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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





KjøKKen Baderom Parkett 

Fliser Maling TaPeT Dører

Gardiner  Peis og ovn 

veGG- og takplater vinduer 

Trelast sTein verktøy

...og mye mer!

KoMPLeTTe    LøsninGeR

KunnsKaP, TRyGGheT oG KvaLiTeT

ÅPninGsTiDeR neuMann ByGGvaRehus:
07 – 17   Tors 07 – 19   Lør 09 –16  

RaGLaMyRveGen 35, hauGesunD  

Telefon 52 70 76 70  www.neumann.no

 Neumann Haugesund
 og blogg: neumannbloggen.blogspot.com

- opplev forskjellen
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HAUGESUND SENTRUM
Haraldsgaten 93, 5528 Haugesund
Telefon: 52 70 03 50, www.lervikur.no

Enda et år kan vi med en viss stolthet 
presentere et nytt Haukelimagasin - en 
publikasjon det ligger veldig mye arbeid 
bak, der en rekke personer har vært 
involvert. Det er, som ved tidligere 
utgivelser, en målsetning at magasinets 
innhold skal gi leserne hyggelige 
lesestunder, samt en liten oversikt over hva 
som er å finne her oppe og hvor. litt om det 
som har skjedd siden sist vinter:

Ved Haukelifjell skisenter har vi benyttet 
«fritiden» i sommer blant annet til å 
bearbeide heistraseer og nedfarter. 
Tusenvis av kubikk med stein og jord er 
flyttet i forskjellige retninger. Alt er gjort 
for at det skal være behov for mindre snø 
før åpning, og for at området også skal se 
bedre ut sommerstid.

- Grunneigarlagets lysløypeprosjekt har 
skutt fart og den første halvdel av  
lysmastetraseen står klar.

- Det har kommet positive signaler om 
prioriteringer av de nye Haukelitunnelene.

- Nytt av året er også en stor samarbeids-
satsning fra alpinbransjen i Telemark. Mens 
mange alpinanlegg rundt i landet sliter 
med sviktende besøkstall og lønnsomhet, 
så gjør Telemark noe med det; her har 

vi gått sammen om et felles prosjekt og 
stiftet Telemark Alpin AS. Sammen tilbyr 
vi konseptet TelemarkSuperSki.com; ett 
heiskort for åtte heisanlegg. les mer om 
dette inne i magasinet.

I Vågslidområdet er det fortsatt rift etter 
attraktive hyttetomter og gjennom siste 
vår, sommer og høst, har det vært hektisk 
aktivitet med bygging av en mengde hytter. 
Ingen tvil om at destinasjonen er i vinden og 
opplever en atskillig større etterspørsel enn 
mange rundt oss gjør. Vi velger å tolke det 
som et kvalitetsstempel,  det sporer til å tro 
på framtida og jobbe for en fortsatt positiv 
utvikling av destinasjonen.

Det er bestilt en flott vinter, med en passe 
blanding av sol og snø, lite vind, pudder i 
offpisten, blåføre i skisporet og trivelig 
atmosfære i afterski’en!

Haukelivinteren er unik og må oppleves. 
Håper dere får mange trivelige alpindager, 
oppbyggende skiturer og nedstresset 
kvalitetstid i vårt vinterlandskap! 

og ja; husk alltid ved besøk hos oss å be  
om noen ekstra eksemplarer av Haukeli- 
magasinet, for å ta med til noen som har 
behov for å vite mer om HAUKElIFJEll!

 HEI OG vELKOMMEN TIL FJELLS 
NOK EN SESONG!

god Vinter fra halVor Vinje!
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snØfnugg: Vinteren er på vei og alt du trenger å gjøre er å lytte til 
vinteren, den gode følelsen og lyden av snø som faller. 

norge i farger Ta en tidsreise tilbake til Haukelifjell i 1912. Fjellene var 
de samme, men hva med menneskene og levesettet.

fossen foreVer Alle langrennsturer kan både slutte og begynne på 
Fossen. Her er det plass til alle og perfekt for en lang eller kort rast. 

bergtatt: la deg bergta av Haakon Nordvik og Vegard Breies vakre 
fotografier og oppdag nye sider av Haukelifjell. Bli inspirert!

fjellbarna: Aldri for har har det 
vært enklere med barn til fjells.

haukelimenyen for alle 
Du far snøfnugg i munnen av denne.

folk til fjells 
Små, store, voksne, unger, barn, 
gamle, smårolliger - alle mener noe 
om Haukelifjell og Vagslid.

skilykke for alle 
Slukk tørsten i snøbaren på 
Haukeliseter og perfeksjoner 
brunfargen.

kidsa digger parken  
Den skal være shapa, preppa og 
smooth. Det er sånn de unge liker 
det i alpinbakken i Tyrvelid.

he’ du keycard? 
Møt de trivelige ansatte på 
Haukelifjell skisenter som står på 
for deg. 

leder
les Halvor Vinjes tanker om vinteren. . . . . . . 9

skaren er din Venn
og du som trodde du ikke likte skare . . . . . .32

karlsen og roen
Tormod Karlsen om fjellet og jobben . . . . . .44

pÅ rØmmen
rømmegrøt metter mer enn det meste . . .58

Vennebyen for alle
Bli kjent med Apa, Ted og gjengen . . . . . . . . . 70

haukelirennet
Skirennet som er rein skiglede . . . . . . . . . . . . 74

afterski deluxe
Ingen skal gå tørste fra bakken . . . . . . . . . . . .82

ingen kos, ingen pudder
Slik blir din hyttertur enda bedre. . . . . . . . . . . .96

filmer i fjellet
Marit Sætre gir deg filmlista. . . . . . . . . . . . . 100

frank mellom to permer
Frank K. Kongshavn gir deg boktips . . . . . 102

Velutstyrt
Alt du trenger til fjellet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

steen on the road
Petter Steen jr om E134. . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

fjellet i sommerprakt
Sommeren gir mange fjellmuligheter . . . 112

haukelinyheter
Store og små nyheter fra Haukelifjell. . . . 132

heiskortpriser
Sjekk priser og tilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

lØypekart for alpinisten
Har du kontroll på nedfartene? . . . . . . . . . . . 144



Lyden av vinter er et skipar som glir over knusktørr snø og legger igjen usynlige spor  
av blåswix og diagonalgang. Lyden av vinter er en gammel mann som drar en kritthvit  
og tykk seilduk over mose, lyng, gråstein og grunnfjell og gjør fjellet silkemykt og iskaldt.
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  FOTO: HAAkon nordvik

 

 Lyden av vinter er røde roser i kinnene, 
snøfnugg som daler stille fra himmelen og 
håper på en varm og myk landing i munnen 
til en seksåring. Lyden av vinter er en 
snøball som ruller kaldt nedover og som 
blir større og større og som kanskje blir 
begynnelsen på den perfekte snømann. 

En snømann som får hatt og nese og all 
omsorg som små, sterke armer kan gi. Lyden 
av vinter er lyden av skarpe stålkanter som 
skjærer geometrisk korrekte halvsirkler 
i en skibakke som er nypreppa, urørt og 
bredere enn verdens største dansegulv. 
Lyden av vinter er et t-trekk som surrer og 
går og som trekker Herr og Fru Skiglede 
til fjells sammen med en engelsk setter 
med uforskammet oksygenopptak. 

Lyden av vinteren er ungdommelig mot 
som drar på ned de bratteste fjellsidene 
og signerer lufta med en stilren trehun-
dreogsekstigraders rotasjon. Lyden 
av vinter er den taktfaste rytmen 
av  seige stavtak og dobbeldans over 
Langesæ, Krekledyrskar og Vesle Nup 
som egentlig er ganske store og stille. 

Mellom milliarder av snøkrystaller 
finnes lyden av en årstid som består 
av tusen nyanser av hvitt. Lyden av 
vinter er frostrøyken fra munn og 
nesebor og rim i skjegg og øyenbryn. 
Lyden av vinter er Vivaldis årstid som 
bare fortsetter og fortsetter og som 
bygger og river egne snøskulpturer av 
skavler, fenner og fjellbjørk med slør. 

Lyden av vinter er to snorbeine linjer i 
snøen som blir til et skispor og den nesten 
lydløse pusten av et barn som ligger 
varmt og trygt i en pulk. Lyden av vinter er 
familieglede som glir over den hvite flate. 
Lyden av vinter er suget i magen ned en 
bratt bakke og fart som øker og et jubelbrøl 
som begynner i tærne og som fortsetter ut 
i sylskarp fjelluft. Inne knitrer det i peisen, 
stemmen i radioen snakker om vind og 
kvikksølvet kryper bort og gjemmer seg 
under frysepunktet. I mens steiker noen 
vafler, og varm kakao fyller kroppen med 
søvnaktig lykke og behovet for en ny runde 
yatzy. Inne er det latter og ute blir verden 
blå og snøhulegravingen kan begynne. 

Lyden av vinter er til å le av, til å bli 
brun av, til å bli frisk av. Lyden av 
vinter kan høres av alle som lytter. 

LyDEN Av vINTER

«Lyden av vinter er 
familieglede som glir 
over den hvite flate.»
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hanna kloster (17)
Stavanger
Jeg trives veldig godt i både Hafjell og  
her på Haukeli. Hmm, det er nok her, ja.

jan martin pedersen (41)
Haugesund
Hver dag på fjellet er en fest.  
Voss er et kongested. Nå leier  
vi her på Edland i vintersesongen.

oda helseth (17)
Stavanger
Jeg liker flere steder, men en av de  
beste er nok Ischgl i Østerrike.  
Alpinbakkene der er så gode og lange.

thomas jansen (20)
Kopervik
Dagen i dag er nok en av mine beste dager  
til fjells. Været er fint, det er ypperlig føre  
og ingen kø i trekket.

kristoffer hageVold (17)
Egersund
Jeg liker meg alltid til fjells, spesielt når 
det er mye snø. Fine kvelder med kakao, 
viltgryte, påske - ahh, fjellet er bra.

hanne elin foss (18)
Egersund
Min beste vinteropplevelse var vinterferien 
i fjor. Føret var perfekt, vi gikk på langtur  
og hadde det så kjekt. Da betyr det ikke  
noe hvor du er.

simen godager (21)
Brummundal
Jeg synes Haukeli er knallbra. Jeg har  
aldri vært her før og kjenner ikke løypene  
og fjellet, men førsteinntrykket er bra.

«Det er gøy med snø og vinter.  
Spesielt når sola skinner og det  
er fin snø - og ikke for mye folk.»

ellen (32) og marie (datter) 
skogland skeie
Haugesund

siri raustein (21)
Stavanger
Jeg trives alltid til fjells, men det  
må jo nesten være bra vær, slik som  
nå - og bra preppa i bakken.

sondre kommedal (21)
Trondheim
Jeg liker alltid det fjellet jeg er på. Se  
rundt deg, sol, snø og vi har en leilighet  
midt i bakken. Kan det bli bedre?

Hver eneste helg hele vinteren strømmer små og store til fjells  
for nyte frisk luft, nyfalt puddersnø og kvalitetstid med venner  
og familie. Men hvor har de hatt sin favorittfjellopplevelse?

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge FOTO: HAAkon nordvik

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

Nye GLK 220 CDI 4MATIC med 7G-TRONIC automatgir 
fra kr 589.900,- inkl. lev. Haugesund.

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

Nye GLK er karaktersterk der andre bare følger trendene. Ledende på sikkerhet og på firehjulsdrift med 4MATIC, er nye 
GLK den mest unike bilen i sin klasse - uansett hva du trenger bilen til.

Nye GLK. Karaktersterk.

1_1_MB_GLK_Haukeli-mag_Nils-Wathne.indd   1 25.10.12   14.55

skage lysgaard (12)
Haugesund
Jeg liker å være på fjellet når det snør mye. 
Det gjør det ofte på Haukeli, det liker jeg.

jo baitwar (12)
Haugesund
Første gang jeg sto på ski var jeg to år. 
Jeg hadde langrennski og ramlet hele tiden. 
Nå er det alpint som gjelder. Tid tilbrakt  
på fjellet er alltid fint. 

magnus liabØ (11)
Haugesund
Dette er årets første skidag for meg og jeg 
trives alltid på fjellet. Parken her er dritbra 
og hoppet er bra shapet(formet, journ. anm)
Park og pudder er den beste kombinasjonen.

jØrgen Åsbu jacobsen (14)
Haugesund
Fjellet er best i påsken, uansett.  
Park og jibbing, det er det som er gøy. 

ellen skogland skeie (32) 
Haugesund
Det er gøy med snø og vinter.  
Spesielt når sola skinner og det  
er fin snø - og ikke for mye folk.

anne marit Åsby (45)
Haugesund
Mitt favorittsted har alltid vært Vågslid.  
Jeg har mange gode minner herfra og  
vi har gått mange turer med ungene til 
Fossen og Sæsnuten.

ViVian traa (45)
Haugesund
Jeg får en annen ro her oppe, jeg slapper  
av på en fin måte.

camilla smista (13)
Haugesund
Jeg begynte på Snowboard for 3-4 år siden. 
Det er det som er det beste med fjellet,  
kjøre brett og nyte det.

helene schöpwinkel (13)
Haugesund
Vi har hytte her oppe og jeg føler jeg  
kjenner stedet godt. Det eralltid kjekt  
på fjellet, men ekstra bra når det er sol.
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Det hersker liten tvil om at 
barndommen lager noen av de 
viktigste sporene for resten av 
livet. Det er to barnefamilier 
fra henholdsvis Sandnes og 
Åkra levende bevis på.

TEKST:	MAriUs k Aizer HAUgen  
FOTO: HA Akon nordvik

MED SMåROLLINGER 
TIL FJELLS

«Vi var vel enige om at selv om vi ikke benytter oss så mye av
påskefjellet selv, må ungene få velge dette på egenhånd. Hvem vet,

kanskje blir det den store lidenskapen en gang i framtida.»
Bjarne Syre, pappa og fjellentusiast
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Med fire barn i alderen ett til seks år valgte 
de i år å feire påsken omgitt av sol og snø 
på Vågslid. Hva angår overnatting, falt 
valget på leilighetene like ved Haukelifjell 
Skisenter.

Når Haukelimagasinet møter den livlige 
gjengen, befinner de seg ved foten av 
bakken, i full gang med å lage pannekaker og 
steke pølser på medbrakt stormkjøkken.

Mens Daniel lønning (6) propper munnen 
full av mildværspreget snø, sørger 
Trude lønning for at den hjemmelagde 
pannekakerøra ikke svir seg. 

Hun, Arve lønning, Hege lønning og Bjarne 
Syre bestemte seg i år for å ta med barna 
til fjells for å venne dem til snøen og livet i 
bakken. Det faller i smak, skal vi tro Ingeborg 
lønning-Syre (4). Hun har nemlig fått prøvd 
både langrenn- og slalomski, og trivdes 
godt med begge deler, men innrømmer at 
sistnevnte var litt skummelt til tider.

«ja, også ble jeg litt sliten 
når vi gikk på tur, men det 
var gøy, sier hun.»
Det høres kanskje utfordrende ut å dra 
med fire småtroll på fjellet, men foreldrene 
understreker at det i all hovedsak er en 
fornøyelse. Dagene går med til skiturer, noen 
timer i bakken og øvrig lek i snøen. 

