forsterket. Både i 
jobbsammenheng og privat ser vi at det å 
være i god form er et pluss. For bedrifter 
handler det jo om sykefravær, for den 
enkelte handler det om god helse. Langrenn 
er jo en kjempefin måte å holde seg i form på.
-Hva synes du om Haukelirennet? 
-Jeg har gått rennet to ganger og jeg liker 
det veldig godt. Løypa går i et fantastisk 
fint fjellterreng der det både er flate strekk, 
stigning og nedkjøringer. Det er et suverent 
langrennsterreng og ikke minst snøsikkert. 
Haukelirennet er også bra fordi det passer 
for alle. Haukelirennet kan jo være et bra mål 
for alle de som liker å mosjonere.
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Sjur røthe:  
hauKeliFjelletS  
mann
Landslagsløper i langrenn, Sjur Røthe, inngår samarbeid 
med Haukelifjell Skisenter og Haukelirennet. Nå gjør  
Sjur seg klar til en ny sesong med konkurranse,  
fjellskiturer - på Haukelifjell så klart. 

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  FOTO: HAUKelirennet, geir nilsen



-Haukeli er også en superflott fjellskilø-
pingsdestinasjon. blir det noen turer på 
fjellski for sjur røthe?
-Ja, men det blir jo lite tid til slikt så lenge 
sesongen står på. I påsken prøver jeg å få tid 
til noen toppturer med telemarkski og feller 
eller med fjellski. Det er veldig avslappende 
og helt stille. 
-Hjemstedet ditt Voss, har fostret mange 
skihelter. Hvordan har det påvirket deg? 
-Det er stas og jeg er stolt av å være fra 
Voss. Både skiskyttere, alpinister og lang-
rennsløpere kommer fra denne bygda. Det er 
mange hjemme som setter pris på at du går 
fort på ski. Kristen Skjeldal har alltid vært et 
forbilde for meg. 
-Hvilke egenskaper er det som gjør deg til 
en god langrennsløper? 
-Skal man komme langt i langrenn må man 
ha veldig god utholdenhet og evne til å tåle 
høyt tempo over tid. Dette er egenskaper 
som jeg har og som jeg stadig blir bedre i.  

I langrenn er også spurten blitt mer og 
mer sentral. Der har vi jo spisskomptanse i 
verdensklasse på landslaget. 
-mange langrennsentusiaster trener for å 
gå fortere på ski, hva kan de gjøre for å få 
stort utbytte av treningen? 
-Det er selvsagt mange svar på et slikt 
spørsmål. For dem som trener en drøy time 
3-4 ganger i uka handler det om å ta seg litt 
ut. Press deg litt. Du skal være litt sliten i 
kroppen når du er ferdig. For oss som trener 
to økter til dagen handler det om å ta det 
rolig når vi skal ta det rolig og ta oss ut når  
vi skal ta oss ut. 
-kan du fortelle litt om samarbeidet du har 
med Haukelifjell skisenter, kommer vi til å 
treffe deg i løypene i vinter? 
-Ja, jeg kommer opp. Forhåpentligvis får 
vi et tidlig snøfall og ut på senvinteren 
arrangeres jo Haukelirennet. Jeg vil også 
gjerne prøve de nye sykkeltraseene som 
planlegges. 

-Hvordan er den perfekt skidagen for deg? 
- Rundt påsketider er det ofte rolige dager. 
Våkne til blå himmel, komme seg avgårde 
tidlig slik at man kan gå inn på skareføre i 
terrenget der Haukelirennet arrangeres. 
Gjerne sammen med venner, gjerne med 
god niste i sekken. Det er fint det. Uten 
pulsklokke, selvsagt! 

født: 2. juli 1988
Hjemsted: Voss
klubb: Voss IL, er på Norges  
landslag i langrenn. 
sist sett: Da han fosset inn til en 
imponerende 4. plass VM i Holmenkollen  
på femmilen.
aktuell: Samarbeider med Haukelirennet  
og kan (kanskje) observeres til fjells, 
både på ski og på sykkel. 

fakta:
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Glem�Hermann�Maier,�Kjetil�Andre�Aamodt�
og�Lasse�Kjus.�La�oss�nesten�glemme�Aksel�
Lund�Svindal�for�et�lite�sekund�og�se�hva�
som�skjer�i�ski-�og�snowboarduniverset.�
Den�store�majoritet�av�dagens�unge�i�
skibakken�vil�ikke�bli�det�nye�alpinesset.��
De�vil�være�rødhårede�og�snowboarder�
Shaun�White,�de�lytter�til�ikonet�Terje�
Håkonsen.�På�Twintip-�og�frikjøringssiden�er�
det�skikjørere�som�Andreas�Håtveit,�Simon�
Dumont�og�Seth�Morrions�som�hersker.
Kall�det�parkkjøring,�jibbing,�frikjøring�eller�
bare�ski/brettlek.�Den�nye�skikjøreren�
kjører�baklengs�inn�i�fremtiden.�På�
rails,�på�hopp,�i�parken�og�hopp�de�
graver�selv.�Kanskje�ved�en�snøskavl,�
kanskje�nær�heisen.�Du�ser�dem�over�
alt.�I�store�jakker,�enda�større�t-skjorter�
og�gogglesremmen�under�hjelmen.�

Haukelifjell�Skisenter�har�lang�tradisjon�for�
å�følge�trender�i�skiuniverset�og�kan�skilte�
med�en�av�Norges�aller�første�permanente�
halfpiper.�Mye�snø�har�dalt�fra�himmelen�
siden�den�gang.�Foran�sesongen�2011/2012�
har�det�blitt�gjort�en�rekke�forbedringer�
og�forberedelser�slik�at�parkkjørerne�skal�
få�enda�bedre�boltreplass�i�skibakken.�
For�mange�av�våre�dedikerte�parkkjørere�
er�et�forsterket�parkkonsept�et�
etterspurt�produkt,�i�år�tar�vi�enda�et�
stort�løft�for�bedre�dette�tilbudet.
I�løpet�av�høsten�har�vi�gjort�en�god�del�
grunnformasjon�i�terrenget�i�Grasdalen,�
det�betyr�at�vi�vår�en�ny�parklinje�på�
500�meter.�Den�første�halvparten�
består�av�raillinje�med�plass�for�mulige�
doble�linjer.�Her�kommer�det�til�å�være�
på�plass�cirka�10-12�rails�en�C-BOX,�
RAINBOW�og�flere�elementer.�

Parkens�nederste�del�er�en�større�
hopplinje�med�3(4)�hopp�i�linje�med�
mulighet�for�forskjellige�fart�fra�ulike�
avsatser.�Dermed�skal�kjørere�på�ulike�
nivåer�finne�utfordringer.�Parklinjen�
avsluttes�med�en�corner.Parallelt�vil�
det�ligge�en�minipark�øst�for�hopplinjen�
med�et�par�rails�og�noen�mindre�hopp�
Vi�har�også�forberedt�en�del�av�
området�mellom�Grasdalsheisen�og�
Haukeliheisen�(T-kroken),til�en�500�m�
lang�familiecross�løype.�Her�er�utvikler�
vi�en�morsom�en�crossløype�med�snille�
og�artige�utfordringer�for�alle.
Kom�og�prøv!�
Husk�sikkerhetsutstyr�som�
hjelm�og�ryggskinne.�
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Parkkjøring handler om rails, rotasjoner, hopp  
og fri lek – og uendelige mye skiglede, selvsagt.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  FOTO: VegArd Breie

baklengs inn 
 i Fremtiden
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I snart 30 år har vi levert fjellfolkets 
drømmer. Velkommen til oss!

Unike,
nyskapende
lafteprodukt

jibbing. Ski-�og�snowboardkjøring�på�rails,�
hopp,�bokser,�rekkverk,�bygninger�og�andre�
menneskeskapte�elementer.�Gjerne�i�egne�
terrengparker,�men�også�i�bymiljø.�Du�kjører�
altså�på�ting�som�ikke�er�laget�av�snø.

rails.�Stålrør,�plastrør�eller�trær�som�man�
enten�sklir�over,�sklir�langs�eller�hopper�over.

park.�Er�et�avgrenset�område�bestående�av�
to�eller�flere�av�overnevnte�konstruksjoner,�
eller�andre�kreative�formasjoner.�Er�ment�
som�en�lekeplass�for�snowboardere�på�et�
avgrenset�og�tilrettelagt�område�i�bakken.

revert.�Er�å�skifte�fra�det�å�kjøre�fakie�til�
normalt,�eller�fra�det�å�kjøre�normalt�til�
fakie.�Brettet�er�i�kontakt�med�snøen�stort�
sett�hele�tiden�under�en�Revert.

ollie.�En�metode�til�å�komme�i�svev�uten�å�ha�
et�hopp�til�hjelp.�Først�løfter�du�framfoten,�
legger�all�tyngden�på�bakfoten,�og�så�løfter�
du�bak�foten,�mens�du�spretter�opp�fra�
tailen.�Først�gjort�i�skateboard�av�Alan�
Gelfand�(Ollie�var�kallenavnet�hans).

switch.�Kjøre�baklengs�på�twintip-ski.

grab.�Å�gripe�skien�eller�brettet�med�
hånden.�Mute�grab�kalles�det�når�du�griper�
høyre�ski�med�venstre�hånd�eller�omvendt.

Nosepress.�Legger�hele�tyngden�foran�på�
snowboardet��slik�at�bakenden�av�brettet�
letter�fra�snøen.�Dermed�kjører�man�
nedover�på�«nesa»�av�brettet.�Tailpress�er�
det�motsatte.

180.�Du�kjører�inn�på�hoppet�og�roterer�en�
halv�gang�rundt.�Når�du�blir�varm�i�trøya�kan�
du�fortsette�med�en�360,�720,�1080�og�så�
videre…

180 switch.�Du�kjører�baklengs�inn�på�
hoppet,�roterer�180�grader�og�lander�med�
kroppen�vendt�i�fartsretning.

Quarterpipe.�En�halv�Halfpipe�der�
kjøreren�kjører�nesten�rett�opp�i�veggen�
og�tar�av,�gjør�et�triks�og�lander�nesten�
på�samme�plass�som�un�tok�av.�De�beste�
snowboarderne�i�verden�hopper�nesten�ti�
meter�over�kanten�på�en�quarterpipe.�

funbox.�Er�en�snøhaug,�eller�en�boks�laget�
av�snø�med�hopp�og�landinger�som�er�laget�
slik�at�brattheten�i�take-off�og�landing�står�i�
forhold�til�hverandre,�noe�som�gjør�at�svevet�
naturlig�ender�i�landingsdelen.

big jump.�Er�et�stort�hopp�med�et�
bratt�unnarenn.�En�big�jump�er�større�i�
dimensjonene�enn�et�vanlig�hopp,�og�er�
beregnet�for�luftige�svev�med�bratte�
landinger.�Er�en�egen�konkurranse�gren.�
Vanlig�som�city�konkurransen�hvor�
publikum�kommer�nært�og�hvor�det�er�fart�
på�konkurransen.�Ofte�spiller�det�et�band�i�
pausene�eller�under�konkurransen.
�
Kilde: snowboardforbundet.no og ut.no
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  å, jeg  
  vet en
(hauKeli) 
  Seter

En treretters i Nansensalen 
på Haukeliseter er en reise 
inn norsk fjelltradisjon der du 
får utsikt til fjell i blåtimen og 
innsikt i kulinariske toppturer.

TEKST:�alexaNder urraNg Hauge 
FOTO:�lars myHreN HolaNd
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-Nansensalen er i den retningen, sier 
arrangementsansvarlig Åshild Woie og 
peker mot vinterkveld og snø og vind.

Selvsagt gjør hun det. Nansensalen. 
Fritjof Nansens egen sal. Til fjells, i 
snøen. Hvordan sier man noe klokt om 
Nansen. Mannen med barten, blikket, 
Norges eneste Nobels Fredspris-vinner, 
kryssing av Grønnland og dyptpløyende 
humanistisk gangsyn på cv-en…

I snøføyka og skyggen av det mektige 
været er det nesten vanskelig å tro at 
Haukeliseter er Stavanger Turistforenings 
flaggskip. Hvert år gir de små bygningen 
husly til over 20 000 overnattinger. Fra 
kitere, toppturturister, fjellfolk som enten 
har eller skal krysse Hardangervidda 

til tyske bobilturister(franske også, 
forresten), jegere eller bare en familie 
som vil spise rømmegrøt og gå i fjellet.