- Den eneste utfordringen er at vi må ha så 
mye med oss, men det går helt fint. Vi er her 
for å kose oss, og har det ikke travelt, sier 
Syre. 

Han mener Haukeli er optimalt for 
barnefamilier, da det byr på rikelig med 
langrennsløyper som egner seg godt for 
både ski og pulk. De voksne er enige om at 
pulken kommer ekstra godt med når minsten 
har så godt sovehjerte.

Firkløveren har ingen lang tradisjon for å dra 
til fjells om vinteren, men mener barna er i en 
alder da slike turer passer godt.

- Hvorfor var det så viktig for dere å venne 
barna til det å dra på fjelltur?

- Vi var vel enige om at selv om vi ikke 
benytter oss så mye av påskefjellet selv, må 
ungene få velge dette på egenhånd. Hvem 
vet, kanskje blir det den store lidenskapen 
en gang i framtida, sier Syre.

Som de fleste sikkert kjenner seg igjen i, 
er det ingenting som å komme tilbake til 
hytta etter mange timer ute i frisk fjelluft. 
Familiene lønning og Syre samtykker.

Når solen går ned over fjellene i vest, samles 
de innendørs for brettspill og god mat, før 
de tar kveld langt tidligere enn til vanlig.

-Ja, det er noe med den fjellufta som gjør 
at man sover ekstra godt, erkjenner Trude 
lønning.

Hver eneste morgen i påsken kommer 
påskeharen med godteri, til de minstes store 
fornøyelse. De er klare på en ting; de vil 
tilbake til fjells.

1. folkesport: i solHålA vågslid er det Alltid god steMning. 2.rØretriks: PAnnekAkerøre På flAske er et godt gAMMelt triks soM redUserer søl.  
3. pØlsefest: ingenting er soM en god grillPølse etter en solid skiøkt.  4. alle skal fÅ: fAMilieidyllen strekker seg frA store til sMå.

1 2

3

4

«Ja, det er noe med  
den fjellufta som g jør at  
man sover ekstra godt.»
Trude Lønning, mamma og fjellentusiast
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Det renner ikke så mye 
vann ved Fossen vinterstid, 
men det renner vanvittig 
mange langrennsfolk forbi. 
Få steder på Haukeli-kartet 
er åsted for så mye skiglede 
som nettopp Fossen.
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge   
FOTO:	HAAkon nordvik
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fossen er nemlig ikke 
særlig til foss. fossen 
er barndommens 
ettertraktede 
rundingsbøye når du er 
på tur med mamma og 
pappa og ei søster som 
har bakglatte ski. fossen 
er drømmen om en liten 
rast og en visjon om en 
åpen kiosk. 

Fossen er point of no return før du gir 
deg i kast med Førsvasseggi, Simlesjåen, 
Haukeliseter eller Sæsnuten. Skiturer 
både begynner og slutter med Fossen. 

Fra platået over tregrensen og ned til 
Fossen er det rom for det modige skihjertet 
som elsker fart og tårer i øynene. Denne 
nedkjøringen er stålkanten og lirypas 
rike. Noen kommer opp, noen kjefter og 
smeller, noen jubler, noen konverterer 
til smørefri og skriker «forbaska 
drittsmørning». Alle kommer ned. 

Fossen er Morfar som ikke greier å gå lenger, 
men som synes det er storveis å komme 
tilbake til gamle fjelltrakter og minnes den 
gangen han var frisk som en fjording. Fossen 
er Pappa som gir velmenende råd om bruk 
av fiskebein og telemarksving. Fossen er 
onkel Arne som prøver å rekruttere folk til å 
gå rundt langesæ, med retur over Skåfonn. 

Glem Petter Northug, kondomdress og 
høydetrening. Glem oksygenopptak, 
dobbeldans og skistaver av karbon. 

Glem ciabatta, lavkarbo, smoothie av 
utenlandske frukter du nesten aldri 
har hørt om og Vasaloppet. Fossen 
er en dobbel med brunost, to striper 
kvikklunsj som smaker himmelsk og en 
termos som holder koken hele turen.

Terrenget mellom Fossen og Botn, mellom 
Fossen og Fjellstad, mellom Fossen og 
Arbuvollen har alt; små bakker, store 
bakker, bratte bakker, vann. Du må stake, 
ploge, gå fiskebein, hilse høflig på en 
som sier løype og passe på så du ikke 
ler (for høyt) av en som lander på rumpa. 
Noen glir forbi Fossen i en pulk og merker 
ingenting i barndommens mykeste søvn.

Fossen er skiglede på naturlig vis. Du kan 
ikke ta feil. Du kan ikke bare gå rundt. 
Alle skihjerter på Haukeli svinger på ett 
eller annet tidspunkt innom Fossen. 

sånn har det alltid vært. 
sånn skal det alltid være. 
en foss av skiglede. 

1. familielykke: terrenget rUndt fossen gir Alle skiUløPere Utforringer, også for deM soM vil gå Utenfor løyPent  2. rose i kinnene: er Alltid grAtis i 
vinterfjellet. 3. hVor skal Vi gÅ: værbitte og vAkre skilt viser både retning og AvstAnd til tUrens Mål. 4.godt driV: det er tiMer MAn skAl telle, ikke kiloMeter

1

2 3 4
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komplett skiglede

Stolheis

Audi Q3 er en kompakt SUV som gir kjøreopplevelsen til Haukelifjell et skikkelig løft. Audi drive select er tilpasset din
kjørestil og veivalg, og sammen med smarte førerassistansesystemer optimaliseres kjøreturen til hjertet av Telemark. 
Drivstoffbesparende teknologi, som Start-stop system og automatisk gjenvinning av bremseenergi, bidrar til enda mer
effektiv kjøring. Velger du en motor med quattro® permanent firehjulsdrift kan passasjerene lene seg tilbake og dingle
med bena hele veien til Hardangervidda. Ha en strålende skitur!
Velg mellom flere effektive motoralternativer. Drivstofforbruk 0,52 - 0,77 l/mil ved blandet kjøring. CO2-utslipp 137 - 179 g/km.

Audi Q3 quattro® fra kr 430.100,-

            Haugesund AS
Raglamyrvn.4, N-5505 Haugesund
Tlf: 24 03 39 20 
www.audi.no



Moderne skikjøring handler om triks, lek, grensesnittet 
mellom snø og populærkultur og om å vinne 

konkurranser med fete premier. Moderne skikjøring 
handler om å kjøre baklengs inn i fremtiden.

 FOTO: HAAkon nordvik

jibbing og jubel
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terrengparken/tyrVelid 

-Det er dette som er populært, det er 
dette kidsa snakker om, sier Johan jr 
Nilsen, dj, eiendomsutvikler og innehaver 
av skate- og ski-butikken Beatboard.

På denne halvgrå lørdagen arrangerer han 
konkurranse i terrengparken i Haukelifjell 
Skisenter. En god gjeng skikjørere halser opp 
og ned for å rekke flest mulig hopp. Beste 
hoppet gjelder. Premien er anerkjennelse fra 
kamerater og en fet premie fra butikkeieren. 

Hva skjer i Skaret, er det mye pudder i 
bratthenget, hvordan går det Aksel lund 
Svindal, savner vi Kjetil André Aamodt, 
er langrennsporet preppa, skal du delta 
i haukelirennet? Alle disse spørsmålene 
som man kanskje trodde svirret rundt i en 
ung skikjørers hode - de betyr ingenting. 

Spør om Candide Thovex, spør om Cr 
Johnsons og Sarah Burkes plutselige 
død, Spør om Andreas Ygre Wiig og 
X-Games. Spør om den siste filmen 
til Field Productions og regissør Filip 
Christensen. Spør om forskjellen på en 
Cab 900 og og vanlig Cork720. Da er 
du med, da er det noen som lytter. 

-Det er dritbra her nå, skambra, men vi 
savner flere rails. Vi kjører så mye og 
så ofte som mulig, sier Sigmund Wee 
(15) fra Vormedal, som ikke har tid til 
å si mer før han renner mot hoppet 
og tar en modig 540 safety grab. 

Haukeli brukte i fjor betydelige ressurser 
på å shape og vedlikeholde en terrengpark 
som lett kunne sammenlignes med hva de 
store anlgggene på Østlandet kan tilby. 

eVen lØnning (15), aksdal
Beste triks: backflip

sigmund wee (15), Vormedal
Beste triks: 540 safety grab

andreas fjetland (16), haugesund
Beste triks: Frontflip

siVert hoVda (16), Åkra
Beste triks: 900

sondre solberg (15)
Beste triks: Frontflip

jo baitewar frØyland skagseth (12) 
Beste triks: dobbel backflip(!)

«Det er dette som er populært,  
det er dette kidsa snakker om.»

Johan jr Nilsen, dj, eiendomsutvikler og innehaver  
av skate- og ski-butikken Beatboard
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Bibelen har syndefallet, men 
vinterfjellet har førefallet. 

På senvinteren kan du nesten 
gå og kjøre på ski hvor som 

helst. Men mange frykter 
hard snø. Fortvil ikke. Denne 
vinteren skal skaresnøen og 
drittføret bli din bestevenn.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  
FOTO: vegArd breie
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-jeg gikk opp fossen, 
skøytet rundt langesær, 
passerte flottenuten, 
snuste på sæsnuten, 
dreide tilbake og gikk 
over førsvasseggi, men 
snudde og gikk hjem over 
skåfonn, sa den rolige 
stemmen.
Er dette en blodslitbekjennelse fra Bjørn 
Dæhlie, Petter Northug eller en fjern 
slektning av Frithjof Nansen? Nei. Det er en 
telegram-aktig oppsummering av komplett 
skiglede fra en turglad langrennsløper som 
behersker dobbeldans og skaresnø - og 
som ja, har et anstendig oksygenopptak.

just call me april

Det skjer en gang på våren. Kanskje følger 
vinteren Henrik Ibsens råd og sier: «Jeg 
velger meg april». Snøen smelter fra 
innerst til ytterst, alle de potensielt farlige 
lagdelingene i snøen forsvinner - og det 
fryser gjerne på. Det er et eller annet som 
skjer med vinterfjellet når våren er i anmarsj. 
Enten er det betonghard skare eller så 
er snøen pill råtten. Av alle føretyper har 
gjerne skaresnøen det verste ryktet. Folk 
blir redde og tar av seg skiene, de bytter 
ut pulk med barnvogn og triller tur på den 
store flate. og kan vi klandre dem? Nei.

fØre Var?

Skare kan være vondt å gå på, vanskelig 
å finne smørning til, hardt å lande på og 
vanskelig å ploge. Men den sekskantede 
sannheten er at våren gir; størst sjangs for 
godt vær, minst skredfare(det betyr ikke at 
AlT er trygt), færrest folk i fjellet og mest 
stabile forhold for langturer. Dessuten 
er dagene lengre. Det samme gjelder for 
deg som aldri legger fra deg alpinski og 
telemarkski. Våren er tiden for toppturer. 
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«Er dette en blodslitbekjennelse fra  
Bjørn Dæhlie, Petter Northug eller en fjern  

slektning av Frithjof Nansen?»

komplett skiglede



1. stor dalmatiner:  fjellet kAn bli rene kUnstverket når svArt stein og Hvit snø ligger side ved side. 2.bratt nok: Alle kAn finne Utfrodringer På HAUkeli. 
brUk HjelM. 3.opptur: det beste Med å gå oPP er At dU setter ekstrA stor Pris På nedtUren. .

1

3

2

helt til topps

Skaresnø og råtten vårsnø gir deg både 
knallgod teknikktrening når du skal kjøre 
skjærende svinger på den beinharde hvite 
og glasserte flate, samt verdensmester-
føre når du skal kjøre kortsvinger i våt og 
slapsete vårsnø. Moderne frikjøringski 
er som regel veldig allsidige, men velg 
gjerne ski som ikke er så fryktelig brede 
på midten når du skal kjøre på skare. Hvis 
nedkjøringen er særdeles hard - prøv å 
traverser ned fjellet. Det er en befriende 
følelse og henge på skarpe stålkanter mens 
du spiser høydemetre og nyter utsikten.

ni velmenende (og kanskje litt tøffe) råd til den modige kvinne og 
mann som vil bli en bedre skikjører/skiløper på skaresnø. 

1.  Den ivrige skiløper kan komme seg langt avsted på hardt føre, med godt feste. 
Husk at sola kan gjøre føret tregere til tilbaketuren - og at kreftene kan ta slutt. 

2.  Stol på stålkantene dine. Stål er hardere enn skaresnø 
og vilje er det aller hardeste grunnstoffet.

3.  Unngå å gå/kjøre nærme skog. rundt trær og buskas 
smelter snøen og det er lett å «falle igjennom». 

4.  Speed is your friend. Det koster mer krefter å bremse enn å sette utfor. 
Velg deg en linje ned henget og la det stå til. Bøy knærne. 

5.  Ikke nøl. Sett svingen og bestem deg for at du er sjefen over skiene dine - ikke omvendt.

6.  Når anklene er skjelvne som kokt pasta og leggene danser disko - sett deg gjerne på 
rumpa, men ikke tro at du stopper umiddelbart for det. Trekk pusten. Nyt gjerne utsikten.

7.  Til deg som trekker pulk: Husk at liten isklump kan velte stor 
fjellpulk. Skaresnøen er perfekt for småtasser som kan koble av 
pulkcrusing med spaserturer på den hvite, faste flate. 

8.  Husk ekstra smørning, solkrem, ekstra drikke og motbakkemat 
(les; sjokolade, nøtteblanding, kjeks, banan)

9.  Selv om det er april, og til og med mai, kle deg for høyfjellet.
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du seR topptuR. 
vi seR opptuR.
det føles tilfredsstillende å oppnå mål, enten de er store eller små. 
vi i advis bistår bedrifter med kompetanse og konsulenttjenester 
så de kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. og for å nå 
toppene. Både i næringslivet og på Haukelifjell.

komplett skiglede



Oslo har Den Norske Opera. Haukeli har den 
norske fjellheimen. Den er gratis og døgnåpen.

BERGTATT
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JAKTEN På ROEN
fjellstad/VÅgslid Villmark

-Jeg er nødt til å ha disse skiftene. Disse 
spennende kontrastene, sier Tormod 
Karlsen og spenner på seg fjellski, mens 
gordonsetteren Carlo trekker febrilsk.

I ryggsekken har han niste, og te på termos. 
I lufta dirrer stillheten, solstråler og 8 
minusgrader. Det er helg, det er februar og 
det er kvalitetstid på Vågslid. Nyfalt snø 
demper alle lyder.

  

alltid Vekst

Karlsen leder Haugaland Vekst - som «jobber 
med kommunal og regional næringsutvikling  
- med fokus på muligheter som kan gi 
positive ringvirkninger for Haugesund-
regionen», som det heter på selskapets 
hjemmesider.

-I ukene er det lange og hektiske dager med 
mye møte- og reisevirksomhet. I helgene 
blir det ofte fjellturer med eller uten ski, 
fiske eller jakt. Gjerne alene med bikkja, sier 
Tormod Karlsen. Siste ski-sesong strakk seg 
fra begynnelsen av desember til slutten av 
mai, ofte langt til fjells.

familie til fjells

Tormod Karlsen har barn på 13, 17, og 18 år - 
pluss en fuglehund. For et drøyt år siden sto 
hytta ferdig. Ikke noe fasjonabelt, stort eller 
spektakulært, men med Vågslid Villmark 
som nærmeste nabo. Fra Europaveien er det 
bare noen minutters biltur (en km) til enden 
av grusveien, før stillheten kun avbrutt av 
elvesuset like nedenfor hytta og lukten av 
fjell, er de rådende sanseinntrykkene. 

Napp i fiskevannet, ryper på skuddhold, blåswix og sol 
fra skyfri himmel - fjellivet på Vågslid kan tilfredstille 
de fleste. For Tormod Karlsen, administrerende direktør 
i Haugaland Vekst, er det alltid suksess. Han jakter 
på roen og finner alltid fred i fjellet og naturen.
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge 
FOTO: HA Akon nordvik

side 44      HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013 HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013      side 45



Hyttefeltene her er sammen med Arbuviki 
og områdene rundt Tyrvelid en sentral del 
av utviklingen og utvidelsen av Haukelifjell 
som destinasjon. I skrivende stund monteres 
lyktestolper slik at lysløype for langrenns- 
løperne skal bli en realitet. For Tormod 
Karlsen var hyttebygging en kjærkommen 
milepæl.

-Under byggeperioden dro jeg opp hver 
helg. Når rommene etter hvert ble ferdige av 
snekkeren, ble det mye beis- og lakkarbeid 
på dag- og kveldstid og søvn mellom 
plankestabler, og isolasjon på nettene. 
Før hyttedrømmen ble virkelighet gjorde 
familien Karlsen som så mange andre.

Ungene har vært med her siden midten 
på 90-tallet. Han selv har brukt fjellet på 
Haukeli siden slutten på 70-tallet, hvor han 
var med kamerater til Myrane og Fjellstad. 

-Vi har pakket i bil, med ski på taket, barn i 
baksetet, og ofte bodd med enkle forhold, 
mimrer Tormod.

-Jeg tror det gir oss viktig ballast. En plass 
må man jo begynne. Det er en del av sjarmen 
å å ha opplevd denne utviklingen, sier han.

 
haukelifjell Videre

-Men hva tenker han om at flere og 
flere mennesker finner veien til og best 
Haukelifjell?

-At flere drar til fjells for rekreasjon er en 
naturlig del av utviklingen. Det har blitt 
gjort store investeringer her og viktig 
infrastruktur som vann, kloakk, veier, 
skiløyper har blitt bygget. Det er klart at 
de som investerer forventer noe igjen, sier 
Tormod og nå vekkes Haugaland Vekst i ham.

-Utbedringen av Europavei 134 er jo svært 
viktig for Haugalandet, men vil også binde 
tettere sammen øst og vest. Målet er jo 
at oppgraderingen med nye tunneler på 
veistrekningen får nok midler til oppstart nå 
i Norsk Transportplan i 2013, sier Tormod.

-Det er mange momenter her som er viktig. 
Her på Vågslid vil det jo bety av vi får en vei 
som gjør at enda flere kan ta turen til fjells. 
Vi merker jo allerede nå hvor mange fra 
sørfylket som bygger hytter her, sier han og 
fortsetter.

-Alle næringer som er avhengig av å sende 
eller motta varer vil jo spare store summer 
på en oppgradert E134 som er mer driv-
stoffvennlig. Vi snakker om betydelige beløp 
for transportselskapene. Et annet viktig 
aspekt her er jo miljø- utslippene. En ny vei 
vil også være bedre for miljøet. og sist, men 
ikke minst, nye tunneler over Haukelifjell og 
røldal gir oss større grad av forutsigbarhet 
når det gjelder fremkommelighet vinterstid.
Varetransport og persontrafikken blir 
mindre sårbar for uvær og sikkerheten 
bedres betraktelig. reisetiden fra 
Haugesund til Vågsli kan om ti år være nede i 
cirka to timer.

 
furet, Værbitt

I dag går turen forbi enden av Vågslidvatnet 
og retning Fossen. Eldgamle furutrær 
som har stått steilt mot beinharde vintre, 
stormer, lynnedslag og klimaskifter blander 
seg inn mellom vridd fjellbjørk og dypt 
snødekke.

Fra skogbrynet kan man høre lyden av ski 
som glir og staver som staker. Hunden Carlo 
er i sitt ess og løper over den hvite flaten, 
med frostrøyk ut av munnen. Det store 
spørsmålet er jo om Tormod Karlsen greier 
å skylle bort jobbtanker mens han passerer 
tregrenser, høydekoter og fjellbjørk.

-Det er kanskje prisen for en skikkelig 
interessant jobb som engasjerer, at det er 
vanskelig å legge den fra seg.

Men Tormod gjør så godt han kan.

oppleVelser som deles

Dersom du har Tormod Karlsen som 
Facebook-venn bør du skygge unna 
dersom du blir misunnelig av natursterke 
oppdateringer. Enten det er kajakkpadling 
på Slettå utenfor Haugesund eller skitur og 
snørekjøring med bikkja Carlo som motor, 
rype- og skogsfugljakt med skarpe skudd 
eller fiske i fjellvann - Tormod deler av 
naturen.

-Av og til føler jeg at jeg ser perspektiver 
med naturen og opplever ting som jeg vil 
dele. Spesielt når du forlater preparerte 
skiløyper og tar deg frem på egenhånd i 
villmarka, som jeg liker aller best. Det skjer 
noe i fjellet, det gjør noe med deg.

 

fjellets ro: torMod kArlsen brUker 
HAUkelifjell til Avkobling soM skitUrer,
jAktUrer, fisketUrer. noen gAnger Med 
fAMilie, Andre gAnger Med setteren CArlo

«Jeg tror det gir oss viktig ballast. En plass  
må man jo begynne. Det er en del av sjarmen  
å å ha opplevd denne utviklingen.»
Tormod Karlsen, fjellmann og administrerende direktør i Haugaland Vekst
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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.

et HUndeliv: -det er noe Med roen og 
PersPektivene fjellet gir, sier torMod
kArlsen soM trives best Utenfor 
oPPMerkede løyPer og stier. 
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iDrift gir deg tilgang til det du trenger, uansett hvor du befinner deg. 
Vi er en lokal totalleverandør som dekker alle IT-relaterte behov hos 
små og mellomstore bedrifter på Vestlandet.

iDrift er en strategisk partner for kunden. Vi er 37 engasjerte og kompetente  medarbeidere som 
jobber for å bidra til din suksess. Vi har mer enn 10 års erfaring med IT-drift og løsninger, og har 
ansvaret for over 3000 arbeidsstasjoner.

Husnes - Stord - Haugesund - Os - Bømlo - Ryfylke

Så lenge du har dekning 
ordner vi resten

idrift.no



På utsiden av Haukeliseter Fjellstue reflekteres det vårlige solskinnet  
i den heldekkende snøen. Isen på Ståvatn fungerer som underlag for ivrige  
kitere. I skrenten ned mot vannet nyter folk ettermiddagsøl fra snøbaren.
TEKST:	MAriUs k AUzer HAUgen  FOTO: HAAkon nordvik

idyll  
ved  
snøbaren

«Ja, vi trengte dette. Da vi oppdaget  
snøbaren var vi ikke vanskelig å be.»

Kristian Vehus, Oslo
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- Dette er livet. Her sitter vi midt 
i sola på reinsdyrfeller og drikker 
norsk øl. Hva er vel bedre, spør de.

Paret er på en fire dagers telttur på Haukeli, 
og har brukt de siste dagene til skiturer.  
Nå mener de at en rolig dag er fortjent.

- Ja, vi trengte dette. Da vi 
oppdaget snøbaren, var vi ikke 
vanskelige å be, sier Vehus.

Han har tilbrakt flere døgn på jakt på 
Haukeli tidligere, men blir stadig imponert 
over den mektige naturen. I baren står 
Olaf Strid fra Sverige. Det har han gjort 
de siste ukene, og trives godt med det.

- Ja, jeg står jo her i sola. Det er kanon,  
sier han. 

De mange kundene kjøper alt fra 
pølser og kaffe til øl og vin. Snøbaren 
er å finne hver eneste påske.

blant de mange som har 
funnet roen i påskeværet, 

er linn grønstad og lars 
kristian Vehus fra oslo. 

sammen med gordon 
setteren nitro har de 

seget ned i snøen med 
hver sin flaske nøgne Ø, 
og ser ut til å ha ytterst 

få bekymringer.

iskAld lykke: isbAren er fUll Av fristelser 
for den tørste og solsUltne
skiløPer. 
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Uni Økonomi® 

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

Smarte løsninger, gir mer tid

Beste regnskapssystem 2010!

Uni Økonomi® ble  9 sept. 2010  kåret til 

“Best i test” i PC World Norges årlige test 

av økonomi- og regnskapsprogrammer. 

Beste regnskapssystem 2011!

Uni Økonomi® ble 17. august 2011 kåret 

til “Best i test” i PC World Norges årlige 

test av økonomi- og regnskapspro-

grammer. 

Beste regnskapssystem 2012!
Uni Økonomi® ble 5. sept. 2012 kåret til 

“Best i test” i PC World Norges årlige test 

av økonomi- og regnskapsprogrammer. 



FRA vIKINGSKIP 
TIL RøMMEGRøT

Å spise rømmegrøt på 
Haukeliseter er blitt for en  
ikonisk handling å regne.  
Hva er det egentlig som gjør  
at så mange velger å komme 
langveis fra for en tallerken  
av det primitive måltidet?
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge   
FOTO: HAAkon nordvik

«Det å komme hit og spise  
så god grøt i slike fantastiske  
omgivelser er jo en mulighet  
som hører til sjeldenhetene.»
Einar Harald Kock
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einar harald kock fra 
stavanger mener det 
er en sammensatt 
fornøyelse. 
- det er klart. det å 
komme hit og spise 
så god grøt i slike 
fantastiske omgivelser 
er jo en mulighet som 
hører til sjeldenhetene, 
sier han, og får støtte av 
samboer karen wedeld. 

De tilbrakte påsken i år på Hovden, og 
valgte å komme ens ærend til Haukeliseter 
Fjellstue for årets porsjon med rømmegrøt. 
Med på lasset var også Wedelds sønn, 
Mikael Dyb Wedeld. Han har vanligvis andre 
prioriteringer i påskeuka, men klarte ikke 
å holde tilbake da han ble bedt til fjells.

På samme tid i fjor satt han i Vikingskipet på 
Hamar, hvor han de siste årene har deltatt 
på datatreffet The Gathering. årets tilbud 
så imidlertid ikke ut til å by ham imot.

- Nei, dette var et verdig alternativ. Både 
grøten og beliggenheten er nydelig, så jeg 
ser ikke bort ifra at dette gjentas, sier han.

- Hva er det som er så godt med 
rømmegrøten på Haukeliseter, da?

- Ja, hvor skal jeg begynne, ler Kock.  
Den er fantastisk vellaget. Konsistensen 
og smaken gjør den akkurat slik den 
skal være. Det er veldig sjelden vi lager 
rømmegrøt selv, så da blir det ekstra 
fornøyelig å spise den samtidig som 
man kan nyte denne utsikten, sier han.

Kock er ikke alene om å like rømmegrøt. 
I følge en av kokkene på Haukeliseter, 
Veli-Pekka Varis, ble det i løpet av 2011 solgt 
11 400 porsjoner. Varis mener tradisjonen 
er særegen for Haukeliseter Fjellstue. 

- Det er det nok. Jeg jobbet i Tromsø 
i mange år, men der var det ytterst 
få som spiste rømmegrøt. Her er 
etterspørselen helt enorm, sier han.

Han har vært ansatt i to år, og får stadig 
positive tilbakemeldinger fra folk som synes 
grøten bringer fram barndomsminner, og 
andre som enkelt og greit bare liker smaken.

Det er ikke et ubetydelig måltid som 
frister sultne fjellturister året rundt. Fra 
gammelt av ble rømmegrøt hovedsakelig 
benyttet ved store anledninger som 
fødsler, innhøsting og Sankthans-feiring. 

fakta:

•  rømmegrøten er en del av Haukeli Fjellstues 
buffet, som holder åpent fra kl. 12-20 hele året.

•  Prisen er 99 kroner, og kan bestilles med 
tilhørende spekemat for 50 kroner ekstra.

oppskrift på rømmegrøt (4 porsjoner):

5 dl seterrømme  
2 dl hvetemel 
5 dl melk   
1 ts salt

slik gjør du:

1. la rømmen koke i ca. fem minutter.

2. Sikt i halvparten av melet og rør kraftig.

3.  la det stå å koke på svak varme til smøret (fettet) 
pipler frem. Ta av smøret med en skje før du rører 
inn resten av melet, og sper på med melken.

4.  Spe med litt melk av gangen og rør godt 
mellom hver gang. la grøten småkoke i ca. 
fem minutter før du smaker til med salt.

Server med sukker, kanel og smøret fra rømmen. 

Dersom du ønsker å benytte spekemat 
til, beregn ca. 100 gram per person.
 
For pakker,kvantumsrabatt – be om pris

.
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Ivar Aasens diktlinje «Dei 
gamle fjell i syningom er 
alltid eins at sjå!» står fortsatt 
støtt, men menneskene som 
valgte et liv til fjells har 
definitivt kjempet en kamp og 
gjennomgått en forandring. 
Takket være den fremsynte 
franske finansmannen Albert 
Kahn ble de gamle minnene 
fotografert.
TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge 
FOTO: AgUste léon og Albert k AHn. bilder 
gjengitt fr A bok A norge i fArger Med 
tillAtelse Av forlAget Press

HAUKELI  
I FARGER  

«Barna og kvinnenes strikking vitner  
om at klær fortsatt var noe som som i

stor grad ble fremstilt av folk selv.»
Trond Bjorli og Kjetil Jakobsen

fortsAtt drift: i dAg er det fortsAtt seterdrift 
På nUPsHedlAren, Men i Helt Andre forMer. 
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Men datidens lille og eksklusive  
gruppe som kan kalle seg turister  
har allerede funnet veien til  
Norge og Haukelifjell. 

HAUKElI/PArIS: Det ligger et landstrakt land  
i nord. Norge har såvidt rundet århundreskifte 
og den industrielle revolusjon har endret 
verden. Men i et land med vill og variert 
natur er virkeligheten fortsatt preget av 
spredt bosetning; fiske og skipsfart langs 
kysten, fangst, skogdrift og gårsdrift i 
innland. Første verdenskrig er ennå et fjernt 
mareritt. om hundre år skal Norge være blant 
klodens rikeste land. Men ikke nå. I 1910 er 
Norge en fattig og fjern nasjon, i utkanten av 
verdenskartet - langt fra Europa, langt fra alt. 

norges vAkreste: tUrisMen HAdde 
Allerede fUnnet sin kronglete vei til 

vågslid. det PrAktfUlle stAbbUret 
er nå i en Helt Annen forfAtning.
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ryddA Meg ein gArd: På flotHyl, like 
nedenfor vågslid, HAr fAMilien nylig reist 
et nytt HUs. torvet HAr ennå ikke grodd På 

tAket og tøMMeret er treHvitt og nytt. 