Perfekt beliggende med Hardangervidda 
og høyfjell på alle kanter og 
Europavei 134 like ved stuedøra er 
Haukeliseter en helårsvinner.

Og nå sitter vi altså til bords, inne. Og det 
blåser ute og snøen er blå og himmelen 
mørkeblå og lyset fra stearinlysene gjør 
det gamle treverket gyllenbrunt. Vi er i 
Nansen-stuen. Hvis Espen Askeladden 
noen gang fikk komme i storstuen i Soria 
Moria-slottet hadde det omtrent sett 
slik ut. Men inn i lokalet kommer ikke en 
Hjalmar Johansen-aktig type, men den 
svenske kokken Hampus Rassmussen.

-Vi prøver å bruke så mye lokal mat som 
mulig og følger selvsagt årstidene. Samtidig 
kan det være vanskelig å få leveringer i 
uværsperioder. Hele matkonseptet vårt 
går it på å sette sammen smakene i nye 
sammenhenger, med lokal forankring, 
sier Rassmussen som har jobbet som 
sousse-sjef i både London, København 
og Oslo før han kom til Haukeliseter. 

Arrangementsansvarlig Åshild Woie 
sjenker litt mer vin og den smakfulle 
maten synker inn og den gode fjellroen 
kommer sigende. Ute har blåtimen gått 
over i mørk og stjerneklar vinterkveld. Gule 
firkanter fra Nansensalen lyser i snøen.

Ikke rart alle vil til (Haukeli)seter!

setergoUrMe: HAMpUs rAssMUssen serVerer rUlAde Med KAldrØKt lAKs til Forrett, HJorteFilet i wHisKysKy Med sopp og rotgrØnnsAKer. til dessert VAnKer 
det HVit sJoKolAde Med HAUKelicHeVre og Bær. 
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«Vi prøver å bruke så mye lokal mat  
som mulig og følger selvsagt årstidene.»

Hampus Rassmussen, kokk. 

Nansensalen
Bygget på 1890-tallet, i laftet tømmer. 
Haukeliseters største sal, dekker opp til 
50 personer. Oppkalt etter Fritjof Nansen 
som var en hyppig gjest på Haukeliseter 
på 20-tallet. I tillegg til å fungere som 
restaurant leies lokalet ut til bryllup, 
konferanser og andre større arrangementer. 

mat med utsikt
På Haukeliseters kjøkken smelter lille Norge 
sammen med den store Verden. Crossover 
heter mat- og serveringskonseptet vi tilbyr, 
der råvarene fra vannet, fjellet eller setra 
oftest er lokale og erkenorske mens garnityr 
og tilberedelsesinspirasjon gjerne hentes 
fra resten av verden – med et ekstra kjærlig 
blikk rettet mot middelhavsområdet.  
både på ski og på sykkel. 

fakta:
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FerieForsikring  
på boks
Hvem vil ikke kjøpe en  
reiseforsikring som  
garanterer vellykket ferie  
uansett vær? Tåka lå tykk  
rundt tømmerveggene de  
første par dagene under  
en fjellferie i fjor.

TEKST:�marit sætre �
FOTO:�guNVor saltVik

Hvem�vil�ikke�kjøpe�en�reiseforsikring�som�
garanterer�vellykket�ferie�uansett�vær?�
Tåka�lå�tykk�rundt�tømmerveggene�de�
første�par�dagene�under�en�fjellferie�i�fjor.�
12�episoder�av�Mad�Men�sesong�4�senere�
skinte�det�opp,�og�turen�til�Havradalen�
var�minst�like�minneverdig�som�den�siste�
episoden�vi�så�samme�kveld.�Kanskje�det�blir�
fjelltur�når�sesong�5�kommer�i�2012?

fakta:

marit sætre (34)

bosted. Haugesund

jobb. Kinosjef,�Edda�Kino

aktuell. Har�valgt�seks�filmer��
du�fint�kan�snø�inne�med
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mad meN, sesoNg 1-4 (2007-2010) 
av Matthew Weiner
En mann i dress faller ned fra en bygning. 
I neste bilde sitter han rak og tilbakelent 
i sofaen med en sigarett i hånden. Hvem 
er Don Draper? Den kreative lederen i 
Sterling Cooper er stjernen i Manhattans 
reklamebransje på 60-tallet og 
personifiserer brytningstiden han lever i. 
Sjåvinismen blomstrer, forbrukereventyret 
forfekter en ny virkelighet – alt stilfullt 
pakket inn i pene manerer, ulastelige 
antrekk og elegante omgivelser. Draper er 
en gåte, men kvinnene og mennene rundt 
ham har alle hemmeligheter. Med subtile 
detaljer og dialog full av undertekst er 
serien (for fjerde år på rad kåret til beste 
tv-drama) likevel klar: Hver enkelt er 
hovedperson i sitt eget liv. 

tHe Wire, sesoNg 1-5 (2002-2008)
av Richard Curtis
«All in the game yo, all in the game». Hver 
episode i The Wire åpner med et sitat fra 
en av karakterene i episoden. Spekteret av 
karakterer er stort; politifolk, skoleelever, 
narkolangere, journalister, lærere, 
politikere, havnearbeidere, uteliggere 
og dommere. Vi følger mennesker fra 
alle samfunnslag, fra topp til bunn – og 
på begge sider av loven. Sjelden har 
en kriminalserie kombinert spenning 
og harde, troverdige konflikter med 
nære skildringer av menneskene som 
opplever dem, så morsomt, tragisk og 
underholdende. Hardt og nært, som Omar, 
en outsider i det kriminelle miljøet. Arret 
i ansiktet hans setter Scarface i skyggen, 
men han er godheten selv – inkarnert som 
triggerhappy homse. 

tWiN peaks, sesoNg 1-2 (1990-1991)
av Kunt Hamsun
Da Twin Peaks ble sendt første gang i 
beste Detektimetid var jeg 13 år. Bildet 
av skjønnhetsdronningen Laura Palmer 
innpakket i plast gjorde dypt inntrykk, og 
jeg får fortsatt frysninger på ryggen når 
jeg hører kjenningsmelodien. Twin Peaks 
er en drømmeserie. Hverdagslige sysler 
avløser mareritt, romantikk og surrealisme 
er like naturlige ingredienser. Som voksen 
ble jeg overrasket over hvor morsom serien 
er. David Lynch-universet rommer pirrende 
krim, stor komikk, uforglemmelige 
karakterer og en helt særegen stemning. 
Den joviale og eksentriske FBI-agenten 
Dale Cooper rapporterer stødig via 
diktafon og avdekker mer enn mordgåten 
han er satt til å løse. Det er mystisk, man 
får plutselig lyst på kirsebærpai og «damn 
good coffe.»

Weeds, sesoNg 1-7 (2005-2011)
av Jenji Kohan
Desperate husfruer flest havner i 
røykskyggen av enken Nancy Botwin. 
Etter ektemannens død begynner 
tobarnsmoren å selge marihuana for å 
opprettholde livsstilen i den amerikanske 
forstaden – med komplikasjoner i fleng 
som konsekvens. Smådealing i nabolaget 
utvikler seg til intime relasjoner med en 
meksikansk narkobaron og menneske-
smugler. Befriende useriøs, urealistisk 
og politisk ukorrekt byr serien på lett 
underholdning med en anelse satirisk alvor. 
Med god grunn blir det sagt at dialogen 
har «skyhøy smartass-faktor». Familien, 
kundene og samarbeidspartnerne Nancy 
omgir seg med er alle kjappe i replikken. Til 
tider hysterisk morsomt. Med episoder på 
30 minutter er det vanskelig å la være å se 
bare en til.

Vi på saltkråkaN, 13 episoder (1964)
av Irvin Kershner
«Farbror Melker, vet du va...» Seks år 
gamle Tjorvens betraktninger av livet 
på Saltkråkan har moret millioner. Hvor 
mange som har vært forelsket i Malin 
eller ønsket seg en Sankt bernhardshund 
som Båtsman vet jeg ikke, men det er 
nok mange. Den eneste serien Astrid 
Lindgren skrev direkte for TV er basert på 
hennes eget sommersted i den svenske 
skjærgården. Her er løping på svaberg 
og bading i regnvær like dagligdags som 
skattejakt og fakking av tyvfiskere. Du er 
bra sur hvis du ikke drar på smilebåndet 
av den klønete hverdagsfilosofen Melker: 
«Lev som om hver dag var hele livet!» Hvis 
du ikke lar deg skremme av at ferieidyllen 
kan bli for nostalgisk, er siste stopp på 
rutebåten like sjarmerende som i 1964.

matador, 24 episoder (1978-1981)
av Jean-Pierre Jeunet 
Danskene har imponert med kvalitets-
serier i årevis, men skal jeg velge én er det 
vanskelig å hoppe over juvelen Matador. 
Inspirert av den engelske grom-serien 
Upstairs & Downstairs, er portrettet av 
fattige og rike i provinsbyen Korsbæk en 
fengslende historietime fra Danmark anno 
1929-1947. I første episode blir vi kjent 
med en servil skredder som ikke vil selge 
rødt ullstoff til en arbeiderklassekone, når 
hvit crepe de chine er det som er in vogue. 
Den handelsreisende enkemannen Mads 
Andersen-Skjern slår seg ned i byen og 
tar opp konkurransen med overklassefor-
retningen Damernes Magasin. Med fine 
detaljer og fantastisk spill står serien seg 
like godt i dag som da sendingen gjorde 
danske gater folketomme. 
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snø mellom
linjene
Etter anbefalingene i det  
forrige Haukelimagasinet,  
ble jeg kritisert for to ting.

TEKST:�fr aNk krogH koNgsHaVN �
FOTO:�guNVor saltVik 

Noen�mente�jeg�kunne�vært�mer�moderne,�
det�vil�si�valgt�bøker�av�nyere�dato,�mens�
andre�syntes�det�var�vel�sjåvinistisk�å�
utelukkende�foreslå�norske,�mannlige�
forfattere.�
Den�første�innvendingen�bryr�jeg�meg�lite�
om�–�hvis�noen�er�på�jakt�etter�det�siste�
nye,�kan�de�sjekke�bokforhandlernes�
hjemmesider.�Men�jeg�ser�at�det�kanskje�er�
en�idé�å�løfte�blikket�med�hensyn�til�geografi�
og�kjønn.�I�den�sammenheng�har�jeg�prøvd�
å�sette�et�mer�sympatisk�premiss�for�disse�
anbefalingene:�De�skal�på�hver�sin�måte�
representere�noe�særegent�–�og�de�skal�få�
plass�i�en�hvilken�som�helst�tursekk.

fakta:

frank krough kongshavn (32)

bosted. Haugesund

jobb. Vise�&�Lyrikkfestivalen

aktuell. Har�valgt�seks�bøker�du��
fint�kan�snø�inne�med
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HVis eN reiseNde eN ViNterNatt (1979)
Roman, Italo Calvino

Italo Calvino omtales gjerne som en 
av de store trollmennene i europeisk 
etterkrigstidslitteratur. Han tilhørte et 
akademisk miljø som eksperimenterte med 
tradisjonelle sjangerkonvensjoner  
og konstruerte nye kunstneriske univers.  
Hvis en reisende en vinternatt er det faktisk 
leseren som er hovedperson, og det sås 
tidlig tvil om du egentlig leser den boken du 
holder i hånden. Den er med andre ord full 
av kreativ lekenhet og utforsker språkets 
uendelige muligheter. Den ligner ikke på 
noe du har lest før, og samtidig er den 
like spennende som en kriminalroman.

drømmefakultetet (2006)
Roman, Sara Stridsberg

Drømmefakultetet er på alle tenkelige 
måter en spektakulær roman. En fiktiv 
dramatisering av den militante feministen 
Valerie Solanas som ble et amerikansk ikon 
på bakgrunn av å ha skutt Andy Warhol 
og skrevet manifestet SCUM (Society 
for Cutting Up Men), men døde i et fattig 
herberge etter et liv med prostitusjon 
og rusmisbruk. Det er ikke bare historien 
i seg selv, men måten den blir fortalt på 
som er den drivende kraften i fortellingen. 
Med overlegen stilistisk presisjon og et 
suggererende språk, tegner Stridsberg 
et mesterlig portrett av Solanas på sitt 
dødsleie. Stridsberg fikk Nordisk råds 
litteraturpris 2007 for romanen.

dobbeltgjeNgereN (1846)
Roman, Fjordor M. Dostojevskij

Det kan føles som en uoverkommelig 
oppgave å ta fatt på Dostojevkijs vanvittige 
forfatterskap. Om en likevel har tenkt å gi 
det en sjanse (eller tenker: nå må jeg i hvert 
fall lese noe) kan det være smart å begynne 
med Dobbeltgjengeren. Den regnes kun 
som et ungdomsverk, er relativt lettlest 
og ble skrevet før «dødsdommen» (les 
mer på wikipedia.no), men berører tema 
som går igjen i hele hans forfatterskap 
og er i høyeste grad et vitnesbyrd om 
en forfatter hinsides det vanlige. Den 
er tragisk, nervepirrende, morsom, 
lidenskapelig, frustrerende, dypsindig, 
kompleks osv. Det er Dostojevskij.