«I 1910 er Norge en fattig og fjern  
nasjon, i utkanten av verdenskartet -
langt fra europa, langt fra alt.»



1. norge i farger: Historieinteresserte vil oPPdAge en gUllgrUve i bokA «norge i fArger 1910 - Albert kAHns verdensArkiv» 2. setermystikk: seterjente 
og gårdliv til fjells vAr forbUndet Med Mystikk og noe eksotisk. kAHns bilde Av seterjente i slHoUett forteller noe oM denne nysgjerrigHeten
3. Veien: veien vAr sMAl, Men går nesten På sAMMe sted soM dAgens e134.

historisk lys

Det første man ser er lyset. Det hviler et episk 
lys over Nupshadlane på Haukelifjell denne 
septemberkvelden. Sommerens retrett er 
ikke lenger bare en illusjon du kan snike deg 
unna. Nå venter høsten og en kald, hvit årstid. 
Himmelen er fortsatt blå og lufta skarp 
etter den lyse høstdagen. Blågrå dis hviler 
over den vesle stølen. Hvis du lukker øynene 
kan du nesten kjenne det milde draget av 
en ukjennelig vind og lukten av et stille og 
storslått fjellskue. Men vi er i en annen tid, 
en svunnen tid av utrettelig arbeidsmoral og 
nevenyttighet.  
 
kahns arV

I en av Pariś forstader ligger Musée Albert 
Kahn, som en dokumentarisk bauta over Albert 
Kahns livsverk. Albert Kahn var finansmannen 
som dro på små og store ekspedisjoner hvor 
han møtte mennesker  - og tok bilder av det 
som møtte ham. Forfatterne Trond Bjorli og 
Kjetil Jakobsen bak boka «Norge i farger  

1910 - bilder fra Albert Kahns verdensarkiv» 
skriver: «Her har man bevart Planetens 
Arkiv, den enestående samlingen av 72 000 
autokromopptak fra 60 land som Albert 
Kahns fotografer tok mellom 1908 og 1932, 
sammen med 183 000 meter film, i hovedsak 
svart/hvitt stumfilm, fra omkring 50 land i 
fire verdensdeler. I tillegg omfatter samlingen 
4000 stereofotografier...» 

I boka Norge i farger finnes det flere unike 
fargebilder fra Telemark og Haukeli. Bilder 
som vitner om mennesker som har jobbet 
hardt, bilder som vitner om fjell som fortsatt 
er de samme. 
 
martas utsikt

-På veien over Haukelifjell stopper Kahns følge 
ved en seter, skriver forfatterne. og fortsetter.

-Nupshadlane var en allmenningsseter og på 
dette tidspunktet var den utleid til Marta og 
Gulleik Saltvol fra røldal. Det er Marta selv 
som sitter bak til høyre, mens datteren selv 
Gunla Svalastog står med strikketøyet. 

I bakgrunnen kan man se Store Nups 
majestetiske profil - slik vi ser den i dag. 

Forfatternes tankevekkende beretning 
fortsetter.

-Barna og kvinnenes strikking vitner om at 
klær fortsatt var noe som som i stor grad ble 
fremstilt av folk selv. Det er også et vitnemål 
om en arbeidsmoral som hvilte særlig tung på 
kvinnene - hendene skulle aldri være ledige, 
enhver stund skulle utnyttes.  
 
fra samtid til fremtid

I dag representerer Kahns dokumentariske 
prosjekt et lite, men viktig kikkehull inn i 
fortiden. og mens Marta fortsatt holder den 
arbeidsomme venstrearmen opp og skygger 
for sola runger det stille spørsmålet. «om 
hundre år er alt glemt», sa Hamsun, men 
ikke det som blir tatt bilde av. I 2112, hvilke 
bilder vil fremtidens nordmenn se på - hvilke 
historier vil de fortelle. 

1

3

2

bildet er tAtt i sePteMber. Høsten er Allerede i 
AnMArsj. kvinnene HAr en lAng tUr ned til røldAl.

«Hvis du lukker øynene kan du nesten  
kjenne det milde draget av en ukjennelig vind  

og lukten av et stille og storslått fjellskue.»
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Også denne sesongen vil dei 
tre venene frå Vennebyen 

feriere i Haukelifjell skisenter. 
Det betyr at alle skiglade born 

kan gle seg over å møte dei 
populære figurane i skibakken 

gjennom sesongen. 

 TEKST: kristin person  FOTO: HAAkon nordvik

MøT APA,  
TED OG ELFIE  
I SKIBAKKEN
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i Vennebakken kan borna 
nyte herlege skidagar 
med ulike utfordringar 
og aktivitetar. Vennestua 
som ligg i skibakken vil 
i periodar vere open for 
kos for dei minste, her 
kan dei både teikne, spele 
Vennebyen-spel, samt sjå 
dVd ár frå Vennebyen.

Samarbeidet mellom Haukelifjell skisenter 
og CreaCon Entertainement AS tok til i 2011. 
Vennebyen er ein animasjonbasert serie for 
barn mellom 2 og 6 år der temaet er inspirert 
av barns fascinasjon for utrykningsetatane. 

Samarbeid, venskap, toleranse, kunnskap, 
aktivitet og moro er stikkord for venene 
som bur i Vennebyen. Me møter menneske 
og dyr som saman gjer sitt for at byen 
skal leve opp til namnet sitt, ein by der 
alle tek godt vare på kvarandre.

Apa, Ted og Elfie opplever stadig nye 
eventyr når dei tre rekruttane lærer korleis 
dei skal bli ekte redningsmannskap. Saman 
med mannskap på brannbil, politibil og 
sjukebil, gjer dei sitt aller beste for at 
Vennebyen skal vere ein trygg og god stad.

Følg med på www.haukelifjell.com og 
www.facebook.com/haukelifjellskisenter 
for nærmare Vennebyen-aktivitetar og 
program i skibakken komande sesong.

I skisenteret finn du også ein Vennebyen-
shop, der du kan få kjøpt mange av 
dei fargerike artiklane med trykk av 
favorittane Apa, Ted og Elfie.

1. Venner: APA frå vennebyen er eit PoPUlært innslAg i vennebAkken På HAUkelifjell skisenter. 2. glad gjest: elfie tek seg gjerne ein dAns Med bornA.  
3. snØglede: i vennebAkken er det PlAss til kos for både store og sMå.

3

1 2

foto: HAUkelifjell skisenter

«Hvis det rykker i 
rockefoten, bare heng 
deg på, en ny dans 
er på moten, vi lar 
Vennefloka gå!»
Vennefloka-songen frå Vennebyen.

fakta:

Vennebyen er en animasjonsserie skapt av 
politimannen Carl Christian Hamre, kor vi 
treffer Apa, Ted og Elfie som er aspiranter 
i nødetatene. Serien har et fokus på sunne 
verdier og er oversatt til over 20 språk, og 
vises på TV over heile verda.

Skiskule



Haukelirennet eit
-våreventyr på ski
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rennet er eit av få norske turrenn som 
går i fristil, der både elite, trim-, og 
ungdomsklasse startar side om side. Målet 
har heile tida vore å etablere eit stabilt 
og profesjonelt renn tufta på langsiktige 
strategiar og planar – med skiglede og 
folkefest som stikkord. 

god bredde

Dei aller fleste turrenn har kun klassiske 
klasser. Haukelirennet er eit av få norsk 
turrenn som er preparert for både skøyting 
og klassisk. Arrangøren har frå byrjinga 
ynskt å skape popularitet kring det å nytte 
skøyteteknikk også i turrenn. å lage gode 
skøytespor krev eit terreng der ein kan 
preppe løyper i bredde på opptil ti meter. 
Ettersom Haukelirenn-løypa slyngar seg 
gjennom eit storslagent høgfjellsterreng 
ligg tilhøva godt til rette for å lage slike spor.

Traseen går over dei svakt rullande 
fjellviddene mot Krekledyreggi og vidare 
mot Haukeliseter. Starten går på 1000 
meter over havet og svingar over høgder på 
1200, før løparane tilslutt endar i mål ved 
Haukelifjell skisenter, 900 meter over havet.

renn for alle

Ved å melde deg på Haukelirennet har du eit 
flott treningsmål å strekkje deg også mot 
slutten av sesongen, oppmodar arrangøren, 
idrettslaget rein. Dei vil at Haukelirennet 
skal inspirere og rekruttere alle kategoriar 
deltakarar: Barn, unge og vaksne, topp-
idrettsutøvarar som trimmarar. 

I fjor vart det difor også arrangert eigne 
renn for barn og ungdom. Ungdomsklassa 
starta saman med elite- og trimklassa 
og gjekk ei sløyfe på 13 kilometer. For 
barn mellom 4 og 12 år blei Vennerennet 
arrangert.

Vennerennet har utspring i Haukelifjell 
skisenter sitt samarbeid med barne-tv-
serien «Vennebyen». Før rennet sytte 
dei tre hovudpersonane frå Vennebyen, 
Ted, Apa og Elfie, for god stemning då dei 
inviterte engasjerte deltakarar med til felles 
oppvarming med musikk, dans og moro. 
Det er ingen tvil om at responsen på renna 
var god og at dei vil vere ein viktig del av 
Haukelirennet framover.

pÅ same strek

For mange er det motiverande å stå på same 
startstrek som dei store skistjernene i det 
32 kilometer lange turrennet. I årets renn 
kunne Haukelirennet på ny skilte med store 
elitenamn på startstreken. Både Kristin 
Størmer Steira, Marit Bjørgen, Therese 
Johaug, samt den svenske eliteløparen 
Charlotte Kalla tok turen til høgfjellet og 
fekk nyte dei flotte tilhøva i løypene. I 
herreklassa skapa Chris Jespersen action 
for publikum i målområdet då han hårfint slo 
Sjur røthe i spurtoppgjer dei siste meterane 
inn mot mål. 

meld deg pÅ!

13. april 2013 blir altså Haukelirennet 
arrangert for femte gong. rennet er no vel 
etablert med eit godt ry, men arrangøren 
jobbar heile tida for å utvikle konseptet 
vidare og freiste få med mange fleire 
skientusiastar i både inn- og utland til 
vårens vakraste eventyr. Målet er nemleg at 
så mange som råd skal oppdage skigleda på 
Haukelifjell!

I eit fantastisk vêr og med eit stort antal deltakarar i løyper 
som stod til toppkarakter, blei årets Haukelirenn nett slik 
arrangøren ynskjer det - ei folkefest frå start til mål.
TEKST:	kristin Person/HAUkelirennet  FOTO: gUro lien

«Det er eit veldig proft opplegg.  
Flotte løyper i fantastisk terreng - fint vêr!»

John Magne Fenne, deltakar på Haukelirennet



PHoto grAPH inforMAtion Here
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haukelirennet

draumeterreng, 
draumevêr, draumespor!
Det er orda 52 år gamle John Magne 
Fenne frå Stavanger nyttar når han skal 
beskrive årets Haukelirenn. Han har gått 
Haukelirennet tre år på rad og var ein av 
dei 600 skientusiastane som opplevde 
skidraumen i løypene på Haukelifjell i fjor. 

Kva er ditt forhold til Haukelifjell? 
- Eg har hatt hytte i Vågslid i tre år og 
det har gjort at me har fått fantastiske 
relasjonar til Haukelifjell. Turterrenget 
på Haukelifjell er heilt topp!

Kor mange gonger har du delteke på 
Haukelirennet? 
- Eg har delteke på rennet tre gonger. 

Korleis kom du til å delta på rennet? 
- Sonen vår, Morten, anbefala rennet 
etter at han gjekk Haukelirennet.

Har du erfaring med andre turrenn? 
- Ja, eg har gått Sesilåmi. Mange gonger.

Korleis skil eventuelt Haukelirennet  
seg frå andre turrenn? 
- Det er eit veldig proft opplegg. 
Flotte løyper i fantastisk terreng - 
fint vêr! også er det veldig greit med 
start og mål i same området.

Korleis er det å starte side om 
side med Bjørgen & co?

- For å vere heilt ærleg; det er vel ikkje 
så veldig motiverande for meg å sjå at 
dei er langt oppi åsen før eg i det heile 
teke har kome meg over startstreken, 
men eg ser at det er inspirerande 
og tøft for dei unge håpefulle.

Eg må nok berre innsjå at toppen av mi 
karriere er forbi og at Bjørgen alltid kjem til 
å være ein løpar som eg kun vil sjå ryggen til.

Er det noko du saknar i Haukelirennet? 
- Ei rein klassisk klasse. Eg kan ikkje og 
vil ikkje skøyte. Difor er det eigentleg 
ganske håplaust å konkurrere i klassa 
med skøytarar. Haukelirennet har jo 
fantastiske flotte klassiske spor!

Er det nokon opplevingar du hugsar særskilt 
godt i samband med Haukelirennet? 
- Draumeterreng, draumevêr, 
draumespor er stikkorda.

Men eg kan også hugse løpet for to 
år sidan, ja. Det var eit lite mareritt 
med snø, sludd, regn og stiv kuling 
- men det er fortrengt no altså!

Har du ei oppmoding til nye potensielle 
deltakarar? 
- om du likar å gå på ski; meld 
deg på Haukelirennet! 

Det er svært motiverande å ha eit løp som 
mål for treninga gjennom vinteren. Det 
gjeld å ikkje ta det så alvorlig, veit du.

Så du står altså på startstreken under 
Haukelirennet 2013? 
- Ja, eg er jo nøydd til det etter alt dette 
skrytet?! Haukelirennet blir også ei fin 
trening til «ekspedisjonen» eg skal gå 
frå Finse til Haukeli i slutten av april. 

1. det vAr fAntAstiske skitilHøve På HAUkelirennet 14. APril 2012. 2. PUlsen er Høg i stArtfeltet. 3. eit engAsjert PUblikUM skAPer liv i MåloMrådet.  
4. sjUr røtHe Måtte sjå seg slått Av ein jUblAnde CHris jesPersen Med berre eit lite sekUnd.

1

2 3 4



Mannskapene til Røde Kors (RK) på Haukeli med klar oppfordring til fjellglade nordmenn.

TEKST: alexander urrang hauge  FOTO: haakon nordVik

KJENN DINE 
BEGRENSNINGER
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I rKs lokaler like ved skitrekket på 
Vågslid sitter seks lystige mennesker 
fra Porsgrunn rK og spiller kort. Det er 
påske, og selv ikke erfarne redningsfolk 
kommer utenom tilhørende tradisjoner.

- Det er relativt lite snø i år, noe som betyr 
mindre å gjøre for oss. Det er selvfølgelig 
akkurat slik vi ønsker at det skal være, sier 
Stian Michelsen, som leder vaktlaget.

Ved travlere anledninger er de opp mot 30 
mannskaper på jobb, som består av alt fra 
sykepleiere til maskinister og studenter. 
Samtlige har vidder av erfaring bak seg.

- De vanligste hendelsene vi kommer 
over er heldigvis ikke mer alvorlige enn 
forstuede håndledd, fingre og andre 
småskader, men vi har vært borti langt mer 
krevende situasjoner, påpeker Michelsen.

Han sikter til alt fra folk som har gått seg 
bort i fjellet, til stygge trafikkulykker.

- Vi befinner oss rundt en halvtime fra 
nærmeste ambulansetjeneste, så da føles 
det godt å kunne hjelpe i mellomtiden, 
legger Kathrine Hanssen til.

Den serviceinnstilte gjengen er samstemte 
om hva folk som regel gjør feil i fjellet.

- Mange bruker masse penger på dyrt utstyr, 
og forventer å bli verdensmestere i bakken. 
Sånn fungerer det ikke. Man må kjenne 
sine begrensninger, sier Audun Thorstad.

- Det gjelder også for langrennsturer, 
legger Hanssen til.

Utslitte folk og hunder er blant 
de vanligste grunnene til at fjell-
redningstjenesten må trå til.

fjellVettreglene

1. legg ikke ut på langtur uten trening.

2. Meld fra hvor du går.

3. Vis respekt for været og værmeldingen.

4.  Vær rustet mot uvær og kulde selv 
på korte turer. Ta alltid med ryggsekk 
og det utstyret som fjellet krever.

5. lytt til erfarne fjellfolk.

6. Bruk kart og kompass.

7. Gå ikke alene.

8. Vend i tide. Det er ingen skam å snu.

9.  Spar på kreftene og grav deg 
inn i snøen om nødvending.

fra Venstre til hØyre: kiM Andre kristoffersen, AUdUn tHorstAd, tAge sAndbAkken, stiAn MiCHelsen, eline AsdAl PAUlsen, kAtHrine HAnssen.

Telefon 52 70 38 00, www.haugesundauto.no
Mandag-Onsdag: 07.30-16.30, Torsdag: 07.30-19.00
Fredag: 07.30-16.30, Lørdag: 10.00-14.00

Sunnhordland Bil: 53 40 37 90
www.sunnhordlandbil.no

Haugesund Auto
Sunnhordland Bil

ford.no

SJEKK HARDE FAKTA HOS HAUGESUND AUTO
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De beste skidagene oppsummeres best sammen med gode 
venner, fengende musikk - og ikke minst; iskald drikke. 

Afterski i Tyrvelidhallen blir bare mer og mer populært. 
 FOTO: HAAkon nordvik

skidagens 
utropstegn

HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013      side 83side 82      HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013



side 84      HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013side 84      HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013 HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013      side 85

tyrVelidhallen:

-Pudder- og soldagen i dag var fantastisk,  
sier en stemme.

-Håper det blir like bra i morgen, sier en annen.

-Skål, sier den tredje.

Mørket har senket seg over Tyrvelid og 
skiheisene i bakken står stille. For bare en time 
siden var det fullt liv i bakken og den rytmiske 
lyden av stålkanter som skærer gjennom 
preparert snø og jubelhyl fra løssnøkjørerne 
er nå borte, men ikke helt. Skiverdens mest 
brutale sannhet er at selv de perfekte 
skidagene også må ta slutt. Men hva gjør vel 
det? Nå blander nemlig skigleden seg med 
dempet belysning inne i Tyrvelidhallen. Jenter 
og gutter, kvinner og menn, har samlet seg for 
litt afterski-hygge før middag og hyttekos 
står for tur.

I Alpene er afterski kultur. Fra østerisk glüwein 
og ompa til sveitsiske presisjonsdrinker, eller 
fisefin fransk chablis? Hver destinasjon har 
sin versjon, hvert fjell har sin stemning - og 
Haukeli er intet unntak. 

og man trenger selvsagt ikke nyte alkohol. 
En velfortjent pust i bakken, kjølende 
drikke og litt snacks, den gode skifølelelsen 
blandet med for eksempel Big Bangs «To The 
Mountains». Det blir aldri feil!

I Tyrvelidhallen denne kvelden spiller Johan 
jr Nilsen og snurrer både vinyl og skyggelua. 
Afterski i Tyrvelidhallen er akkurat slik det 
skal være; en stemning og atmosfære som 
oppstår like etter heisenes stengetid, som 
fortsetter med en liten matbit, god samtale 
og drikke, for så å fade ut i ønsket om en solid 
middag. Frikjører Karine Falck Pedersen nikker 
til musikken og holder rundt et kaldt glass.

-Det smaker ekstra godt med den første pilsen 
når du har en god skidag i beina, sier hun.

Alle nikker anerkjennende. I vinterkvelden 
kryper mørket helt frem og de første 
stjernene sniker seg opp på himmelvelvin-
gen. Minusgradene tar tak og det knirker 
ekstra høyt under skosålene. lys fra varme 
hyttevinduer kan skimtes i hele dalføret. 

I morgen er det atter en skidag - godfølelsen 
er allerede i kroppen. 

-Vi snakkes i morgen, sier stemmene og 
forsvinner i vinterkvelden. 

8 rÅd til deg som Vil nyte afterski

1.  Alltid drikk: et stooort 
glass med kaldt vann

2.  Aldri drikk; for mye - Afterskiens 
edleste lov - vis måte.

3.  Kontanter er konge!

4.  Aldri dans i skistøvler - i beste 
fall havner du på rumpa!

5.  Husk solbriller - de siste solstrålene 
er best på en terasse. 

6.  å gå hjemmom hytta for 
å pynte seg er juks!

7.  Kroppen trenger mye væske 
- og en god middag

8.  Det er atter en (ski)dag i morgen.

«-Pudder- og soldagen i dag var fantastisk, sier en stemme.
-Håper det blir like bra i morgen, sier en annen.

-Skål, sier den tredje.»



Når Synnøve og Ottar 
Brakstad komponerer 
Haukelimenyen er det litt som 
en fjelltur: Mange opplevelser 
og inntrykk og stigende 
stemning. Både fjellturen 
og Haukelimenyen gir den 
gode følelsen i kroppen.

-Når vi planlegger Haukelimenyen 
er vi opptatt av å være allsidige og 
nyskapende. Alt trenger ikke være så 
tradisjonelt, forklarer Synnøve og ottar.

årets hHaukelimeny består av confitert 
torsk og grillet squash med saus vierge til 
forrett, brassert svinenakke med løksky og 
sauterte kantareller til hovedrett(nam) og 
tilslørte hardangerplommer til dessert.

- Selv om man er på fjellet kan man spise 
saltsvannsfisk, selv om det er vinter kan 
du spise bær og frukt. I dag har du jo alle 
muligheter og gode råvarer er tilgjengelige, 
sier Synnøve Haftorsen Brakstad.

nb brakstad

Sammen med mannen, ottar, driver 
hun restaurant og baren NB Sørensen 
på Indre kai i Haugesund. Her er det 
lassevis med maritime- og kystkulturelle 
referanser. Kontrasten er stor fra en 
folksom og intim restaurant til et stille og 
gigantisk høyfjell. men det finnes også 
likheter. Når de ber kjøkkenet komponere 
Haukelimenyen tenker de helhetlig.

-Det skal jo både henge sammen som en solid 
og smakfull treretter, forklarer Synnøve.

-Dessuten betyr jo den sosiale rammen 
mye i begge sammenhenger. Du ønsker 
å ha en trivelig stund sammen med 
mennesker du bryr deg om, sier hun.

Høy OG  
SMAKFULL 
MATFAKTOR

confitert torsk & grillet  
sQuash med saus Vierge

300 – 400g torskefilet
4stk små squash eller 1 stor

2 sjalottløk
1 hvitløk

1 sitron
rapsolje

olivenolje av god kvalitet
Urter, salt & pepper

torsk: Confitering er en konserverings-
metode som blir brukt ofte til kjøtt som for 
eksempel and. Da salter man først i et døgn 

og deretter blir det kokt i sitt eget fett til 
det er mørt, for så å bli lagt på glass med 

fettet. Fettet stivner og legger seg som en 
tett lokk. Nå brukes denne metoden ofte i 

daglig matlaging for å få et saftig produkt, 
enten det kjøtt eller fisk. Start med å salte 

torsken godt, slik at den setter seg før 
confitering. Varm opp rapsoljen til 55/60C, 

brukt termometer. legg torsken i oljen og 
la den trekke videre i ovnen som er satt til 

maks 60C i ca 30min. 

saus vierge: Skjær/hakk opp løk og hvitløk i 
små teringer. rasp sitronskallet på fin rasp 

eller zest jern. Finhakk rikelig med urter som 
du vil bruke, for eksempel persille, gressløk, 

timian, tjørvel. Fres alt til det er blankt og 
ha på god olivenolje. la dette putre til alt er 

blitt mykt og alle smaker trekt ut. Smak til 
med sitronsaft, salt og pepper. Saus vierge 
kan brukes til mange typer fisk og skalldyr, 

pasta med mer,  og en kan tilsette andre ting 
som for eksempel tomatconcassè, kjøttkraft 

med mer.

squash: Del squash i to eller skjær en 
stor opp i skiver. Grilles på sterk varme i 

grillpanne eller stekepanne. Smak til med 
salt og pepper, litt timian og god olivenolje.

TEKST:	Alex Ander Urr Ang HAUge  FOTO: HAAkon nordvik
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brassert sVinenakke med  
lØksjy & sauterte kantareller

0,8 – 1kg svinenakke
4stk gul løk
Kantareller
Spinat
20 gr smør
Kjøttkraft eller vann

svinenakke: Skjær opp løken i skiver og brun 
den med smør  på svak varme i ca 20min. Den 
skal være myk og karamellisert uten at den 
er brent. Brun svinenakken godt og ha på salt 
og pepper. legg den sammen med løken i en 
kasserolle eller ildfast form. Ha på vann eller 
kjøttkraft og sett den til brassering i ovn på 
100 til 150C til kjernetempraturen er 65 til 
70C. Temperaturen på ovnen bestemmer du 
etter hvor god tid i forveien du har.

Ta opp svinenakken og reduser løksjyen til 
den tykner litt. løken er med på å jevne sjyen. 
Smak til med salt og pepper. 

kantarell: rens kantareller og sauter dem i 
stekepanne. Ha med litt spinat eller finhakket 
sjalottløk. Smak til med salt og pepper.
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tilslØrte hardangerplommer

8 Plommer
1/2 Loff
150 gr Sukker
1 vaniljestang
100 gr smør
4 dl kremfløte

plommer: Del plommer i to og ta ut steinen. 
Lag karamell av sukkeret i en stekepanne 
og ha i smøret og vaniljestangen som er 
splittet. Stek/ karamelliser plommene til de 
er litt myke. Ta opp plommene og ha på litt 
vann i pannen og kok ut karamellen.  
Ha karamellsausen over plommene.

Smuldre opp loffen og stek smulene med 
smør og sukker til de er gylne og sprø.

Visp kremfløten til den er «fluffy».

Legges lagvis med smuler, plommer 
og kremfløten. Ha med den gode 
karamellsausen mellom lagene.
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fjellMAt: -vi tror årets HAUkeliMeny 
både blir sMAkfUll og Mettende, sier 
kjøkkensjef På nb sørensen stiAn nilsen. 
Her sAMMen Med kokk ozin HAssAn.
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Da Tor Arne Hansen og 
Ingrid Sølvberg skulle bygge 
hytte ville de ha plass
til både familie, skiglede, 
venner, fuglehund og ikke 
minst - hyttekosen.
De fikk kinderegg-ønsket 
oppfylt på Listøyl.
TEKST: alexander urrang hauge  
FOTO: haakon nordVik

-Vi er begge vokst opp med nærhet til 
fjell, Mark og natur og å oppleve snø og 
vinter, forteller Ingrid Sølvberg, kikker 
på sin mann Tor Arne Hansen og går 
innover hyttegangen på ullsokkene.

Han er fra Harstad. Hun er fra Trondheim. 
Sammen har de funnet en fin tilværelse 
i Sandnes med jobber i oljerelatert 
virksomhet. Det er en episk dag i fjellet. 
Det som begynte med tunge skyer og litt 
vind har forandret seg til den Vågslid-
karakteristiske solhåla i skydekket.

Nå bader fjellet i mykt, gult sollys og 
cirka 20 centimeter fristende løssnø. Her, 
nesten øverst på høydedraget som er 
døpt listøyl, ligger hytta smart plassert 
i terrenget. Mens andre hyttebyggere 
sverger til små Soria Moria-slott er Ingrid 
og Tor Arnes hytte kompakt og enkel, med 
store vindusflater og praktiske løsninger.

fra tomt til drØm

Med barna Stian(14) og Hedda (12) pluss 
den spreke fuglehunden Tina (3) - og egne 
skiinteresser er hytta både godt brukt 
og høyt elsket. Men egentlig var det 
tilfeldig at familien havnet akkurat her.

-Jeg var med en kompis på tur. Vi dro til 
Gaustadtoppen, men på veien stoppet 
vi for å sjekke ut Haukeli. Vi hadde lest 
om Haukeli i Stavanger Aftenblad.

Det var egentlig kompisen som var mest 
interessert, men etter halvannen måned 
var tomtekjøpet unnagjort - av Tor Arne og 
Ingrid. Så meldte det store luksusspørsmålet 
seg - hvilken hytte skulle familien bygge?

-Vi visste at vi ville ha en sosial hytte, vi ville 
ha det åpent og vi ville ha store vinduer slik at 
vi fikk denne flotte utsikten inn, sier Ingrid og 
peker ut vinduene der man kan se Simlesjåen 
og det rullende fjellandskapet i minusgrader 
og syltynn dis, som viker for solen.
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- Vi er nok ikke så veldig 
bonderomantiske av oss, 
sier tor arne med et smil. 
-Vi er sosiale og ganske 
glad i besøk, sier ingrid. 
og ler.

I 2006 sto hytta ferdig og siden den gang har 
familien logget mange minnerike fjellopple-
velser. Nå er hytta en viktig del av familiesam-
holdet.

Hytta er ganske liten, hva antall kvadratmeter 
gjelder. Men arealet er godt utnyttet. 
rommet under hemstrappen har blitt skap og 
hundebur, med skreddersydd aluminiumsdør. 
De lyse veggene er kledd med panel av osp.

godt utnyttet

-Når det er såpass begrenset areal handler 
det om gode og praktiske løsninger.

Vi har ikke bare gått inn på en designmøbel-
butikk og kjøpt alt på en gang, sier Ingrid.

Stuen er utstyrt med salongbord og 
stoler fra Ingrids bestemødre. Stolene 
har de trukket om og på veggene henger 
farmors vevde tepper. Spisebord og 
stoler er fra Ingrids tante og onkel. 

-Det viktigste for oss var å få hytta i bruk. 
Så tok vi resten litt etter litt. En hylle 
her, en stol der og vaskemaskin, forteller 
Tor Arne. På utsiden er hytta kledd med 
sibirsk lerk og innfelte vinduskarmer.

Verken inne eller ute er listverk brukt. Dyktige 
snekkere fra Suldal har levert godt håndverk 
og nå har vær og vind farget hytta slik at den 
glir fint inn i fjellheimen. Ingrid forteller at 
hun setter stor pris på nærheten. Fra øverste 
skiheis kan man enkelt renne bort til hytta. 
Vil man velge fjellski eller langrennski kan 
også hytta være et naturlig utgangspunkt.

endelØs sesong

Familien bruker hytta så mye som mulig 
og som gjennomsnittsnordmenn flest 
er taco og Nytt på Nytt alltid fredags-
kveldens høydepunkt. Men helst trygt 
og godt installert i sofaen på Vågslid.