WitHout featHers (1972)
Kortfortellinger, Woody Allen

Ja, det er en bok. Forfatteren Woody 
Allen blir nok aldri like anerkjent som 
filmskaperen, men det betyr ikke at 
bøkene hans ikke holder mål. De ble 
mottatt med strålende kritikker. Without 
Feathers er en samling svært forskjellige 
tekster – deriblant «A Guide to Some of 
the Lesser Ballets», skuespillene «Death» 
og «God», «If the Impressionists Had Been 
Dentists» og «The Whore of Mensa» – men 
alle er farget av Allens umiskjennelige 
humor. Uansett hva han tar utgangspunkt 
i, klarer han å formidle noe klokt (eller 
hysterisk?) om eksistensens paradoksale 
betingelser. Morsomt er det i hvert fall.

days ruN aWay like Wild Horses 
oVer tHe Hills (1969)
Dikt, Charles Bukowski

Det er ikke godt å si hva som motiverte 
Charles Bukowski, hverken til å leve som 
han gjorde eller skrive om det etterpå. 
En kan vanskelig omtale ham som noe 
annet enn en blasert og desillusjonert 
drukkenbolt, men som forfatter serverer 
han iskalde analyser av tilværelsens 
skyggeside. Han skrev i alt tusenvis av dikt, 
hundrevis av noveller og seks romaner. Jeg 
kunne like gjerne anbefalt debutromanen, 
Post Office, men jeg synes den muntlige, 
hjerterå stilen kommer best til sin rett i 
diktene hans. Som han sier selv: «Poetry 
is what happens when nothing else can».

molN (1922)
Dikt, Karin Boye

Titteldiktet i Boyes debutsamling, Moln 
(norsk: sky), er et bra bilde på den lengselen 
og ensomheten som preget store deler 
av hennes korte liv. Hun misunner skyene 
deres majestetiske fremferd, uanfektet 
av jordiske bekymringer, i solskinn og 
storm, til de oppløses i dråper og dør. 
Mange av diktene tematiserer en indre 
personlighetskamp, en psykologisk 
krigføring mot seg selv, der hun dras 
mellom plikttro gudfryktighet og behovet 
for å leve ut sitt begjær. I form varierer 
diktene fra klassiske enderim til en mer 
eksentrisk og surrealistisk stil, men hennes 
kompromissløse ærlighet er alltid tilstede.

D O S T O J E V S K I J

Dobbelt-
gjengeren

S O L U M
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   ski loVes you, yeaH, yeaH, yeaH! 
Ski handler ikke bare om å ha det rette verktøyet til vinteren. Det handler  
om forventing, om håndverk, om drømmen om det store snøfallet og om  
den gode følelsen. 4Fronts Renegade er skien for deg som liker å kjøre  
fort, langt, bratt og stødig. Selv om det er vekslende føre, selv om  
det krever knebøyøkter hele høsten igjennom. Skien er utviklet av den  
amerikanske skidesperadoen Eric Hjorleifsson. 
Nett:4front.com  
kjøp: vpg.no    kr 7.999,-

   trekkplaster 
Ingenting er så tilfredstillende som å oppdage at du har 
akkurat det utstyret du trenger i sekken. Kanskje litt ekstra 
sjokolade, kanskje et par varme votter. Likefullt er ingenting 
så fortvilende som å glemme noe, eller legge bort første-
hjelpssaker den ene gangen, den ene turen. Dynafit First 
Aid Kit Crampon Size inneholder termisk isolasjonsteppe, 
bandasje, elastisk bandasje, plaster, kompresjonsbind, 
småplaster og veier bare 110 gram. Slå den! 
Nett: Dynafit.com  
kjøp: vpg.no    kr 198,-

   kart 
Statens Kartverks legendariske M711-kartserie lukter fortsatt hissige turer og et snev kald krig.  
Ved hjelp av 727 kartblad dekkes Norge fra Lindesnes til Nordkapp. Haukeli likeså. Kart er en 
obligatorisk ikkebatterikrevende følgesvenn til GPSen. Brett kartet ut på bordet og drøm deg  
forbi høydekoter og steinur til din drømmetur. Målestokk 1/50:000. Kartblad 1414-2 Sæsvatn  
og 1414-4 Haukeliseter dekker det du trenger av dagstursterreng. Husk kompass. 
Nett: statkart.no  
kjøp: ark sund    kr 149,-

   graVeNde jourNalistikk 
Spadevalg skal man ikke kimse av. Spesielt ikke 
om du er opptatt av skredsikkerhet og vil grave 
kompisen din opp fortest mulig – og hvem vil ikke 
det. G3 AviTECH spaden vant soleklart i både kvalitet 
og funksjonalitet da ski- og snowboardmagasinet 
kåret den til «Best i test» i 2006. Spaden fungerer 
selvsagt også utmerket til rasteplassgraving, 
snøborg og hulegraving.Blad og skaft i aluminium.  
Nett: genuineguidegear.com  
kjøp: vpg.no    kr 698,-

   spaNderbuksa 
Buksa som følger jakka er minst like teknisk og funker like bra om du skal gå topptur og svette deg opp 
til Vassdalseggi eller grisekjøre fra Tvitjønnuten og ned til Vågslidvatnet. Buksen har lufting i siden, 
avtagbar «selebukse»-funksjon, lufting i sidene og vannavstøtende glidelåser. Rumpa og innsiden av 
beina er forsterket med Schoeller Keprotec-stoff som tåler både en støyt og 
en stålkant. Buksa finnes i flere farger og kommer også i egen damemodell.  
Nett: Elevenate.com  
kjøp: skistore.se    kr 3.200,- (omregnet fra svenske priser)



     ikke få Hetta 
Ingenting er som å vrenge av seg kjølige og svette skiklær 
og krype opp i sofaen med ullpledd og en myk hettejakke – 
mens noen andre begynner på middagen. Verbier Hood er 
en formsydd fleecejakke for jenter i ullfleece. 43 prosent av 
stoffet er ull. Jakken fås i flere farger. 
Nett: Elevenate.com  
kjøp: skistore.se    kr 1.090,- (omregnet fra svenske priser)

   deN sorte fare 
Er du lei av hordene med like allværsjakker? 
Ferske Elevenate er nå ute med ny kolleksjon. 
Bec de Rosses er navnet på den fryktinn- 
gytende fjellsiden i Verbier, hvor ekstrem- 
skikjørere over hele verden møtes for vertikal 
kappestrid. Jakken er utviklet av den svenske 
guiden Jimmy Oden som har notert haugevis 
av vintre i Verbier. Her snakker vi trelags 
pustende og vanntett Eco Storm Teijin-stoff, 
romslig hette, ventilasjon i armhuler, 
vannsikre glidelåser, egen lomme til iPhone og 
pusseskinn for slalombrillene i lomma. Finnes 
i flere farger og i egen damemodell. 
Nett: Elevenate.com  
kjøp: skistore.se    kr 4.048,-  
(omregnet fra svenske priser)

utStyrS- 
Fronten
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Et intellekt av mitt kaliber kan ikke få sin næring fra kuer.
FOTO:�Vegard breie

høyFjellSdriKK 
Sitatet�stammer�fra�den�britiske�
forfatteren�Georg�Bernard�Shaw.��
Ikke�et�vondt�ord�om�iskald�melk,�
men�når�ukedager�blir�til�fredag�og�
helg�kan�det�være�på�sin�plass�med�en�
ekstra�påskjønnelse.�Enten�du�søker�
en�feststemt�kveld�med�nære�venner�
og�musserende�humør�eller�tilbakelent�
fredagskos�med�et�glass�rødvin�til�
middagen.�Den�perfekte�skidagen�
går�gjerne�over�i�en�aldri�så�liten�after�
ski.�Vår�påfølgende�liste�bør�romme�
fristelser�for�de�fleste.�Uten�å�svinge�
pikefingeren�minner�vi�om�at�det�er�
atter�en�(ski)dag�i�morgen.�



marQués de Vitoria  
graN reserVa 2001,  
doCa rioja, spaNia
Varenummer: 117401
kr 199,90 

Marqués de Vitoria – en stjerne 
fra Alavesa. Navnet er hentet 
fra sub-regionens hovedstad 
Vitoria, og denne eiendommen 
er en av regionens fremste 
representanter. Rioja er 
fremdeles kjent som et sted 
hvor man forventer å finne 
tradisjonelle viner men denne 
bodegaen går stadig nye veier. 
Vineriet til Marqués de Vitoria 
er topp moderne og dette er 
viktig for å holde på regional 
karakter og renhet og fruktige, 
friske viner med klar adresse 
fra Alavesa. 100 % Tempranillo. 
Vinen lagres 28 mnd på 100 % 
fransk eik fra Allier. Dyp, mørk 
rød farge. Intens og kompleks 
duft av modne mørke bær, lær, 
sjokolade og vanilje. Bløtt anslag 
med god konsentrasjon og flott 
balanse. Elegant avslutning med 
hint av vanilje. 
Til pepperstek, fugl, 
lam, grillmat og ost.

allegriNi palazzo  
della torre 2008, 
igt VeroNese, italia
Varenummer: 5506401
kr 175,00 

Allegrini er den aller fremste 
blant Venetos mange 
fremragende vinprodusenter. 
Det er kombinasjonen av 
tradisjon og innovasjon som har 
gjort Allegrini til en ledestjerne 
innen italiensk vin. Palazzo della 
Torre tilhører Allegrinis familie 
av viner hvor tørkede druer har 
vært brukt i tilvirkningsproses-
sen. Vinen er i ripasso-stil, men 
siden Allegrini har sin helt egne 
måte å lage slike viner på er 
Palazzo della Torre klassifisert 
IGT og ikke DOC. Allegrini bruker 
nemlig ikke rester fra Amarone-
produksjon, men friske tørkede 
Amarone-druer! Dette gir større 
fylde, mykere tanniner og mer 
komplekse viner. Fremstilt av 70 
% Corvina, 25 % Rondinella og 
5 % Sangiovese. 15 måneders 
lagring på store fat. Dyp rødlilla 
farge. Aromaer av kirsebær, 
moreller og tørkede frukter, med 
et elegant fatpreg. En fyldig, 
rik og smidig vin i Ripasso-stil. 
Flott vin til risotto (gjerne med 
steinsopp eller Portobello 
eller morkler) og stek av kalv 
eller kalkun. Passer også til 
tradisjonell norsk julemat som 
ribbe og pinnekjøtt.

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?

NøgNe ø iNdia pale ale
Varenummer: 668001
kr 68,90

India Pale Ale er en kraftig ale, 
slik tradisjonen er for denne 
historiske øltypen. Vi har 
valgt å bruke humle fra den 
amerikanske stillehavskysten 
fordi den har så flott aroma. 
Server Nøgne Ø IPA ved 10°C, 
gjerne med litt kraftig eller 
krydret mat som følge. Dette er 
et ufiltrert og upasteurisert øl. 
Skjenk derfor aktsomt i glasset.

NøgNe ø god jul
Varenummer: 668001
kr 70,90

God Jul fra Nøgne Ø 
er flaskemodnet, dvs 
upasteurisert og ufiltrert. 
Denne flasken bør derfor få 
anledning til å stå rolig, slik 
at ølets naturlige sedimenter 
kan samle seg på bunnen. 2-3 
dgaer budre være tilstrekkelig. 
Ved skjenking bør flasken 
behandles varsomt, slik at 
sedimenteneikke forstyrres. 
Server ølet ved 12°C, og 
nyt det i små slurker.
God Jul anbefales tiljulemat 
eller moden ost. 
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braastad xo fiNe  
CHampagNe
Varenummer: 1380601
kr 454,90 

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. 
Denne utsøkte XO er en svært 
vellykket komposisjon av noen 
av familiens fineste cognacer. 
Kvalitetsbetegnelsen Fine 
Champagne krever at minst 
50 % av cognacen i blenden 
kommer fra Grande Champagne 
og resten fra Petit Champagne. 
Braastad XO Fine Champagne 
har en gjennomsnittlig 
lagringstid på rundt 16-18 år. 
Braastad XO Fine Champagne 
har mørk gyllen farge med 
rødlige toner. Velutviklet og 
kompleks aroma med moden 
frukt og florale toner kombinert 
med eikepreg fra lang tids 
lagring. Svært myk og rund, 
en elegant modnet cognac 
med et velbalansert eikepreg 
med et anstrøk av rancio. 
Meget lang og sammensatt 
ettersmak med hint av mørk 
sjokolade, nøtter og sitrus.
Nytes alene eller som 
avec til kaffen

ekstra modNet gilde 
juleaQuaVit 2011
Varenummer: 5310802 
kr 499,90 (50 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 enestående avrunding og 
karakter. Ekstra Modnet Gilde 
Juleaquavit er en årgangsakevitt 
som er modnet ekstra lenge 
på spesielt utvalgte sherryfat. 
Med sitt komplekse smaksbilde 
er denne akevitten en perfekt 
avslutning på julemåltidet.
Dyp gyllen farge. Kraftig og 
godt avstemt krydderpreg, 
integrerte fataromar med 
en myk avslutning. 
Serveres romtemperert 
som avec til kaffen.

sileNi Cellar seleCtioN 
sparkliNg sauVigNoN 
blaNC, HaWke’s bay,  
NeW zealaNd
Varenummer: 9278301 
kr 139,90 

Sileni Estates er en stor 
vinprodusent som holder til 
i Hawke’s Bay, som har blant 
de eldste vinmarkene i New 
Zealand. De produserte sin 
første vin i 1998 og har mottatt 
stor anerkjennelse for sin 
portefølje. Sparkling Sauvignon 
Blanc er et nytt produkt som 
passer til mange anledninger. 
New Zealand er berømt for sine 
Sauvignon Blanc viner, men en 
Sparkling Sauvignon Blanc tar 
vinene ett hakk videre. Vinen er 
også utstyrt med en ZORK, som 
er en type kork man kan sette 
tilbake på flasken etter bruk 
og som gjør at holdbarheten 
med smak og trykk kan vare 
opptil 5 dager. Fremstilt av 
100 % Sauvignon Blanc. Lys 
grønngul farge, svært aromatisk 
med smak av tropisk frukt og 
stikkelsbær, med en crispy og 
ren avslutning.
Perfekt som aperitiff og som 
stemningsskaper, går også 
fint til lettere fiskeretter.

laroCHe CHablis 2010,  
aoC CHablis, fraNkrike
Varenummer: 668001
kr 169,90

Vinhuset Domaine Laroche 
ligger i hjertet av Chablis, og 
deres vintradisjoner er datert 
fem generasjoner tilbake til 
1850. Firmaet styres i dag av 
Michel Laroche som mener 
lidenskapelig og bestemt at 
den beste vinen bare kan lages 
ved bruk av de beste druene 
som finnes. Han jobber i takt 
med naturen, sverger til lav 
avkastning og naturlig økologi 
for å produsere den ypperste 
kvalitet av moden frukt som er 
karakteristisk for vingården. 
Dette er den klassiske Chablis! 
Vinen er fremstilt av 100 
% Chardonnay og vinifiert 
utelukkende på ståltank. Mosten 
gjærer relativt kjølig i litt over 
to uker og oppbevares videre på 
tank frem til tapping. Vinen er 
ikke lagret på fat. Lys strågul på 
farge med grønnskjær i kanten. 
Tydelig mineralsk på duft med 
aroma av grønne epler og sitrus. 
Fyldig og flott strukturert med 
god balanse og en markert og 
lang ettersmak. Knusk tørr! 
Klassisk vin til et bredt spekter 
av fisk og skalldyr. Passer 
spesielt godt til lettere retter 
med skalldyr og ikke minst 
østers og kan gå godt med 
fiskeretter uten for fete sauser. 
Ypperlig som aperitiff.

fakta:

Avholdsmannen Christopher 
Hammer skrev på sent 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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Øvregaten 133 - 5527 Haugesund
Telefon: 52 70 79 10

NORGE ER ET LAND MED STORE VARIASJONER
Hyundai har biler som passer for alle

EN STJERNE ER FØDT

Leveres med 2- eller 4-hjulstrekk med diesel og automat

Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent
TM

Ubegrenset kjørelengde

For prøvekjøring send i40 til 2012 (SMS)

TRygT og SiKKERT TiL ToppS i viNTER 
Den helt nye Hyundai

opplev alle våre modeller hos din Hyundai-forhandler på Haugalandet 



KulinariSK  
høydetrening

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge 
FOTO: gUnVor sAltViK
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God mat til fjells smaker 
dobbelt så godt. Minst!

-Jeg synes det er viktig å gjøre noe litt 
ekstra med fjellmaten. Mange liker å gå 
på ski og bruke naturen. Da er det også 
fint å lage noe ekstra godt, sier Synnøve 
Haftorsen Brakstad og ser på mannen Ottar.

Sammen eier og driver de restauranten 
NB Sørensen på Indre Kai i Haugesund. 
Restauranten prøver stadig ut nye menyer 
og kombinerer maritim atmosfære med 
smakfulle matopplevelser. I samråd med 
kjøkkensjef Inge Andre Sørensen har 
Ottar og Synnøve komponert en egen 
Haukeli-meny eksklusivt for Haukeli-
magasinet, slik at du som leser kan få 
inspirasjon til ny og spennende fjellmat. 
-Standarden på leiligheter og hytter er jo 
betraktelig bedre nå enn hva den en gang 
var. Nå kan du lage omtrent det samme på 
fjellet som på kjøkkenet hjemme, sier Ottar 
og vil gi pølser på termos en utfordring. 
Ottar og Synnøve sørger alltid for 
at det blir turer til Haukeli i løpet av 
vinteren. Litt planlegging i forkant 
gjør at måltidene blir noe ekstra. 
-Vi er kanskje ikke de aller ivrigste, men 
det er alltid deilig å komme seg til fjells. 
Enten det er noen dager i påsken eller 
tidligere på vinteren, sier Synnøve.
Noe av det flotte med fjellet er jo at alle 
kan bruke tiden slik de ønsker. Noen vil 
kanskje slappe av med en bok og matlaging 
hvis ikke skiføre og vær er det aller beste.
-Vi går mest langrenn, men nå vil ungene 
også kjøre alpint i skibakken.  
Da gjelder det å henge på, sier Synnøve. 

Kjøkkensjef Inge Andre Sørensen og Stian 
Nilsens tips til enklere og bedre matlaging:
-Planlegg innkjøp og sjekk at du 
har basisvarer på hytta.
-Ikke gjør det for vanskelig. 3-4 elementer 
(inkludert saus) er er enn nok i en hovedrett. 
-Ofte kan du gjøre ting i forkant: lage 
dessert dagen før, kutte opp grønnsaker. 
Da sparer du tid. Jo bedre planlegging, 
desto mindre tid på kjøkkenet. 
-Nesten alt kjøtt, for eksempel indrefilet, 
kan du sette på langtidsteking. Brun 
biffen før frokost, sett den på 50 grader 
og la steke i 10-12 timer. Da er den perfekt 
stekt til middagen kl åtte på kvelden.
-Folk er ofte sultne når de kommer hjem 
fra tur. Skjær opp spekemat og ost før 
du går på tur selv. Da er det lett å servere 
når alle kommer hjem. Ostesmørbrødene 
i menyen kan selvsagt også lages før. 
-Ikke stress. Du er på fjellet og nyt dagen!

omelettsufflé med  
suldalskiNke og gruyère
4 personer

dette trenger du: 
2 ss smør
6 stk egg
50 gr gryer eller parmesan
2 stk flådde tomater
Salt og pepper
2 sneier suldalskinke per person

slik gjør du: 
Smelt smøret i ildfast fat. Pisk eggene 
lett sammen, tilsett reven ost, tynne 
tomatskiver, salt og pepper. Hell massen 
i fatet som settes i ovnen med en gang. 
Stek omeletten midt i ovnen ved 225 C 
til den såvidt er stivnet og delikat gyllen, 
10-15 minutter. Pass nøye steketiden for at 
omeletten ikke skal bli tørr og hard. Server 
omeletten med en gang den tas ut av ovnen, 
med ristet suldalskinke og toast.

frokost
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gratiNert Haukeli CHeVre

dette trenger du: 
Haukeli Chevre
Fjellhonning
Rugbrød
Balsamicosirup

slik gjør du:
Gratiner Haukeli Chevre til de blir gyldne. 
Beregn ca 3 skiver per person. Servers med 
fjellhonning, rugbrød og balsamicosirup.

ølbraiserte lammeskaNker
6 personer

Lammeskank er den nederste delen av 
lammelåret. Med litt ekstra tid og omsorg 
forvandles den til en av de møreste og 
mest smakfulle lammerettene. Og velger 
du et litt mørkt og kraftig øl, får du er 
saus du aldri har smakt maken til.

dette trenger du: 
3 ss olivenolje 
6 stk lammeskank 
1 stk hakket løk 
1 stk stilkselleri (stangselleri) 
2 båt hakket hvitløk 
3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)
0,5 l lammekraft 
2 stk laurbærblad 
0,5 potte frisk timian 
2 ss hakket bladpersille

slik gjør du:
1. Varm halvparten av oljen i en gryte. 
Brun lammeskankene godt på alle 
sider. Legg dem over på en tallerken. 

2. Hell resten av oljen i kjelen og 
tilsett de hakkede grønnsakene. 
Fres dem over middels varme til de 
er myke og begynner å få farge.

3. Legg lammeskankene tilbake i gryten 
og hell over øl og kraft. Krydre med salt 
og kvernet pepper, tilsett laurbærblader 
og timian og kok opp. Sett på lokk og la 
gryten trekke på lav varme i minst 2,5 time 
til kjøttet løsner fra lammeskankene.

4. Løft skankene over på fat og hold dem 
varme. Kok opp kraften og la den koke 
inn til det halve. Legg skankene tilbake i 
gryten og dryss over hakket persille.

Server ølbraiserte lammeskanker med 
potet- og rotgrønnsaker. Gjerne dampet.

forrett Hovedrett
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friske bær med sabayoNNe

sabayonne:
6 eggeplommer
50 g sukker
en klype kanel
2 dl halvtørr hvitvin

slik gjør du:
Pisk eggeplommer og sukker til luftig 
eggedosis med miksmaster i en bolle. 
Tilsett vinen i eggedosisen under rolig 
pisking. Imens koker du opp vann i en vid 
kjele. Hell eggedosisen i en mindre kjele 
(eller glassbolle) og sett den oppi vannkjelen 
som skal holde en temperatur oppunder 
kokepunktet (men ikke fosskoke) og fortsett 
piskingen med håndvisp til eggedosisen 
tykner. Det tar rundt 6-7 minutter. Server 
med bær etter eget ønske.

baNaN med kVikk luNsj på bål

dette trenger du:
1 banan per person 
Kvikk Lunsj
Folie 
Eventuelt nøtter

slik gjør du:
Banan med Kvikk Lunsj. Banan fylt med 
sjokolade er en skikkelig søt og god 
dessert på bålet. Løsne bananskallet 
forsiktig med to snitt på overflaten. La 
det henge igjen i en ende. Løft opp den 
løse biten, og del bananen forsiktig langs 
midten uten å skjære helt gjennom. Fyll 
bananen med sjokolade (og nøtter om en 
ønsker det) og dekk til med skallet. Legg 
bananen med sjokoladen i folie. Stek 
bananpakken på glørne. Ca 10 minutter.

ostesmørdbrød på bål

Gjør denne ferdig ved frokostbordet. 
2 skiver av grovt brød, smør dijonsennep 
på begge sidene, legg på god skinke, 
en god ost og skivet tomat. Pakk inn 
i alimuniumsfolie. Grilles ca 10 minutter
 på bål.