-Vi bruker nok hytta mest fra november/
desember til mai, forteller paret.

Nå har vi gått til anskaffelse av egen 
kano, og fiske og fangst ambisjonene 
ligger på indianernivå.

-Det er nok litt vrient å sette garn 
fra en kano, men med litt øvelse 
så, smiler Tor Arne fornøyd.

Nå er himmelen nesten helt blå og 
det kribler i ivrige skikropper. 

På tide å komme seg ut.

1.arVegods: fAMilien HAr Prioritert å tA vAre På ting de HAr Arvet   2. elg i solnedgang: sMå detAljer og MAgisk Utsikt gir fAMilieHyttA en fin HelHet    
3. utsikt til pudderparadis: tor Arne og fAMilien HAr bAkken bAk HyttA 4. sterk ramme: sibirsk lerk og kArMer Av AlUMiniUM gir vArigHet.  
5. et godt hundeliV: gordonsetteren tinA nyter fjellet. 6. blÅfjell: når kvelden senker seg er det godt å koMMe inn. 
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VÅgslid/rÅsehallet:

Det snør og blåser ute og det er rim på ruta. 

Klokka er 19:55 og kveldskjøringen er snart 

slutt, men hva gjør vel det? Inne knitrer det 

i peisen, det er det varmt, godt og noen 

har laget middag. For noen timer siden var 

det vanlig jobbfredag, vinlotteri og NrKs 

gullrekka blinket i det fjerne. Turplanleggingen 

begynte på Haukelifjell.com. Spørsmålene 

mellom venner haglet på sms og facebook:

«Hvor mange er vi, hvor lenge skal vi bli, er det 

Ski in-ski-out og finnes det ved og sengetøy?»

og plutselig, som om det var et under, 

så er alle enige. Glem bylørdag og 

fornuftige gjøremål i heimen som lukter 

grønnsåpe og snusfornuft. Nå skal dere 

bade ansiktet i høyfjell og avkobling. 

operasjon skitur

Glem sovepose, telt, lakenpose og 

varmeflasker. I leiligheten er det både 

dyner, sengetøy hvis du vil, varmekabler, 

vedovn og parkering i garasje. len deg 

tilbake i bilen og sus avgårde. Det er lov å 

kjøpe en pølse på Knapphus, det er lov å 

drikke cola fra flaska. Det er helg nå - og du 

skal på tur med venner, kjæreste, familie, 

bekjente, bestevenner og venners venner. 

Fortell en anekdote om rullestadjuvet eller 

diskuter fordelene med forhjulstrekk. Spill 

gjerne led Zeppelins «Whole lotta love» 

høyt. Hvis barna sovner, la dem sove. 

Denne vinteren skal du kose deg så mye  

inne at du vil være ekstra mye ute. Avtale?

FOTO: haakon nordVik

HyTTE-
KOSENS 
KUNST 
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kos i hØyden

Kvelden kommer fort til fjells. Frisk luft i 
lungene og roser i kinnene, og vips - du er 
stuptrøtt selv om midnatt fortsatt er langt 
unna. Du sovner under dyna, mens snøen ligger 
klar ute. Du drømmer om høydekoter, usporet 
snø. Du dobbeltdanser deg over de store, hvite 
flatene. Du våkner til lyset fra snøen, sola 
og dagen. Uthvilt, frokost - sulten og glad.

Værmeldingen ser slett ikke verst ut for 
søndagen. langs hytteveggen står skiene på 
rekke og rad. Alt du skal gjøre er å spenne på 
deg ski og staver. Kroppen forstår resten. 

Det er nå det begynner. 

Det er nå kos i høyden blir til virkelighet. 
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«Du sovner under dyna, mens  
snøen ligger klar ute. Du drømmer om  

høydekoter, usporet snø.»

10 tips til deg som Vil ha en enda hyggeligere hyttetur. 

1.  Sving innom haukelifjell.com og sjekk 
ut de siste og beste tilbudene. Penger 
spart er penger tjent.

2.  Snop deg noen myke fleeceplagg. Det er 
ekstra godt med varme klær etter en fin 
skidag.

3.  Bruk tøfler - det er ikke tøft å fryse på 
beina!

4.  Preparer skiene eller brettet ditt. God 
glid er skiløperen og skikjørerens beste 
venn. Du skal vinne hockey-/glidkonkur-
ransen!

5.  lag en egen Spotify-liste for din 
Haukelitur. Spill den i bilen, spill den på 
hytta, spill den på jobben - syng høyt. 
Min liste heter «Haukeli is the sound of 
music», hva heter din?

6.  Kan du planlegge meny og mat i forkant, 
kanskje til og med lage noe på forhånd? 
Da slipper du å gjøre så mye tid på 
matlaging.

7.  Tørk skistøvlene og hanskene - la dem 
ligge på varmekablene natten gjennom. 
Ingenting er bedre enn en varm start på 
skidagen. 

8.  Ha klar fingermat når sultne og fornøyde 
skikjørere kommer inn etter endt skidag.

9.  la alle delta i ryddingen av hytta/
leiligheten. Vaske, støvsuge, rydde.  
«Det går så fort atte!»

10.  Book og planlegg neste tur før dere 
setter dere i bilen. å glede seg til en 
fjelltur, er en glede i seg selv. 



pingVinenes marsj (2005) 
Luc Jacquet

Sjelden har vi sett en mer sensuell paringsdans 
på skjermen. Det tok filmskaperne 13 måneder 
i isen å fange de unike bildene som sikret dem 
oscar-statuetten for beste dokumentarfilm. 
Hvert år i uminnelige tider har keiserpingvinene 
forlatt havets matfat og vandret månedsvis 
i flokk innover isødet – til det eneste stedet i 
Antarktis der isen er stabil hele året. Her hekker 
de, før fedrene ruger tett sammen i iskald vind. 
Mødrene går den lange veien tilbake for å hente 
mat før eggene blir klekket. De lubne, dunete og 
klossete pingvinungene vagget rett inn i hjertene 
til store og små kinopublikummere verden over.

ni liV (1957)
Arne Skouen

1943: Tolv norske kommandosoldater på 
sabotasjeoppdrag blir angrepet av tyskere 
på havet utenfor Troms. Bare Jan Baalsrud 
overlever og slipper så vidt unna. Beretningen 
om hans dramatiske flukt til Sverige ble 
nominert til oscar og er flere ganger kåret til 
tidenes beste norske film. Tett action og vågale 
stunts i spektakulære vinterlandskap gjør sitt 
til at vi holder pusten underveis. Nazistene 
er overalt, men den nådeløse naturen blir den 
verste fienden. Felleskapet med gode nordmenn 
som risikerer alt for å hjelpe er skildret med 
varme og humor. Noen filmer tåler mer enn 
en vinternatt. Ni liv står fortsatt fjellstøtt.

away from her (2006)
Sara Polley

«Do you think it’d be fun if we got married?» Fiona 
er 18 år når hun frir til Grant. 44 år senere står de 
og vasker opp etter enda et godt måltid sammen. 
Han rekker henne en stekepanne. Hun tørker 
den og legger den i fryseboksen. Så forlater hun 
rommet som om ingenting uvanlig har hendt. Al 
Pacino har kalt Julie Christie den mest poetiske 
av alle skuespillerinner – en beskrivelse hun 
ikke gjør til skamme i rollen som en livsglad 
kvinne som får Alzheimers. Den kanadiske filmen 
basert på Alice Munroes novelle «The Bear Came 
over The Mountain» er både oppløftende og 
hjerteskjærende. Den er også like kompleks og 
uforutsigbar som sykdommen den portretterer.

kill bill: Vol. 1 (2003)
Quentin Tarantino

Hevn! «The Bride» våkner etter fire år i koma 
og har bare én tanke i hodet: å gjøre ende på 
sine forhenværende snikmorder-kollegaer. De 
forrådte henne på bryllupsdagen og tok livet av 
brudgom, bryllupsgjester og hennes ufødte barn. 
Blodet fosser i Tarantinos hyllest til klassiske 
kultfilmsjangre; italienske spaghettiwesterns, 
kinesiske kampsportfilmer og japanske samurai-
tegnefilmer. Historien er tynn, men stil og 
koreografi er mesterlig elegant. En sverdkamp 
er i sort-hvitt, en i silhuett, en animert. Noen 
elsker filmen. Andre hater den. Fra første skudd 
til sluttens dirrende cliffhanger, er filmen 
intens, nervepirrende, leken og ubehagelig, 
med et lydspor og en sans for detaljer som 
glitrer om kapp med Uma Thurmans sverd.

wonderboys (2000)
Curtis Hanson

Michael Douglas ser ut som om han har ligget 
i sovepose med klærne på i denne snublende, 
intelligente komedien. Forfatter og professor 
Grady Tripp tenner enda en joint, uten at det 
hjelper på problemene. Hans tredje kone har 
nettopp forlatt ham, og elskerinnen (Frances 
McDormand), som er gift med sjefen hans, 
er gravid. redaktøren (robert Downey Jr.) 
etterlyser oppfølgeren til suksessromanen 
han gav ut for sju år siden. romanprosjektet 
er på over totusen sider, men han klarer ikke 
å sette punktum. I et forsøk på å hjelpe sin 
suicidale stjernestudent (Tobey Maguire) innser 
han at en forfatter ikke kan unngå å velge. 

die hard (1988)
John McTiernan 

«Welcome to the party, pal!» John McClane er 
kommet til los Angeles for å redde ekteskapet 
med karrierekvinnen Holly. Først må han 
imidlertid prøve å redde seg selv og gjestene 
på julefesten i skyskraperen der hun jobber når 
de blir tatt som gisler av terrorister. Skurken er 
McClanes rake motsetning; dannet, velartikulert 
og kalkulerende. Bruce Willis’ karakter er en 
ganske vanlig politimann som havner på feil 
sted til rett tid. Han blir banket opp, tent på, 
sprengt i luften og blør og jamrer når han blir 
skutt. Den perfekte plotkonstruksjonen: Én 
mann mot 12 forbrytere på et avgrenset område 
er kopiert i utallige actionfilmer – senest 
i nykommeren: A Good Day to Die Hard. 

snø på  
skjermen
Tusenvis av pingviner vagger 
tett sammen mot isvinden i 
Antarktis. En mann amputerer 
sine egne forfrosne tær i 
en forfallen hytte på fjellet. 
Et eldre par går en siste 
langrennstur i velkjent 
vinterlandskap. Snø faller 
sakte over blodige sverd i en 
japansk hage. Over totusen 
manussider virvler som 
snøfnugg i et havnebasseng. 
En politimann nynner «Let it 
snow, let it snow, let it snow...»

TEKST: marit sætre  
FOTO: haakon nordVik

Snø på film fyller skjermen i ulike former. 
Noen ganger er isødet både trygghet og 
trussel. I blant er den nådeløse naturen 
selv en karakter i fortellingen. Andre 
ganger blir vinteren en metafor for levd 
liv, og skispor ligner minner som gradvis 
viskes ut. Lett snøfall kan være en poetisk 
kontrast til aggressiv hevnlyst – eller 
et tragikomisk vendepunkt i manuset. 
Og når noe ender godt, kan snø få 
hvem som helst til å bryte ut i sang.

fakta:

marit sætre (35)

bosted. Haugesund

jobb. Kinosjef, Edda Kino

aktuell. Har valgt seks filmer  
du fint kan snø inne med
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ikaros
Roman, Axel Jensen

«Ikaros var en eventyrer, og for eventyreren 
gis det bare én fatal synd: Ikke våge.»
Axel Jensen er en uvanlig myteomspunnet figur 
i norsk kulturhistorie som tidlig ble utropt til et 
litterært geni. Han brukte store deler av sitt liv 
på å studere den armenske mystikeren Gurdjieffs 
religiøse lære, var nær venn og «byttet» kjæreste 
med popikonet leonard Cohen, og ble senere 
mentor til kunstneren Pushwagner. Etter å ha 
brent de fleste eksemplarene av sin debutroman, 
Dyretemmerens kors (1955), fikk han sitt 
store gjennombrudd med Ikaros to år senere. 
Formmessig ligner den de samtidige amerikanske 
beat-verkene til Jack Kerouac (on the road, 1957) 
og William Burroughs (Naked lunch, 1959) og 
kan best beskrives som en dannelsesroman om 
en ung manns reise – inn i den algeriske ørkenen 
og inn i seg selv. En fandenivoldsk fortelling 
om opprørstrang, rastløshet og eventyrlyst.

kjærlighet i koleraens tid
Roman, Gabriel Garcia Marquez

«Fermina Daza kunne ikke forestille seg at det 
brevet, som et blindt raseri hadde drevet henne 
til å skrive, kunne tolkes som et kjærlighetsbrev.»
Colombianeneren Gabriel Garcia Marquez vant 
nobelprisen i 1982 og regnes som en av de 
viktigste forfatterne innen sjangeren magisk 
realisme. Historier der overnaturlige fenomener 
ikke forklares nærmere, men betraktes som 
hverdagslige hendelser for personene i 
fortellingen. Ved siden av 100 års ensomhet 
(1967) regnes Kjærlighet i koleraens tid (1985) 
som Marquez’ hovedverk. Handlingen utspiller 
seg i en sør-amerikansk lansdsby, og begynner 
med at den aldrende Fermina Daza blir enke. 
Allerede morgenen etter mannens likvake 
kommer Florentino Ariza til henne – 51 år, ni 
måneder og fire dager siden de snakket sammen 
sist. Herfra blir en lang, smertefull og besettende 
kjærlighetshistorie nøstet opp, i en overflod 
av fortellerglede og fantastiske beskrivelser.

utVidelse aV kampsonen
Roman, Michel Houellebecq

«Ikke det at jeg kjenner meg så langt 
nede; det er heller det at jeg synes alle 
rundt meg virker så høyt oppe.»
Michel Houellebecq er en av Europas absolutt 
mest kontroversielle forfattere og de fleste 
skjønnlitterære bøkene hans har oppnådd 
øyeblikkelig kultstatus. Flere tolker tekstene 
hans som usmakelige politiske ytringer, men 
minst like mange leser dem som misantropiske 
mesterverk. Utvidelse av kampsonen (1994) er 
debutromanen og hovedpersonen er en isolert, 
middelaldrende mann som har en uinteressant, 
men relativt godt betalt programmerings-
jobb i et IT-selskap. Tross spede forsøk på å 
sosialisere seg, tegner han opp et verdensbilde 
hvor mennesker tvinges inn i en isolert, 
regelbundet og innholdsløs tilværelse, preget 
av kvalme og onani. Fortellingen er på alle 
måter vulgær, men også intenst overtalende i 
sin kompromissløse kritikk av sexindustriens 
kommersialisering av menneskelig kontakt.