turmatdessert
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B.Young 5375 7111
Ditt  Apotek 5377 1410
Jorunns Blomsterverksted 5375 6990
Etne Frisør 5375 6808
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Nille
Elite Foto - Øyjord 5375 6171
Montèr  5377 1020
Møbelringen  5377 0999
Princess 5377 0990
Rema 1000  5375 7800
Ringo 5375 5500
Senterkaféen 9204 3613 
Synsam 5375 7100
Willi og Vera 5375 4210
Sport1 Etne 5375 6210
Sparebanken Vest  05555

Telefon:
5375 6220

Epost:
kontor@etnesenter.no

Web:
www.etnesenter.no

Postadresse:
Etnesjøen, 5590 Etne

Senterleiar:
Anne Fredriksen

Mobil:
417 69 790

Desse verksemdene held ti l på Etne senter:

LA OSS SKAPE TRIVSEL
i hy� a di

Vi tilbyr:
• Distriktets største hytt emøbelutstilling
• Leverer komplett e møbel/interiørpakker
• Levering og full montering om ønskelig
• Gratis utlån av henger i fl ere størrelser
• Gratis møbleringsforslag
• Rask leveringstid
• Gunstig fi nansiering

EKSEMPEL FRÅ HYTTER ME HAR INNREDA

Etne Senter, tlf. 53 77 09 99
Kvardagar 10.00-18.00, 

Fredag 10.00-19.00 Laurdag 10.00-15.00

www.mobelringen.no

Full pakke! 
Me leverer og monterer! 
Konkurransedyktige prisar og god service

 av erfarne fagfolk trygghet for deg
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Å samles rundt et brettspill kan få store konsekvenser.  
I hvert fall for TV-titting og playstation. I beste fall vinner du 
ære og berømmelse. I verste fall må du vaske opp og hente ved.
TEKST:�alexaNder urraNg Hauge��FOTO:�lars myHreN HolaNd / HaakoN NordVik

VÅGSLID/HARALDSGATA:�-Nei,�nei,�
nei,�bare�en�sekser.�Er�det�mulig,�sier�
Maria�Klint�og�rister�oppgitt�på�hodet.
Det�er�kveld�og�det�er�sjokolade�
på�bordet,�brus�i�glasset�og�snøen�
daler�ned�utenfor�vinduene.
Vi�kunne�spilt�World�of�warcraft,�vi�
kunne�googlet�oss�frem�til�svarene�på�
ymse�kvasivitenskaplige�spørsmål�og�
pratet�nedlatende�om�Wikipedia.�Vi�
kunne�sett�en�altfor�sær�krimserie�på�
tv,�men�nei�–�vi�spiller�brettspill.�
La�oss�slå�en�ting�fast�med�en�gang:�
Brettspill�er�ingen�nyhet.�Hvem�har�ikke�
barndomsminner�om�ludo,�monopol�og�yatzy.�
Men�allikevel�har�ting�skjedd.�Brettspillene�
i�dag�favner�vidt�og�bredt�fra�klassiskere�
til�avanserte�strategispill�som�krever�
minst�en�påskeferie�for�å�gjennomføre.�

Haugesund�Libris�har�en�liten�seksjon��
i�butikken,�bare�tilegnet�brettspill.��
De�opplever�et�jevnt�salg�av�brettspill,�
der�men�juletider�er�selvsagt�viktigst.
-De�siste�årene�har�brettspill�
hatt�en�hyggelig�salgsøkning,�
forteller�Jan�Mathiesen�som�har�
drevet�bokhandler�i�årevis.�
-Det�er�de�klassiske�spillene�som�går�igjen.�
Monopol,�Den�forsvunne�diamant,�ludo�
–�ja�folk�kjøper�de�igjen�og�igjen,�men�det�
interessente�er�at�det�stadig�kommer�nye�
spill.�Noen�er�selvsagt�døgnfluer,�men��
mange�biter�seg�fast�og�får�sitt�nye�
publikum,�forteller�Mathiesen�som�
bruker�spillet�Alias�som�eksempel.
-Alias�har�vært�på�markedet�noen�år�og�
har�truffet�et�yngre�segment.�Det�viser�
at�brettspillene�fortsatt�treffer�i�alle�
aldersgrupper,�avslutter�Mathiesen.�

alt på et brett
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diamaNtjakt: MAriA og MArtin Klint Koser seg Med 
Hyttero og Brettspillet den ForsVUnne diAMAnt
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  alias  

Dette spillet representerer den nye 
spillverden som kombinerer elementer 
fra Geni, Trivial Pursuit og Fantasi. Kort 
sagt: Forklar og gjett flest ord før tiden er 
ute. Alias fremste fortrinn er kjappheten. 
Det er ikke tid til endeløse resonnement 
eller venting på at svaret skal falle ned fra 
oven. Her skal man blant annet svare på så 
mange spørsmål som mulig kun ved hjelp 
av lagkameratens beskrivelser. Man må 
tenke fort og følge med.  Ingen i testpanelet 
hadde prøvd Alias før og stemningen steg 
betraktelig i takt med temposkiftet. Tøffe 
menn skal ikke la seg lure av den lyserosa 
esken. Her er det særdeles mye spilleglede. 

  uboNgo 3-d 

Ubongo 3-D er i denne sammenheng en 
nykommer på brettspillmarkedet. Det tar 
litt tid å komme i gang, men etter hvert 
blir Ubongo nærmest besettende – som 
et puslespill med mange trinn og hvor 
oppgavene alltid virker som nye. Fordelene 
med Ubongo 3-D er at spillet både er 
omfattende og raskt å gjennomføre. 
Ubongo rasket med seg en sekser i 
Aftenpostens brettspilltest. Vi berømmer 
både oppgavene, spillebrikkenes utforming, 
hastigheten(du bruker timeglass) og de 
tredimensjonale brikkene, men ender opp på 
en femmer. 

  deN forsVuNNe diamaNt 

Allerede før esken ble åpnet knyttet det seg 
enorme forventninger til denne småim-
perialistiske klassikeren – på folkemunne 
kalt Den røde diamant. Med utgangspunkt 
i Tanger og Kairo skal man gjennomsøke 
et helt kontinent på jakt etter diamanter 
for så å flykte hjem i hui og hast så snart 
man har funnet den største. Denne delen 
av spillet er både dets fordel og ulempe. 
Spenningen punkterer når en spiller finner 
diamanten. I et geopolitisk nord-sør-
perspektiv kan man stille kritiske spørsmål 
til både spillets funksjon og moderne 
diamantindustri. I brettspillets verden er 
Den forsvunne diamant fortsatt spennende 
og Afrika-kartet er episk. Diamantbrikkene 
matcher dog ikke eldre versjoner av spillet 
og fremstår som billige. Panelet savner 
dog flere stedsnavn for å børste støv av 
geografikunnskapene. 

  yatzy

Terningspillet Yatzy står som en påle i brett-
spillverden. Kverulanter kan hevde at Yatzy 
ikke har brett, men med fjellets takhøyde ser 
vi bort i fra slikt. Det geniale med Yatzy er 
enkeltheten. Et kjapt slag yatzy før frokost, 
mulighet for revansj i varmestua eller hva 
med en tvungen runde mens vi venter på 
potetene og middag. Yatzy er også særdeles 
barnevennlig og også et nyttig verktøy for 
den som vil bryne seg på sannsynlighetsreg-
ning: Er Liten straight vanskeligere enn Hus, 
er det enklere å få Yatzy med seksere og 
teller det når terningen havner på gulvet? 
Yatzy til fjellfolket!

  kokkelimoNke dobbel ekstrem 

Kokkelimonke har etter hvert sneket seg 
inn blant ordspillklassikere som Scrabble. 
I dette spillet skal du overbevise dine 
motspillere om at nettopp din forklaring 
av et ord er den riktige. Skeptiske 
stemmer hevder at Kokkelimonke først 
og fremst favoriserer ordsmeder og Per 
Heggeli-aktige petimetere. Blank løgn, 
vil artikkelforfatteren påstå. Evne til 
løgnaktighet, kreativitet, pokerfjes og 
manipulering er vel så viktige egenskaper. 
Den gode kokkelimonke-spilleren vil alltid 
komme på en hårreisende forklaring, 
presentert på en overbevisende måte. 
På esken står det at spillet passer 
fra 12-årslderen. Testpanelet mener 
Kokkelimonke passer best for voksne og 
ungdommer, fra videregående alder og 
oppover. 

  ludo

Går det an å si noe fornuftig om dette 
spillet? Ja visst! Heldigvis har ingen klåfingra 
designere fått ødelagt den nostalgiske 
esken og spillebrikkene er jammen meg 
av tre. Ludo scorer fortsatt høyt blant 
småfolket for sin intuitivitet. Spillereglene 
slår dog ubønnhørlige fast at «Lander en 
spillers brikke på et felt med en motstanders 
brikke, slås motspillerens brikke ut og 
flyttes tilbake til startfeltet sitt for å 
begynne forfra igjen». Denne regelen kan 
være beinhard å svelge for de små, eventuelt 
voksne med utpreget konkurranseinstinkt. 
Som en aktiv ludospiller sa: «Ludo er taktikk 
og spenning. Ludo er ikke bare Ludo!»

HAUKELIMAGASINET VINTER 2012      side 119



Fo
to

: K
nu

t E
gi

l W
an

g

Vi Haugalendinger har alltid vært på farten. 
Vi bor i nerven av Vestlandet. I løpet av noen 
få timer kan du flytte deg fra by til bygd, 
gjennom tusen øyer og fascinerende fjorder – 
helt til Norges tak om du vil. Med et fergefritt 
samband vil vi være med å gjøre Vestlandet 
til en enda mer kreativ og bærekraftig 
landsdel. Det fortjener en region som bygger 
store, moderne skip og de mest avanserte 
oljeplattformene i verden.

Er ikke alle banker temmelig like?
Jo, når det gjelder tjenester og betingelser er 
de fleste banker like som to dråper vann. Men 
de viktige økonomiske diskusjonene tror vi du 
ønsker å ta ansikt til ansikt, og aller helst med 
en du kjenner. En dyktig rådgiver som brenner 
for regionen og tror på lokalmiljøet. 

I tillegg til å drive en lokalt forankret storbank er 
vi en pådriver for vekst og utvikling i samfunns- 

Gjør det en forskjell at vi satser på       Haugalandet? 

og næringslivet på Haugalandet. Siden 1823 har 
vi gitt deler av årsoverskuddet til verdiskapende 
formål på Vestlandet. Takket være klok bankdrift 
utgjør dette 255 millioner kroner de siste fire 
årene.  
 
Vi er herfra. Det gjør en forskjell.

EIENDOMSMEGLER VEST   |   FRENDE FORSIKRING   |   NORNE SECURITIES   |   BRAGE FINANS   |   KYTE NÆRINGSMEGLINGSPV.no     TLF 05555
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Slutt på kolonnekjøring  
og vinterstengt veg  
eller betraktelig høyere  
veistandard på E134  
og bedre tunneler.  
En laaang tunnel eller  
to korte – det er det  
store veispørsmålet  
for Haukelivegen.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  
FOTO: lArs MyHren HolAnd / HAUKeliFJell

HaugesuNd/Vågslid: Se for deg en 
Haukeliveg som alltid er åpen og som aldri 
påvirkes av været. Det er drømmen til 
stadig flere, men er det så enkelt og blir 
det for dyrt? Interesseorganisasjonene 
Haukelivegens Venner og AS Haukelivegen 
er delte i sitt syn. De vil ha bedre vei, men 
om det er mange veier til Rom er det minste 
like mange veimuligheter over Haukelifjell. 
Hvilken vei tar haukelivegen? 
-Førebels har departementet gått inn 
for ein 12 km lang tunnel Røldal-Ulevå 
og ny Vågslidtunnel. Me får vona at 
dette er førebels, for det er ei løysing 
som korkje næringslivet eller andre 
trafikantar kan leva med når forventa 
trafikkauke slår til etter at Rogfast er 
ferdig utbygd, skriver Johannes Sørli, leder 
for Haukelivegens Venner i en kronikk. 

Han vil ha en 24 kilometer lang tunnel 
som gjør kort prosess på hele kolonne- 
og stengeproblematikken. All verdens 
snøvær vil ikke kunne påvirke trafikken 
når den går i solid grunnfjell. 
-Skal me få brukbar vintersikker veg 
over Haukeli utan kolonnekjøring, er lang 
tunnel mellom Røldal og Vågslid einaste 
løysinga, skriver Sørli videre og mener 
også at villreinen vil få det bedre når 
veibanen ikke lenger er en hindring.
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på tide å tenKe  
nytt om 

hauKelivegen?
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Sørli håper på en grundig vurdering og 
minner om et stadig mer uforutsigbart vær. 
- Eg vonar Statens vegvesen vil hjelpa til 
så me får ei heilgod, vintersikker løysinga 
og medverka til at det vert laga ei grundig 
utgreiing av alternativa. Det er ting som 
tyder på at vinterveret på fjellet vert heller 
verre i framtida, difor bør me lytta til dei som 
har brøyta på Haukelifjell i årevis og kjenner 
problema best, skriver Sørli i sin kronikk. 

En annen organisasjon som også jobber for 
en bedre Haukeliveg er AS Haukelivegen. I 
aksjeselskapets vedtekter heter det at de 
«har som føremål å arbeide for utbygging 
og standardheving av Haukelivegen 
(E 134) Haugesund-Drammen». 
-Vi vil være en pådriver for å få ting i gang 
og få politisk aksept og oppslutning rundt 
utbygging av Haugelivegen, sier Børge 
Skårdal, daglig leder i AS Haukelivegen.

Sørdal mener at deres foretrukne 
løsning, med to tunneler i stedet for 
en lang, har en rekke fordeler. 
-Vi kommer til å bruke tunnelmasse til å 
heve veibanen betraktelig. Det vil også 
bli bygget brede fresefelt på begge 
sider av veien. I tillegg skal terrenget 
jevnes langs veibanen slik at turbulensen 
blir redusert, forklarer Sørdal.
-Men er dette bra nok til å redusere antall 
timer med stengt vei og kolonnekjøring?
-Ja, dette vil begrense stenging og 
kolonnekjøring betraktelig, sier 
han og påpeker at tunnelinnslaget 
kommer til å bli plassert på et sted hvor 
skredsikkerheten er mye høyere. 
-Målet med hele utbyggingen er bedre 
regularitet i trafikken på Haukelivegen.  
Vår løsning er skissert til 5 milliarder kroner. 
Haukelivegens venners løsning blir langt 
dyrere, flere milliarder kroner. Den lange 
tunnelløsningen er lett å selge inn fordi det 

høres så mye enklere og greiere ut. Men 
også en 24 kilometer lang tunnel har sine 
utfordringer. Da kan en ulykke i tunnelen 
forårsake stenging og forsinkelser. Vi mener 
at vi får mer uttelling av vår tunnelløsning 
og heller bruke mer penger på de dårlige 
vegstrekningene i Stordalen-Etne og 
Vinjesvingen-Åmodt. Her det daglig stenging 
på grunn av utforkjøringer og trafikkuhell. 

Børge Sørdal og AS Haukeligvegen er 
enig med Haukelivegens Venner om at 
den vestlige tunnelen bør bygges først 
slik at man får best mulig tid til å justere 
planene for den nye Haukelitunnelen. 

Hvis alt går på skinner vil utbyggingspla-
nene bli en del av Nasjonal transportplan i 
2012/13. Stipulert oppstartsår er 2015 og 
anleggsperioden er beregnet til fem år. 

utfordreNde VeiValg: UtByggingen AV HAUKeliFJellVegen engAsJerer. sKAl MAn Velge lAng tUnnel eller to Korte. Bildene Viser HVor HArd FJelloVergAn gen 
KAn Våre, sAMt trAseproFil.
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Prisene er uendret siden siste sesong  (alle priser i NOK).

  Item BARN VOKSNe

  eNKeltuR 50 60

  PuNKtKORt (KlIPP)  40 PuNKteR 250 360

  PuNKtKORt (KlIPP)  80 PuNKteR 480 680

  2-tImeRS 180 230

  3-tImeRS 210 270

  1-dAgS 250 325

  2 dAgeR, SAmmeNheNgeNde 440 600

  3 dAgeR, SAmmeNheNgeNde 590 825

  4 dAgeR, SAmmeNheNgeNde 740 1030

  5 dAgeR, SAmmeNheNgeNde 870 1240

  6 dAgeR, SAmmeNheNgeNde 980 1430

  7 dAgeR, SAmmeNheNgeNde 1090 1500

  2 dAgeR, VARIABle 460 620

  3 dAgeR, VARIABle 640 880

  4 dAgeR, VARIABle 800 1100

  5 dAgeR, VARIABle 950 1310

  6 dAgeR, VARIABle 1080 1510

  7 dAgeR, VARIABle 1200 1700

  10 dAgeR, VARIABle 1600 2300

  SeSONgKORt (INKl KVeldSKjøRINg) 3300 3900

  KVeldSKORt 3 tImeR 110 150

skiutleie 1/1 dag 1/2 dag 2/1 dager påf. dager:

  alpint skiutstyr, voksen 250 200 400 130

  alpint skiutstyr, barn 200 150 350 100

  snowboard 250 200 400 130

  telemarkspakke 250 200 400 130

Other things

åpNiNgstider: 1. NoV - 18.feb: 10  - 16  |  19. feb - 1. mai: 10 - 17

telemarK SKi bonuSnyHet 
sesongen 

2011/2012

Nå er det enda større grunn for å kjøpe sesongkort i et av skisentrene i Telemark! 
Et samarbeid er startet opp mellom skisentrene i Svarstad, Rauland, Gaustablikk, 
Lifjell, Vrådal og Haukelifjell:  Som sesongkort-innehaver fra et av de ovennevnte 
skisentre, vil kortinnehaver oppnå 50% rabatt på dagskort i de andre skisentre!

•  Barn under 7 år kjører gratis med hjelm. 
•  Barnekort gjelder til og med 15 år.
• Legitimasjon må forevises!
•  Alle priser ex keycard,  

som koster kr.75,00
•  Dagskort for grupper over 20pers; 

(v/ forh.bestilling, og betaling 
under ett); kr 190/kr 240

•  Familierabatt*; 10% på  
sesongkort ved samtidig kjøp  
for minst 3 familiemedlemmer

•   Rabatt midtuke dagskort(man-tor);  
20% før jul, mellom nyttår og uke 7,  
mellom uke 10 og Påske

•  Firmahyttekort, 20% rabatt  
på 10dagers kort variable

 
 *Gjelder ikke sammen   
 med evnt andre rabattordninger.

•  Grasdal-heisen 2pkt,  
Haukeli-heisen 3pkt,  
Parallellen 2pkt

•  Vågslid-heisen 4pkt,  
Panorama-heisen 1pkt,  
Tvitjønn 3pkt

barn under  7 år Kjører  
gratiS
med hjelm! 

PUNKTBELASTNING
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vågSlid  
grunneigarlag

NyHeter fra:

løypeprepareriNg  
Løypekøyringa fortset som før, og det er 
gledeleg at innbetalingane frå hyttefore-
ningar og enkelt-hytteeigarar går betre og 
betre for kvart år.Nye løyper vert vurdert 
på bakgrunn av kostnad og innkomne 
midlar. Nokon hytteforeningar har foreslått 
auka løypekontigent for nettopp å kunne 
auke tilbodet, og kanskje få tilkomst til 
løypenettet nærare dei enkelte hyttefelta. 
Dette er grunneigarlaget positive til!

framdrift på ljosløypa/ 
gaNg-sykkelVegeN 
Det omfattande prosjektet med etablering 
av ei ljosløype gjennom bygda har stadig 
utvikling. Dessverre lukkast ikkje Grunnei-
garlaget heller i løpet av 2011, å få inn nok 
pengar til å få lys i lampene innan vinteren 
stod for døra. Men ein kan melde at det no 
er overhengande nær, at lyskastarar i halve 
traseen, mellom Tyrveli og Vågslidvatn, kan 
vera i drift innan hausten 2012. Gangvegen 
har i løpet av seinhausten 2011 blitt 
grovbygd slik at den kan preppast som 
skiløype med lite snø. 
Me har fått ein del støtte til prosjektet av 
kommunen, frå STUI og frå enkelte hyt-
teforeningar, samt avsatte infrastruktur-
midlar og dugnadinnsats av grunneigarane. 
Dette er eit kostnadskrevjande prosjekt, 
og trongen for midlar er stor for å kunne 
fullføre prosjektet! For at me skal kunne 
oppretthalde framdrifta og få realisert 
prosjektet er det naudsynt med bidrag frå 
hytteeigararane i Vågslid. 

skiltplaNeN 
Grunneigarlaget har i 20-30 år arbeidd 
med sti og løypeplan, samt skilting og 
kartlegging av desse.
Det krevst derimot stadig betre skilting, slik 
at det vert enkelt og trygt å finne fram, og 
våge seg ut på lengre turar for dei som ikkje 
er kjende i området.
Skilting etter nasjonal standard har vore 
eit omfattande arbeid som ein har arbeidd 
med i 2-3 år no, og endeleg ser det ut for at 
prosjektet kan gjennomførast. Det er truleg 
at me allereie til sommaren vil kunne sjå nye 
flotte skilt rundt på turløypene i Vågslid.  

Nye plaNar for utbyggiNg i Vågslid: 
Det er stor omsetnad av hyttetomter og 
nye hytter i Vågslidområdet. Det medfører 
at det tynnast ut med flotte tomter, noko 
som gjer det nødvendig med planlegging av 
framtidige utbyggingsområder.
Derfor er Vinje kommune i gang med 
rullering av kommunedelplanen for Vågslid, 
og denne prosessen vil vera sluttført 
sommaren 2012.

iNatur.No 
Vågslid Grunneigarlag har frå og med 
sommaren 2011 lagt alt sal av jaktkort og 
fiskekort ut på inatur.no. Ein kan fortsatt 
få kjøpt fiskekort på salgstadane lokalt i 
Haukeliområdet, men jaktkorta er no kun på 
inatur. Inatur har også ei SMS-teneste for 
fiskekort. 

Helsing frå Vågslid Grunneigarlag

Enda bedre løyper, lysløype frå Tyrvelid til Vågslidvatnet,  
bedre skilting og ikkje minst: Utbyggingsplanar i Vågslid.  
Her er nyheten frå Vågslid Grunneigarlag.

TEKST:	HAUKeliFJell.coM  FOTO: VegArd Breie
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På Fristadsenteret fi nner du alt fra banktjenester og hvitevarer 
til moteklær, interiørartikler, helseprodukter og sportsutstyr. 

Kun 40 minutter fra Vågslid og 55 minutter med 
 bil fra Hovden til Åmot.

OPNINGSTIDER
VINMONOPOLETØVRIGE BUTIKKER REMA 1000

LAURDAG 10.00-15.00  LAURDAG 10.00-14.00  

MÅN-TOR 09.00-17.00 TYS-TOR 11.00-16.00 MÅN-FRE 08.00-21.00
FREDAG 09.00-18.00 FREDAG 11.00-18.00 LAURDAG 08.00-20.00

VINMONOPOLETØVRIGE BUTIKKER REMA 1000

LAURDAG 10.00-15.00  LAURDAG 10.00-14.00  

MÅN-TOR 09.00-17.00 TYS-TOR 11.00-16.00 MÅN-FRE 08.00-21.00
FREDAG 09.00-18.00 FREDAG 11.00-18.00 LAURDAG 08.00-20.00

Kort veg til det 
komplette senter

Velkomen!

Vi har hjemkjøring!
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Gjennom mange, mange år har det vore ein drøm om å få 
etablere en sykkelvei over Haukelifjell, og Vinje Kommune  
tok allerede for ca 19 år sidan initiativ til et slikt prosjekt .

TEKST�OG�FOTO:�olaV marVik

på to hjul 
til FjellS

fakta:

Slik type sykkelturisme gjev potensial for 
utvida næring på begge sider av fjellet, som 
f.eks:  -mersalg av overnatting,.

• Servering og handel

• Sykkelutleige

• Transportservice 

•  Utvikling og sal av andre  
fjellrelaterte aktivitetar
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på to Hjul: terrengsyKling HAr ØKt VoldsoMt i popUlAritet de siste årene. nå Krysser Vi Fingrene For At Både terreng- og tUrsyKlister KAn oppleVe 
HØyFJellet FrA syKKelsetet.