heretter fØlger jeg deg helt hjem
Noveller, Kjell Askildsen

«Tåken lå fem etasjer over gaten. 
Ovenfor de fem etasjene var det 
ingenting. Ingenting av betydning.»
Slik begynner novellen «Det var fint så lenge det 
varte», og formuleringene er et godt eksempel 
på den underfundige, men like fullt presise stilen 
som kjennetegner Askildsens forfatterskap. Han 
var lenge regnet som en «forfatternes forfatter», 
men etter den prisbelønte novellesamlingen 
Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten 
(1983), vant han et større publikum og er i 
dag oversatt til over 20 språk. Fortellingene i 
debuten Heretter følger jeg deg helt hjem (1953) 
skildrer små utdrag fra hverdagen, som regel 
møter mellom unge menesker, og i bakgrunnen 
av den ordknappe, nøkterne komposisjonen 
oppstår det en sanselig spenning som setter 
seg i ryggmargen hos leseren. Askildsen har en 
sjelden evne til å se det store i det små og på 
mesterlig måte berøre eksistensielle spørsmål 
uten å ty til svulstigheter. Han er etter min 
mening vår største nålevende forfatter.

eVeryman
Roman, Philip Roth

«Old age isn’t a battle; old age is a massacre.»
New York-forfatteren Philip roth startet sin 
karriere på slutten av 50-tallet og har vunnet 
utallige internasjonale priser; deriblant Pulizer 
Prize og Man Booker International Prize (den 
mest lukrative i verden, økonomisk sett). Ellers 
kan det nevnes at Everyman (2006) var hans 
tredje roman som vant PEN/Faulkner Award for 
Fiction. Boken begynner med begravelsen til 
den ikke navngitte hovedpersonen. Siden får 
vi høre om alt fra lykkelige barndomsminner til 
mislykkede ekteskap, men alt peker frem mot 
det uunngåelige faktum at han en gang skal dø. 
Her blir vi presentert for alderdommens brutale 
realiteter, fortalt av en mann som ikke ble den han 
hadde lyst til å bli. Et vindunderlig lite portrett 
av livet slik det antagelig fortoner seg for de 
aller fleste, med alt det savnet og all den sorgen, 
angeren og bitterheten, som følger med det.

det siste du skal se er et 
ansikt aV kjærlighet
Eivind Evjemo

«?»
Eivind Evjemo er med å arrangere Vise- & 
lyrikkfestivalen i Haugesund (sammen med 
blant andre meg). Jeg klarer likevel ikke la være å 
anbefale hans siste utgivelse. I 2009 ga Evjemo 
ut sin første roman, Vekk meg hvis jeg sovner, 
som han mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris for. 
og i høst kom hans andre, Det siste du skal se er 
et ansikt av kjærlighet, som har fått strålende 
kritikker i nær sagt alle landets aviser og allerede 
er solgt til dansk Gyldendal. Vennskap til tross: 
boken anbefales ikke bare fordi det er den jeg 
gleder meg mest til å lese akkurat nå. Jeg kan 
like gjerne lene meg til Dagens næringsliv-
anmelderen Bjørn Gabrielsens ord: «Eivind 
Hofstad Evjemo gjenskaper livet i Norge 2012 
ned til aller minste detalj i en tungtveiende 
søknad til ’den store norske romanen (…)’ 
Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet 
er en bok som kan utfordre kapasiteten til 
lastebilene som kjører til bokhandlene før jul.»

uendelig  
univers

Dette er tredje gang jeg 
anbefaler bøker i Haukeli- 
magasinet. Og som vanlig 
har jeg forsøkt å finne et 
tema eller en ramme for 
anbefalingene. Men etter 
mange mislykkede innfalls-
vinkler slår det meg:  
hvorfor skal jeg det?

TEKST: frank krogh kongshaVn  
FOTO: haakon nordVik

Litteratur er og blir et uendelig og 
uoversiktelig univers som ekspanderer med 
eksplosiv kraft for hvert forsøk på å tre inn i 
det. For hver bok man leser dukker det opp ti 
nye som man burde ha lest. Det nytter ikke å 
sette merkelapper på litteratur. Derfor har 
jeg simpelthen gått bort til min egen bokhylle 
og funnet seks verk jeg liker ekstra godt.

fakta:

frank krogh kongshavn (33)

bosted. Haugesund

jobb. Kulturentreprenør

aktuell. Har valgt seks bøker du  
fint kan snø inne med

side 102      HAUKELIMAGASINET VINTEr 2013



braastad xo  
dedicated 
Varenummer: 9502801
kr 464,00 

Braastad Xo Dedicated er en ny 
eksklusiv serie fra Braastad i 
begrenset opplag. Blending master 
richard Braastad komponerer 
en ny cognac hvert år for å hedre 
sine norske røtter. Denne første 
cognacen er tilegnet den norske 
opera, som ble grunnlagt i 1957. 
Blenden er laget med utgangspunkt 
i cognac fra dette året, tilsatt 
elementer fra 2003 da grunnsteinen 
til det nye operahuset ble lagt.
Braastad Xo Dedicated er en 
svært kompleks cognac med preg 
av honning og tørkede frukter. 
Dyp gyllen farge, myke og milde 
fataromaer og lang ettersmak.

cafaggio rosso
Varenummer: 9654006
kr 399,90 

Gamle tradisjoner og gode 
geografiske egenskaper er blant 
elementene som har gitt Villa 
Cafaggio sin gode internasjonale 
anerkjennelse for sine viner. Vinene 
fra dette vinhuset er gjennomført 
håndarbeid. Cafaggio rosso har 
en dyp, rubinrød farge. ren og 
moden frukt, plomme, kirsebær og 
krydder. Fyldig og godt balansert 
vin med myke tanniner og  lang 
ettersmak. Passer godt til lam, 
småvilt, fugl og lyst kjøtt. 

surmelk - 0 % Vol
Rett fra kjøleskapet 
billig

Alt skal ikke smake godt. Alt skal 
ikke smake solskinn hele dagen, 
søtningstoffer med fancy navn 
og et design i fire farger. Noen 
ganger er det stas med dønn 
ærlig markedsføring. Smak på 
ordet «surmelk». Vekker det 
gode assosiasjoner og drømmen 
om et luktfritt land bak havet 
og velstand? Surmelk er surt, 
næringsrikt og gir den mest solide 
melkebarten av alle meieripro-
dukter. Surmelk er et verdig 
punktum på en flott skitur. Surmelk 
taper kanskje på afterski, men 
surmelk kan du bruke i lapper og 
når du serverer komler. Slå den!

nØgne Ø tiger tripel
Varenummer: 80464
kr 70,90 (50 cl)

Dette er det perfekte ølet på 
vinterfjellet. lyst og friskt, 
men likevel rundt og varmende. 
Ølet har fruktige toner og står 
godt til både sjømat og modne 
oster. Server ved 8ºC.FJELLET ER 

DEN NyE vINEN
Haukelimagasinet fortsetter 
å skjemme bort sine lesere 
med svært subjektive vin-
anbefalinger. Alt vi forlanger 
tilbake er du koser deg til 
fjells og deler gleden med 
dem du setter høyest. 

VÅgslid: å lese vinanmeldelser kan 
noen ganger være som å kjøre seg fast i 
et hørespill hvor Aune Sand og Ari Behn 
har hatt frie tøyler. Språket er svulstig, 
metaforene drøye og registeret av smaks-
opplevelser og smaksløker er talløse. 

Her finner du et knippe viner og ølsorter som 
smaker godt. Punktum. Så blir det opp til deg 
å skape den kulinariske anekdoten som du 
knytter til akkurat den skituren, det hoppet, 
den helgen eller romjula til fjells. Pøs på med 
adjektiver, skriv så langt du vil, bruk gjerne 
eventyrets fortellerteknikker. Det er bare du 
som vet hvor godt kombinasjonen mat, god 
drikke, enda bedre selskap og skiopplevelser 
kan smelte sammen til fem bokstaver - lykke. 

la rioja alta Vinã  
alberdi reserVa 2006
Varenummer: 299201
kr 139,90 

la rioja Alta ble etablert allerede 
i 1890, som et av de første 
vinhusene i rioja. Fem vinbønder 
gikk sammen om å etablere et eget 
produksjonsselskap med fokus på 
vin av topp kvalitet med et snev 
av fransk eleganse. Vinã Alberdi 
har rubinrød ren farge. Svært 
tiltalende fruktig duft med innslag 
av vanilje fra eikelagringen. rund, 
bløt og delikat krydret stil, en 
klassisk rioja. Undertoner av eik i 
perfekt balanse mot fruktbildet.

mailly grand cru 
l’exception blanc de 
blancs brut 1999
Varenummer: 5791801 
kr 499,90

Siden 1929 har Champagne 
Mailly Grand Cru produsert 
praktfull og elegant Champagne 
med utgangspunkt i dette unike 
jordsmonnet med klassifikasjonen 
Grand Cru! Vinmarkene ligger i 
Mailly Champagne, en av de 17 
Grand Cru områdene i Champagne. 
l’Exception Blanc de Blancs er laget 
i et begrenset antall og består 
av 100 % Chardonnay fra Grand 
Cru-vinmarker i Côtes des Blancs og 
Montagne de reims. Vinen er svært 
kompleks på nese og munn med 
aromaer i retning av ristet brød, 
ingefær, lime og modne epler.

champagne alexandre 
penet extra-brut
Varenummer: 129701 
kr 298,90

Champagne Penet-Chardonnet 
er et uavhengig 5. generasjons 
familieeiet hus i Montagne de 
reims. De egeneide vinmarkene 
er 100 % Grand Cru, mens det på 
innkjøpte druer til Cuvee Alexandre 
Penet hentes druer fra både 
Premier og Grand Cru vinmarker. 
Alexandre Penet Extra-Brut er lys 
strågul. Floral duft, hint av nøtter 
og sitrus. Flott syre på smak, 
med god dybde og klassisk preg 
av brødbakst og mineraler God 
modenhet på frukten, lang lagring 
på bunnfall og moderat med sødme 
er oppskriften til Alexandre Penet.

gilde ribbeaQuaVit
Varenummer: 167602
kr 319,90 (50 cl)

Gilde ribbeAquavit har kraft 
og smaksstyrke for å matche 
de fremtredende krydderne i 
ribbe. Fennikel og stjerneanis 
fremhever smaken av det stekte 
svinekjøttet, og et tydelig preg 
av karve harmoniserer perfekt 
med surkålen. Hva mer kan man 
be om? Øl kan man be om. og da er 
det godt å vite at smaken av Gilde 
ribbeaquavit står spesielt godt 
mot et mørkere øls humlebitterhet. 
Skål og velbekomme!
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UTSTyRT FOR 
vINTEREN

   Varm, men ikke sVett 
Er du lei av de tynne skalljakken og føler deg som en michelin-mann/kvinne i en diger 
dunjakke. Det finnes etter hvert et bredt utvalg av mellomklassen. Altså tynnere jakker, 
som både er varme og vindtette. Denne jakka fra dynafit passer godt for deg som både vil 
ha en lett jakke, som er varm og tar liten plass i sekken. 
Nett: dynafit.com   
kr 1.799,-

   hansken er kastet 
Det finnes hansker og det finnes hansker. 
Du skal ikke fryse, du skal ikke svette, 
du skal kunne lukke glidelåsen, tørke 
fartstårer, du skal kunne peke. Universets 
viktigste kroppsdel - hendene, skal funke 
hele tiden. også til fjells. Hestra Army 
leather GTX er hanskenes Toyota land 
Cruiser, den er din beste venn under de 
tøffeste forhold. 
Nett: Hestragloves.com   
kr 788,- 

  turperler pÅ en snor 
Hvor skal neste tur gå? Til Grand Canyon, 
Vladivostok eller kanskje seiltur til 
Bouvetøya? Ikke det? Hva med å dra på 
oppdagelsesferd i vårt eget langstrakte  
rike og prøve ut naturen - eller omvendt -  
la naturen prøve ut deg. Trygve Sunde 
Koldrup har samlet et knippe flotte turer  
i boka «Norske Perler» (Fri Flyt Forlag). 
-Norske perler tar deg med til fjell, øyer og 
overnattingssteder som gjør norgesferien 
til en uforglemmelig opplevelse. Du kan 
bli med på tur over romsdalseggen, til 
Jotunheimens fineste fjelltopper, på 
fjordpadling i Sogn, til idylliske Tranøy  
og lofotfiske på røst, på brevandring  
i midnattsol. 
Nett: ffshop.no   
kr 349,- 

    girl power 
For kun få år siden var jenteski et 
skjellsord. Det var synonymt med synsing 
og billige triks som barbie-dekor og lilla 
dekor. Nå er det annerledes. Skienes 
konstruksjon og materialvalg er mer 
tilpasset en lettere kjører og enten du 
er dedikert våghals eller en cruisende 
livsnyter; du finner lett en ski som passer. 
Skien «Cake» fra G3 har ifølge produsent 
«Svært populære dimensjoner kombinert 
med Joyride-oppbygning, som gir tre 
unike kvaliteter: Dual Density sidevegg-
konstruksjon reduserer viberasjoner 
i høy fart og ved variable snøforhold,  
lav masse i tuppen gir ei roligere og  
mer stabil ski og Early rise 1 gir løft  
og flyt i løssnø!» Kjør på, altså.  
G3 Cake (lengde 159, 168, 174cm). 
Nett: vpg.no   
kr 6499,- 

Sportsbutikker, både i gate og på 
internett, bugner over av ting 

du må ha, burde ha, eller vil 
ha. Skiene som fungerte 

i fjor, virker nok fortsatt 
- jakke og bukse likeså. 

I denne enorme uts-
tyrsjungelen er det 

beste tipset å følge 
magefølelsen -  

og lommeboka. 
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vegen  
som  
binder  
oss  
sammen

Vi nærmer oss altså 50-årsdagen for 
åpningen av helårsvegen over Haukelifjell. 
Samfunnet har endret seg sterkt i 
løpet av det halve århundret som snart 
er gått. Bilene er større og raskere. 
Moderne vogntog og semitrailere har 
overtatt for tidligere tiders lastebiler. 
Transporten av både varer og tjenester er 
mangedoblet. Derfor er også behovet for 
standardheving på vegen så stort. Derfor 
er også kommuner og fylkeskommuner 
langs vegen så tydelige i sitt krav 
om store investeringer på E134.

Det har skjedd mye bra på E134 de siste 
årene. Vegen langs Åkrafjorden og opp 
gjennom Rullestadjuvet var tidligere 
enhver bilists mareritt. I dag kjører vi 
trygt og godt på moderne veg i dette 
området. Det samme har skjedd på 
østsiden. Fra Kongsberg mot Drammen 
er standarden blitt hevet og vegen 
modernisert, men der er trafikken nå 
så stor at vi om ikke lenge vil trenge 
firefelts veg for å ta unna for trafikken.

Da Stortinget sist behandlet Nasjonal 
Transportplan (NTP) våren 2009, fikk 
vi gjennomslag for tre svært viktige 
prosjekter på E134. Det skal bygges helt 
ny og moderne veg gjennom Kongsberg 
by, slik at trafikken ikke lenger skal måtte 
snegle seg gjennom trange bygater med 
fartsgrense 40 km/t og fartsdumper. 
Mellom Gvammen i Hjartdal og Århus i 
Flatdal i Seljord skal det bygges ny tunnel, 
slik at vi for fremtiden slipper å kjøre de 
smale og trafikkfarlige Nutheimskleivene. 
I vest skal det bygges ny tunnel og veg 
i Stordalen i Etne. Den nye vegen der vil 
erstatte den aller dårligste delen av E134.