Mye vann har fylt opp kraftmagasinene 
siden den gang, og initiativtakerne på 
begge sider av Haukelifjell og Røldal 
mener at nå er det på tide å handle.
-Målet er å knytte sammen østland 
og vestland med sykkel, et samarbeid 
mellom to fylke (Hordaland og Telemark) 
og to kommunar(Odda og Vinje)! 
Dette er et unikt sykkelvegprosjekt, 
i norsk samanheng, og skal nå på hjul 
igjen! Her snakker en både om HISTORIE, 
KULTUR og NÆRINGSUTVIKLING, sier 
Halvor Vinje til Haukelimagasinet. 
Nå står det berre drøye 13 kilometer med ny 
sykkelveg, før en skaper sykkelveihistorie! 
En jobber for å få til et spleiselag på tvers 
av kommunegrenser og interesser og at 
vi i fellesskap klarer å finne løsninger for 
å oppnå stor samfunnsmessig nytte og 
glede!Hvorfor sykkelvei over Haukelifjell? 
Flere historie-orienter personar og lag, samt 
aktører innenfor turistnæringen i Haukeli- 

og Røldal-området har gjennom mange år 
ønsket å få til en bedre utnyttelse av det 
som er definert som «gamle Haukelivegen». 
Området og vegstrekningene er svært 
unike, med en sjelden historie som Norges 
første fjellovergang, ferdigstilt rundt 
1880. Mange av vegkonstruksjonene er 
vernet, men dessverre er det få trafikantar 
som får med seg dette: Dagens bruk er 
preget av tilfeldige passeringer utenfor 
tunnelene, uten nevneverdige stopp. 
Natur og fjellopplevinger er sterkt tilstede 
over fjellstrekninga, med høgaste punkt 
Dyrskar, på omlag 1200 moh. Her kan du for 
eksempel oppleve å sykle gjennom det som 
er Norges eldste eksisterende veitunnel.
Betydelig næringspotensial. For mange 
av næringsaktørane i Vågsli/Haukelifjell/
Røldal er sommersesongen en typisk 
lavsesong og behovet for et bedre og styrka 
sommeraktiviteter er viktig. Et sykkeltilbud 
saman med andre fjell-aktiviteter, vil 

kraftig styrke attraktiviteten for hele 
området. Sykkelturisme er en av de raskest 
voksende aktivitetene i popularitet i 
Norge, og aktiviserer hele familien og 
personer på alle nivå. Gjennom å bygge 
ut en sammenhengende vei mellom Botn 
og Røldal, over Haukelifjell, så har denne 
eit stort potensial for å bli en nasjonal 
attraksjon. Uten sammenlikning forøvrig; 
på Rallarvegen mellom Finse og Flåm 
sykler 12 000 syklister kvar sommar.
Strekninga Edland-Røldal er allerede 
planlagt som en del av nasjonal sykkelrute 
nr. 3: Dette er regionens eineste definerte 
nasjonale sykkelrute, som ikke er etablerat 
ihenhold til gjeldende planverk. 
Målsettingen er nå i første rekke å finne 
finansiering slik at vi allerede i 2012 
har fått tatt de første spadestikk og 
sykkeltråkk på deler av traseen. 
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Kan man egentlig stole  
yr.no. -Ja, sier Kristian 
Gislefoss, vakthavende  
statsmeteorolog.
 FOTO: VegArd Breie

Nå blir det flomlys helt til topps i Grasdalen 
og det kommer lys i T-Kroken (Haukeliheisen)  
og på toppen av det hele blir hele hopplinjen 
i den oppgraderete terrreng parken 
også opplyst. Her vil det bli kjempeflotte 
muligheter for den dedikerte alpinist og 
parkkjører til virkelig å utnytte anlegget 
også i den mørke tida.

økning av snøproduksjonskapasitet En annen 
stor nyhet i år er at vi har doblet vannpumpe 
kapasiteten for snøproduksjons-anlegget, 
dette betyr at vi er i stand til å produsere 
snø med full kapasitet helt til topps i Skaret 
og at vi ikke trenger å redusere antall 
snøkanoner ved for lavt trykk. Og dermed 
øker den effektive snøproduksjonskapasi-
teten betydelig. Sammen med all planering 
og grunnprepping gir dette oss en enda 
større mulighet til å starte skisesongen enda 
tidligere og med enda bedre løyper. Vi satser 
som vanlig på være blant de aller første 
skianlegga i landet til å åpne skisesongen!

-Folk har kanskje en tendens til å tenke 
litt firkantet. At været endrer seg akkurat 
slik som på «time for time»-varselet, sier 
Gislefoss
Hvem har ikke opplevd at værvarselet har 
meldt snøstorm og kaos, men at naboen 
sender SMS-bilder av sol og vindstille 
fra Vågslid. Yr.no har gjort at vi tolker 
værvarselet nesten bokstavelig og forventer 
pinlig nøyaktighet hva vær, vind og nedbør 
angår. 
-Men slik er det nok ikke. Værvarselet 
er basert på en prognose utarbeidet av 

datamaskiner som står i Trondheim. 
-Så dere har ikke værstasjoner på hvert 
enkelt sted?
-Nei, det hadde jo vært drømmen for oss, sier 
Gislefoss som forstår at varslingstjenesten 
kan tolkes for bokstavelig.
-Vi har jo lagt opp til at folk kan ta det 
bokstavelig. Grafikk fungerer veldig godt, 
men jeg anbefaler å lese tekstvarselet i 
tillegg, samt sette seg inn i symbolenes 
betydning. Været blir ofte som varslet, men 
kanskje ikke akkurat på timen.

gislefoss forteller at aVstaNdeN 
til Nærmeste målestasjoN påVirker 
NøyaktigHeteN, spesielt Når det 
kommer til temperatur. 

-Vi har opplevd feilmålinger på nesten 20 
grader. For eksempel under kuldeperioder 
på Røros. Derfor varsler vi tempratur basert 
på observasjoner, ikke prognoser under slike 
forhold laget, sier Gislefoss.
Svært mange kjenner seg nok igjen i 
værinteressen som hersker i Norge. Yr.no 
satte nye rekord i antall unike brukere i 
sommer: 3,8 millioner treff på hjemmesiden 
på en uke! 
-På fjellet kan varselet være mer usikkert. 
Her kan skyene henge litt lenger og vinden 
være sterkere. På samme måte kan det klarne 
fortere opp. Endringer i været til fjells kan 
skje fort. 

Fra yr  
til Sol

Haukelifjell Skisenter har 
utvidet flomlysanlegget  
og økt kunstsnøkapasiteten
 FOTO: lArs MyHren HolAnd

mer lyS og 
mer Snø
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nytt FjeS i  
hauKeliFjell 
booKing

Fjell 
butiKKen

KLAR FOR BOOKING: 
Gyri Midtveit har Master i 

Naturbasert reiseliv fra
Universitetet for miljø og 

biovitenskap på Ås og solid 
erfaring fra reiselivsnæring. 

Fjellbutikken ligger  
500 meter fra Haukelifjell 
Skisenter på Arbuvollen. 
 FOTO: lArs MyHren HolAnd

Etter 10 år i Lofoten vender hun nesen hjem 
mot Vinje og vakre Vågslid. Med på lasset 
er Raymond fra Vesterålen og en 6-åring 
klar for skolebenken. Gyri beskriver seg 
selv som «ei friluftsjente som driv med 
mykje forskjelligt året rundt: Vinteren med 
fjellturar, Telemark, toppturar med feller 
men også langrennsturar med «tynnski».  
Når sommaren kjem er det fantastisk å kunne 
gå langt innover Hardangervidda». 

-Jeg synes det er utrolig artig å ta med 
seksåringen i skisenteret, eller på fine 
barneskiturer med pølsegrilling, lek og hopp. 
Jeg føler meg priviligert som har viddene 
«rett bak» huset, sier Gyri og er klar for en 
snørik vinter. 
-Jeg gleder meg veldig til jobben ved 
Haukelifjell Booking. Vi har et kvali-
tetsprodukt som det er moro å selge. 
Rammene rundt er perfekt; fjell, vidder, 
nuter og vann. Alt man kan ønske seg, 
finner man i naturen her, forteller hun. 
Gyri peker også på det store potensialet 
som ligger i destinasjonen Haukelifjell.  
-Jeg tror vi kan utvikle oss til en av Norges 
mest attraktive fjelldestinasjoner. Med 
fokus på kvalitet og god service vil vi kunne 
nå veldig langt. Men for å nå målet trenger 
Gyri og resten av mannskapet på Haukelifjell 
Booking også hjelp fra gjestene.
-Har du innspill, forslag eller ideer eller andre 
tilbakemeldinger om hytter og leiligheter – 
skriv en epost eller slå på tråden, avslutter 
Gyri Midtveit.

I fjellbutikken finner du et vareutvalg som 
er tilpasset livet på hytta, med et godt 
vareutvalg. Du vil finne det meste her for at 
opphold på hytta. Ingen grunn til å laste opp 
bilen til taket med husholdningsvarer. Bilen 
er jo gjerne full nok fra før. Fjellbutikken har 
også ølsalg.
Ferske brød, og andre gode bakervarer kan 
du få hver dag i Fjellbutikken. Her finner du 
også trådløst nettverk og PC for våre gjester. 
Før sommeren 2009 ble det gjort ytterligere 
utvidelser av butikklokalet, samtidig som 
bygget fikk en ansiktsløfting fra utsiden, 
med et innbydende inngangsparti som også 
inneholder en liten turistinformasjon. 

Se vår nettside www.haukelifjell.com  
for oppdaterte og aktuelle åpningstider
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No stend me unekteleg framom ein ny vinter, til sorg  
og bry for sume, til glede for andre. Til sistnemnde  
gruppe høyrer alle dei som har høve til å nytte seg av 
fjellnaturen og turisttilbodet i Vågslid og Haukeli-området.

TEKST:	Arne VinJe  FOTO: VinJe KoMMUne

Etter kvart er det blitt mange: i Vågslid 
har det skjedd ei formidabel utbygging 
av hytter og andre husvære i dei seinare 
åra, parallelt med fleire skiheisar, løyper, 
kafear og andre tilbod i hytteområda og 
utviklinga av eit moderne og breitt utval 
av varer og tenester nede i bygda. 
Dette er verknader som både tilreisande 
og fastbuande nyt godt av. På denne måten 
har reiselivsnæringa langt på veg greidd å 
kompensere for at den eldste arealbaserte 
næringa vår, landbruket, i lang tid har vori 
på retrett i fjellbygdene. Utan ei slik satsing 
på reiseliv ville det utvilsamt ha skjedd ei 
sterk utarming av heile bygdesamfunnet, 
både økonomisk, sosialt og kulturelt.
I staden ser me at det blømer i bygda. 
Hyttefolket investerer i dag mykje i 
fritidseigedomane sine, og brukar dei langt 
meir enn før. Det skapar grunnlag for lokale 
arbeidsplassar, og gjev ungdomen vår eit 
alternativ til å reise vekk for å finne plassen 
sin i yrkeslivet. Å leggje grunnlaget for ei 
næring med framtidsutsikter er eit av dei 
aller viktigaste føremåla når kommunen 
brukar ressursar på å leggje til rette for 
reiselivet gjennom m.a. arealplanar og 
infrastruktur. Målet vårt er at det skal 
vera levande og attraktive lokalsamfunn 
i alle delar av den vide Vinje kommune.

HumaNkapitaleN 
Det er tre viktige føresetnader for den 
positive utviklinga i området. For det fyrste 
er det dei personane som med pågangsmot 
og entusiasme – og ikkje utan personleg 
risiko – greier å nytte dei sjansane som byd 
seg gjennom marknadsutviklinga og den 
offentlege tilrettelegginga. Innsatsen til 
og samarbeidet mellom gründarane eller 
entreprenørane med hjarte for bygda er 
kanskje den aller viktigaste vekstfaktoren i 
bygdesamfunnet. 
laNdskapet 
For det andre har reiselivet i Haukeli og 
Vågslid utgangspunkt i ein natur som gjer 
eit sterkt inntrykk på alle, til alle årstider. 
Mektige høgfjell, innbydande skoglandskap, 
vatn og elvar, midt mellom to av landets 
største sentrale villreinområde og populært 
utgangspunkt for vandringar i heiane og på 
vidda. Og for dei som ikkje legg ut på lange 
fjellturar har grunneigarlaget i Vågslid 
gjort mykje for å leggje til rettes for gode 
naturopplevingar i bygdenære område.
NamNet 
For det tredje er Haukeli eit sterkt 
områdenamn, kjent gjennom nemningar 
som Haukelifjell og Haukelivegen. No er 
sjansane rimeleg gode for at endå ei slik 
nemning skal kunne leggjast til om nokre 

år: Haukelibanen. Jernbaneverket er i ferd 
med å avslutte oppdraget frå Stortinget 
om å utgreie liner for norske høgfartsbanar 
med sikte på bygging, og traseen mellom 
Austlandet og Vestlandet over Haukeli er eit 
svært aktuelt alternativ. For Bergen ser det 
ut til at dette er den einaste moglege måten 
byen kan knytast til eit framtidsretta nett av 
høgfartsbanar på. 
Dei kvalitetane som folk knyter til namnet 
Haukeli og dei gode kreftene som er med 
på å utvikle området, gjev grunnlag for ei 
tru på framtida – med eller utan lyntog. 
Det er jamt ei krevjande oppgåve å forme 
ei reiselivssatsing som gjev vekst og 
utvikling, utan at utbygginga trugar med 
å undergrava nettopp dei kvalitetane i 
naturen og kulturen som gjer området 
attraktivt. Men reiselivsnæringa i Haukeli 
kjenner og er stolte av det dei stend for, og 
me i Vinje kommune er stolte av Haukeli. 
Derfor er føresetnadene gode for å utvikle 
vidare eit reiseliv som tek vare på særpreget 
og ressursane sine, og som dermed er 
berekraftig jamvel gjennom skiftande tider.
Til alle dykk som no ser fram til ein ny, gild 
vintersesong i Haukeli: hjarteleg velkomen!

arNe ViNje Ordførar i Vinje

reiseliVs- 
satsinga 
i haukeli
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En subjektiv studie, del 1. 
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  illuSTr aSjOn: Helge stilAnd

Fjellkarakterer



Magne Milsluker er kondom-
dressfantomet og opererer 
med Høy snørrproduksjon, 
nypreppa raceingski og har 
carbonstaver som er like
lange som år. 

På tross av sine 45 år oppdaget Magne sin 
fascinasjon for sin egen melkesyreterskel 
først for tre år siden, og siden dengang 
har ikke et øyeblikk gått til spille. Kona 
satte dog foten ned da han ville ta en 
intervalløkt i Haukelitunellen da familien 
ble hindret av kolonnekjøring. Årets mål 
var å greie merket i Birkebeineren, men 
en lei omgangssyke og en kranglefant fra 
Vinstra satte en stopper for personlig 
rekord. Derfor har Magne underlagt seg 
et beinhardt treningsregime for å bøte på 
det skadde selvbilde. Treningsprogram-
met innebærer utallige økter med ski, 
jogging og en ytterst streng diett, tuftet på 
havregryn og proteinpulver. Magnes skistall 
teller nå tretten par og sesongens mål er å 
puste Marit Bjørgen i nakken under årets 
Haukelirenn. Magne savner Bjørn Dæhlie 
og elsker Petter Northug. Personlig mål: slå 
kollegene på jobb og bli bedre i dobbeldans.

milSluKeren
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Jenny Kneøy har minst  
en mastergrad i en  
utholdelsesgren og  
er fysioterapeut med  
kne som spesialfelt.

Hun insisterte på å gå to år på folkehøgskole 
fordi «det var så sosialt» og kan ikke fordra 
asfalt. Jenny bruker omtrent 25 prosent av 
inntekten sin på skiutstyr. I tillegg til nye 
ski fra Völkl har hun kjøpt goretex-dress 
fra svindyre Arcteryx. Jenny er utpreget 
a-mennsket, har aldri vært forsinket til en 
avtale og er alltid den siste telemarkkjøreren 
som forlater bakken. Hun ble forlovet i 
t-trekket og har derfor en gullforgylt t-krok 
i stua hjemme i Haugesund. Riktignok 
ble hun skuffet da det ikke eksisterte 
brudekjoler i Gore-Tex, men merinoull er 
jo egentlig det beste. Jenny synes lunsj er 
oppskrytt: «Jeg har jo brødskiver i sekken 
og vann i camelbak-sekken. Pause får jeg 
i heisen». Jenny har bare vært sliten to 
ganger i sitt liv. Den ene gangen da hun 
gikk Råsalinuten-Vesle Nup-Sandfloeggi-
Middalsbu i flatt lys og på bakglatte ski. 
Den andre gangen var da hun gikk på topptur 
til Vassdalseggi, gravid i tredje måned, 
med bekkenløsning og lavt blodsukker.

telemarK-
Kjøreren
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Her kan hun memorerer bilnummer, pleie 
en seig rødvinshang-over og ikke minst – 
oppdatere seg på sladderbørsen via sine 
venniner. Victoria vier store deler av sin 
husmortid til pilates-trening og har derfor et 
eget treningsrom hvor hun nyter panfløyte- 
musikk og «stillhet i dialog med sin indre 
stemme». Selv om den Soria Moria-aktige 
hytta sto ferdig i 2009 er en totalrenovasjon 
av kjøkkenet under oppseiling. Victoria 
ville egentlig kjøpe dalmantinere fordi de 
matchet landskapet på Vågslid, men da satt 
ektemannen Carsten foten ned og kjøpte 
engelske settere istedet – dog hvite, med 
svarte flekker. Da matcher de både den 
svarte Porsche Cayenne Turboen og svart/
hvitt-temaet som går igjen på «hytta». 
Victorias store drøm er å stille ut akvarellene 
av Simlesjåen og starte sitt eget galleri en 
dag – en plan Carsten fnyser av og sier:» 
Din forståelse for likviditet er nok ikke den 
beste, kjære. Bland heller en pjolter til meg!»

Victoria Egge Næss er  
fra Sør-fylket og kan  
egentlig ikke fordra å  

være på ski, men liker  
heller langsomme  
spaserturer langs  

veiene på hyttefeltene.

SnøFruen

side 138      HAUKELIMAGASINET VINTER 2012



Halstein Kreklenuttjøn er 
fortsatt seig, selv om han har 
82 vintre på samvittigheten, 
lavt blodsukker og grå stær. 

Ansiktet er som en lecablokk og nakken 
har den klassiske Fritjof Nansen-knekken, 
etter utallige motvindsturer på kryss 
og tvers på Haukelifjell. I følge ham selv 
er han lommekjent og har «pissa bak 38 
prosent av alle steiner på kartblad 1414 i 
M117 -kartserien». En vanlig dag i fjellet 
er tuftet på noen kopper med lunka kaffe, 
to halve skiver med brunost og kun egne 
skispor. Faktisk har Hallstein tråkka egne 
spor siden han kjeppjagde okkupasjons-
makten ned til Rjukan i 1945. Halstein 
sverger til treski og bambusstaver og liker 
nedkjøringen fra Nupsfonn til Ulevå aller 
best. Hallstein hater snøskutere, forakter 
solkrem, elsker snøvær og er livredd 
skitrekk. Han mimrer stadig om den gang 
han og mil-org-kompisen Brakvald «gjekk 
te Finse for å ete rømmegraut og helse på 
Heite-Halldis» i 1957, men snudde ved Liseth 
og jogget til Eidfjord for å gå på dans.

Fjellreven
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Vårt mål er: Hjelpe for å kuNNe Hjelpe

Vakttekefon: 950 52 232

Nødtelefon (Ved alvorleg skade/akutt  

sjukdom - ring medisinsk nødtelefon): 113

Legevakt Vinje (Held til på Vinje  

legekontor i Åmot): 212 3890

Døgnopen telefon: 350 62 555

Politi (Nødnummer): 112

Hjemmeside: www.vhrk.info

E-post: vhrk@gmail.com

om røde 
KorS 
hjelpeKor

pS
Vinje og Haukeli Røde Kors.

Fjell og vidder frister mangt 

et menneske til en tur 

utenfor allfarvei, men med 

en kommune som Vinje 

og vidda som nærmeste 

nabo kan været skifte brått. 

Det som var vakkert og idyllisk, fort 

kan skifte til et hvitt inferno og alle 

spor og kjennetegn blir visket ut. 

Alle kan komme ut for uhell. I mange 

år har Røde Kors i Vinje stått klar til 

innsats uansett vær. Med sin base 

sentralt i Haukeli, har Vinje og Haukeli 

Røde kors bygget opp kompetanse 

og utstyr, som kan bidra til å redde 

mennesker som er skadet, kommet 

bort eller værfast fjellet. Politiet i Vinje er en god samarbeidpartner ved slike situasjoner. Vinterstid er den tiden da Røde Kors har mest 

å gjøre. Derfor har Vinje og Haukeli Røde Kors etablert både Fjellredningsgruppe og Skredgruppe. Av nyere dato samarbeidet med Statens 

Vegvesen etablert. Her har vi redningsberedskap i tilfelle en bilkolonne setter seg fast på Haukelifjell. Vinje og Haukeli Røde Kors er alltid 

beredt til en innsats for å redde/finne mennesker. Vinje og Haukeli Røde Kors inviterer til samarbeid, enten du er hytteeier, turist, eller bedrift.  

beredskap på arraNgemeNter: Ved ulike arrangementer som sportsstevner, konserter, oppvisninger og folketog, kan Hjelpekorpset 

stille med mannskap som er utdannet i førstehjelp. Mannskapet har med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr (båre, 

skipulk, ambulanse) slik at de straks kan ta seg av folk som er blitt skadet. førsteHjelp: De mange hjelpekorpsene i Røde Kors har komplett 

førstehjelpsutstyr og annet egnet materiell for ettersøknings- og redningsoppdrag. Hjelpekorpsene har også egne lokaler til opplæring, daglig 

drift og sosiale aktiviteter. sommer og ViNter: Hjelpekorpset stiller med vakter på badestrender om sommeren, og ute i marka om vinteren. 

Fjellredningstjeneste, sikring og ettersøkning utføres i skogen og på fjellet til alle årstider - det kan også være behov for ettersøkningsmannska-

per i urbane strøk. Andre oppdrag er transport av syke og funksjonshemmede, som ellers ikke ville kommet seg ut. friVillig i Hjelpekorpset: 

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps 

blir du med i en åpen og inkluderende 

organisasjon. Du vil få opplæring 

og veiledning, bevis for dine 

opparbeidede kompetanser, samt 

muligheter for å drive med aktiviteter 

tilpasset din tid, ditt nivå og dine 

interesser. Det forventes at du er 

villig til å forplikte deg til det frivillige 

arbeide du ønsker å utføre. Du må 

kunne møte medmennesker med 

respekt, og være beredt til å yte hjelp 

og støtte med utgangspunkt i egne 

forutsetninger i en krisesituasjon.  

Generelle spørsmål vedrørende 

Røde Kors Hjelpekorps sitt arbeid 

kan rettes til: E-post: hjelpekorps@

redcross.no Telefone: 22 05 40 00.
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AGENT FOR GOD MAT OG DRIKKE

NB Sørensen er den trygge havn for deg som er på jakt etter den gode 
matopplevelse, hvor god service og kulinariske opplevelser er ankerfeste. 
Enten du vil nyte vår spennende à la carte i godt selskap eller kombinere 

lunsjpause med et smakfultt måltid. Velkommen tilbords!

FORRETNINGSLUNSJ på N.B. Sørensen  er en fi n anledning til å legge lunsjen utenfor 
kontorets fi re vegger. Enten det er med kollegaer eller kunder. Lunsjmenyen er rikholdig og variert, 
og det er lett å fi nne en favoritt. N.B. Sørensen har to lokaler i andre etasje med maritimt preg og 

plass til 30 og 40 personer. Lokalene passer til fi rma og private arrangementer.

BOOKING / BORDBESTILLING på telefon 52 70 00 50. Vi har også take away og levering.
Ring Ottar Brakstad på telefon 911 85 614 for spørsmål.
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Det handler ikke om hvem som skal ha minst 
penger for å selge hytten din, men hvem som 
har best forutsetning for å selge den.  
 
Vi har solgt fritidseiendommer på Haukeli i en 
årrekke, og kjenner markedet. Våre meglere har 
unik lokalkunnskap om de ulike hytteområdene. 
Kunnskap som er viktig for kjøper, og som 

ofte påvirker budrunde og pris. Vi har dyktige 
eiendomsmeglere, kraftig og god markeds-
pakke, og salgsgaranti uten liten skrift. 

Uansett om du skal selge eller kjøpe er det viktig 
med en megler som kan sitt fag og kjenner sitt 
nabolag. Noe mer du vil vite  
om oss?

Det er vi som kjenner hyttekjøperne       på Haukeli

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

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

EIEndomsmEglER VEsT HaugEsund EmVEsT.no    TlF 05560
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