Det var mange som i høst jublet 
over at de tre nevnte prosjektene er 
kommet med i regjeringens forslag til 
statsbudsjett. Det betyr at byggingen 
endelig kan starte, og det betyr at vi 
kan håpe at nye prosjekter kan komme 
med når Stortinget igjen skal behandle 
Nasjonal Transportplan våren 2013.

Fylkene Telemark, Hordaland og Rogaland 
har samlet seg om et viktig felles krav 
om at det store vegprosjektet mellom 
Seljestad og Vågsli til 5,3 milliarder kroner 
får byggestart i 2015 og blir ferdigstilt i 
2023. Prosjektet inneholder ny tunnel fra 
Seljestad til Røldal, ny tunnel fra Røldal 
til Ulevå, ny tunnel bak Haukeliseter og ny 
Vågslitunnel, samt helt ny veg på fjellet. 
Prosjektet vil gjøre vegen tilnærmet 100% 
vintersikker for store kjøretøyer, redusere 
reisetiden med 25 minutt og drivstof-
forbruket med 50% på strekningen.

Det er en hel landsdel som nå står samlet 
bak kravet om en tidsmessig E134. Vi 
opplever at forståelsen også er til stede 
for dette kravet sentralt. Derfor venter 
vi i optimistisk spenning på Stortingets 
vedtak til våren. Haukelivegen er og 
blir den viktigste forbindelsen mellom 
Østlandet og Vestlandet over fjellet, 
og få norske veger har slik betydning 
for næringslivet som nettopp den!

petter steen jr er ordfører I Haugesund 
commune og styreleder i AS Haukelivegen

Gjennom uminnelige 
tider har ferdselen over 

Haukelifjell vært viktig for 
kontakten mellom Østlandet 

og Vestlandet. Kjører vi 
over fjellet i dag, kan vi se 

spor av flere generasjoners 
kløvveier og kjøreveier. Det 

var likevel helårsvegen som 
ble åpnet på 1960-tallet 

som utgjorde den virkelige 
samferdselsrevolusjonen.

TEKST:	Petter steen jr.  FOTO: HAAkon nordvik
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værHArdt: eUroPAvei 134 er en Av norges 
HArdeste fjellovergAnger, Men også blAnt de 
Mest brUkte. både østlAnd og vestlAnd ønsker 
Mer forUtsigbArHet og rAskere reisetid.
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Det er utvilsamt fleire forklaringar på at ingen annan kommune 
har hatt ein så sterk vekst i talet på hytter dei siste åra som 
Vinje, men i sum kan me audmjukt slå fast at fjellområda våre 
er attraktive for mange som ønskjer seg ein fritidsheim. Noko 
har utvilsamt med naturen å gjera. Derfor vil eg seia litt om dei 
verdiane som er tilgjengelege så å seia utanfor døra til alle som 
har hytte på Haukelifjell – og om dei utfordringane forvaltinga 
av desse verdiane gjev bygdesamfunnet og kommunen.

TEKST:	Arne vinje  FOTO: vinje koMMUne

E134 utgjer i praksis grensa mellom to vide 
og særmerkte fjellheimar: Hardangervidda i 
nord og Setesdalsheiane og ryfylkeheiane 
i sør. På Hardangervidda er landets største 
nasjonalpark, med ein vesentleg del i Vinje 
kommune. På Setesdal vesthei er det 
oppretta eit landskapsvernområde som 
grensar inn mot kommunen vår i sørvest. 
Vinje har status som nasjonalparkkommune, 
og me er sjølvsagt stolte av at samfunnet 
gjennom sine vernevedtak vil hjelpe til 
med å taka vare på denne eineståande 
naturen for framtidige generasjonar.

I dette vakre og spennande fjellandskapet  
har to artar levd saman sidan dei vandra  
inn frå sør etter siste istida, for nærare  
9000 år sidan: reinen og mennesket.  
– Sjølvsagt andre òg, men villreinen var 
sjølve livsgrunnlaget for ein opphavleg 
nomadisk busetnad som stadig blei meir 
bufast i bygdene kring fjellet. over alt er 
det fangstanlegg i form av dyregraver 
og bogastille, og ei lang rekkje stadnamn 
fortel sitt: reinekvommi og reinevòdi, 
Simletind og Simlefonni, Kreklingedyr-
skar, Dyredokk og Middyrrustine, for å 
nemne nokre rundt om i Haukelifjell. At 
villreinen gjerne berre blei kalla «dyr», 
syner kor viktig han var for livberginga.

Det er han ikkje lenger, men den årlege jakta 
er i dag ein kontrollert og systematisk måte 
å forvalte villreinstamma på. Dessutan 
er jakta kjelde til gilde naturopplevingar 
og spennande friluftsliv, og fører vidare 
den lange veidetradisjonen inn i vår tid. 
også for dei som går utan skytevåpen 
i fjellet er det ei spesiell oppleving 
å møte rein, sommar som vinter.

Men villreinen er ikkje lenger berre i fjellet, 
han er òg i politikken. I 2007 tok miljø-
verndepartementet initiativ til å opprette 
ni sentrale villreinområde i Sør-Noreg, 
gjennom like mange regionale planar 
(styrde av fylkeskommunane). Denne 
planlegginga hadde to føremål: dels å sikre 
leveområda for villreinen i ei tid då mange 
ulike bruksinteresser gjer seg gjeldande 
i fjellet, og dels å gjeva bygdesamfunna 
rundt fjellet høve til å utvikle seg.

I Vinje er det no to slike planar, som båe 
omfattar randområda mellom dei nemnde 
verneområda og bygdene. Vågsli er nærast 
klemt inne mellom den såkalla Heiplanen i 
sør og Hardangerviddaplanen i nord. På den 
eine sida kan denne posisjonen seiast å vera 
eit uttrykk for verdien i landskapet i kring 
bygda og hyttefelta; på den andre sida reiser 
han spørsmål som gjeld den framtidige 
næringsutviklinga. Kor langt kan reise-

livssatsinga gå utan at ho kjem i konflikt 
med det som styresmaktene  definerer 
som villreininteresser? Kva med skiheisar, 
løyper og turvegar? Det er alt blitt eit tema 
om DNT-hytta Hellevassbu bør stengjast, 
fordi ferdsla att og fram til Haukeliseter 
kan vera sterkt medverkande til at det er 
mykje mindre rein i dette område enn før.

Kjernen i saka er at både reinen og 
bygdefolket er sårbare artar i fjellregionen. 
Bruken av fjellet har endra seg vesentleg 
berre dei siste femti åra, men framleis er 
denne bruken ein viktig del av nærings-
grunnlaget for bygdene. På den eine eller 
andre måten er det naturen me lever av.

Er det opp til oss, skal hopehavet mellom 
mennesket og villreinen i Vinje gjerne 
vara i 9000 nye år; men dersom folket 
ikkje skal bli borte frå fjellbygdene alt 
i vår tid, må det førast ein politikk som 
tek omsyn til næringsgrunnlaget for båe 
partar. Dei regionale planane (som har ein 
monaleg stuttare tidshorisont) må derfor 
opne både for vern og berekraftig bruk.

I eit endå stuttare perspektiv vil eg 
ønskje alle brukarane av Haukelifjell 
ein fin vinter, med gilde og varsame 
turar inn i villreinens rike!

arne Vinje Ordførar i Vinje

natur, kultur  
og politikk 
i HaukeliFjell
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Drivstofforbruk kombinert kjøring 4, 6-6, 6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155g/km. Alle nye Mazda 
personbiler selges med 5 år / 100000km ny bilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års 
veiassistanse.Priser inkl. frakt og lev. omkostn. på kr 11.000,- Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på 
avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering.
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Ta familiens 7  
medlemmer trygt til fjells i  

«nye Haukeliekspressen»



Er du på biltur over Haukelifjell? Eller kanskje du er på 
hytta i Vågslid? Uansett må du prøve den nye turvegen 
som slyngar seg som ei perlesnor langs elv og fjellvatn.

TEKST: kristin person/guro lien  FOTO: guro lien

vidda vinn  
på HaukeliFjell
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den 1,3 kilometer lange 
rundturen passar like 
perfekt om du treng ein 
strekk på beina etter 
timar i bil - eller om du 
pakkar sekken og tek med 
heile familien på dagstur. 
i lett høgfjellsterreng 
går turvegen vakkert 
gjennom lun fjellbjørke-
skog, langs skummande 
elveløp og forbi 
blenkjande fjellvatn. 

rundturen byrjar ved Arbuvollen fjellbutikk. 
langs vegen finn du både utsiktspunkt, 
grillplass og fiskeplass. Dette er ein 
turveg tilpassa dei aller fleste. Her kan 
småbarnsfamilien ta med minsten i 
barnevogna og rullestolbrukarane 
lettvint kome seg fram til både fiskeplass, 
utsiktspunkt og grillplass.

- Strekninga for rullestol går på asfalt og 
grus, og har ein stigning på 1:33 over 500 
meter, fortel Guro lien som er ansvarleg 
for gjennomføringa av turvegen. lien 
er leiar i prosjektet «Vidda Vinn», som 
er eit samarbeid mellom Vinje og Tinn 
nasjonalparkkommunar. Deira hovudmål 
er å setje Hardangervidda nasjonalpark 
på kartet; på ein slik måte at både villrein, 
grunneigarar og reiseliv rundt vidda - ja, 
nettopp, vinn.

Sjølv om turvegen no er ferdigstilt, 
skal prosjektet vidareutviklast 
med informasjons-, aktivitets- og 
opplevingstiltak i samband med vegen – 
tiltak som særskilt skal bli retta mot born.

turVeg for alle

Saman med dotter og småbarnsmor Gyri 
Midtveit, testa 72 år gamle Margit Midtveit 
den nye vegen. Grunna sjukdomen multippel 
sklerose har ho mått nytte rullestol i omlag 
22 år. I ein slik situasjon er det særskilt 
utfordrande å kome seg ut i terrenget, 
derfor betyr ein slik veg som dette mykje  
for Margit.

- Kva synest du så om den nye turvegen i 
Vågslid? 

- Veldig fin, seier Margit, - mogeleg at det 
blei litt tungt for den som skuva meg opp 
bakken, men eg syns det var ein flott veg. 

Margit samlar energi av fjelluft og duftane i 
naturen. Bålkos i lag med familie og vener er 
høgt prioritert. Heilt frå barnsbein av har ho 
vore mykje ut i naturen, og vil at rullestolen 
skal begrense henne minst mogeleg. 

- Med ein slik tilrettelagt veg kjem også 
rullestolbrukarar seg rundt og kan plukke 
bær, blomar – ja, nyte naturen mest som 
funksjonsfriske, seier Margit.

- Kva betyr naturen for deg?

- mykje! eg får mykje 
energi av å kjenne frisk 
luft, duftar i naturen og 
dele opplevingar med 
familie og vener. eg 
skulle også gjerne vore 
på moltetur - akkurat det 
saknar eg. men det har 
hendt eg har plukka litt 
ved å krabbe rundt i myra. 
litt strevsamt, men god 
trim, avsluttar margit 
smilande.

lett tilkome

Turvegen ligg lettvint til nær E 134. om du 
kjem frå Haukeli sentrum fyljer du E134 
vestover. Etter cirka 16 km, tek du av til 
venstre ved Arbuvollen fjellbutikk, som 
ligg like før Haukelifjell skisenter. Her 
finn du stor parkeringsplass, sesongopen 
daglegvarebutikk og toalett.

Turvegen byrjar til venstre for 
parkeringsplassen og går nedover 
bjørkeskogen.

- Kjem du med rullestol, går du motsett veg; 
følg asfaltvegen til høgre for fjellbutikken 
og ned til Arbuvatnet, seier Guro lien, som 
vonar at vegen vil bli nytta mykje og av 
mange framover.

«På den nye, tilrettelagte brygga kan det jau  
vere eg blir ein skikkeleg ivrig sportsfiskar.»

Margit Midtveit 
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VINJE BILBERGING
Uansett føre. Uansett vêr. Me er der.

Bilhjelp og bilutleige - tlf. 909 11 111 -  www.vinjebilberging.no

Me representerer alle forsikringsselskap i tillegg til Viking - Falck - NAF.

SKREDDARSYDDE  
OG SMARTE LØYSINGAR

Hedda Hytter er personleg tilpassa og utforma med 
den målsetting at brukaren skal kjenne seg som 
ein del av naturen. Hyttene vert produserte i Noreg 
etter dei strengaste energikrava. Som hytteeigar har 
du din eigen prosjektleiar gjennom heile prosessen 
fram til ferdig hytte. 

Takka vere sitt unike modulsystem, er Hedda Hytter 
ein av dei mest fleksible hyttene på marknaden. Om 
du vil, kan du velje vindusløysingar kor du ser utover 
naturen, sjølv når du sit i godstolen.

SEND KODEORD 
HEDDA TIL 2040
F O R  Å  M OT TA  K ATA LO G  O G  P R I SA R

MED OVER 30 ÅRS ERFARING HAR
ME ALDRI BYGD TO LIKE HYTTER

Suldal Hyttebygg AS
Tlf: 52 79 63 00

www.hedda.no 
E-post: suldal@hedda.no



Fjellmegleren
Vi kjenner fjellet. Vi kan 

løypene på Haukelifjell og 
Vågslid, både grønne, røde og
sorte. Vi kjenner fjellfolket,
vet hvem som vil ha hva og 

er raskest nede for en 
verdivurdering. Vi har også 

ledende salgskanaler på 
Sør- og Vestlandet. 

Kontakt oss for å selge din fritidsbolig.

Runar Aarekol, 
91172820

Sørhauggaten 150, Haugesund, telefon 52 80 98 80. www.eiendomsmegler1.no

Leiv Helge Kaldheim, 
90059089

Jan Erik Østbø, 
46423323

Panorama_Haukeli.indd   1 30.09.10   12.42

men fjellet bader fortsatt i sol. Snøen stryker meg kaldt over kinnet og legger seg som et tynt 

slør over brillene mine. Skituppene bryter opp gjennom den uberørte puddersnøen, dypper under 

igjen og skjærer ut dagens kanskje siste spor. Lårene verker og trygler meg om å stoppe, 

men blir raskt overtalt av hjertet til å kjøre videre. Rekker jeg en tur til?

Du skal få gjennomgå i år, Haukelifjell.

Vi kjenner både løypene, fjellet og hyttefeltene på Vågslid 

og Haukelifjell. Ring oss i dag så hjelper vi deg. Enten du 

ønsker å selge eller kjøpe hytte på fjellet. Velkommen!

Velkommen til fjellmegleren

Snart tilbake til hytta



få fjellets lød på hytteveggen 
- inne og ute

Vi har fanget fjellets farger og puttet dem på spann! 
Kom innom for en demonstrasjon av

Tyrilins innen- og utendørs beis for fjellhytta.

BYGGVARER - MÅLING - TRELAST - VED 
edlandindustri@online.no - 3895 Edland - tlf. 35 07 02 00

EDLAND INDUSTRI AS

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4, 6-6, 6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155g/km. Alle nye Mazda 
personbiler selges med 5 år / 100000km ny bilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års 
veiassistanse.Priser inkl. frakt og lev. omkostn. på kr 11.000,- Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på 
avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering.

Øvregaten 133, 5527 Haugesund. Tlf. 52 70 79 22
Åpningstider: Man-fre 08:30-16:30, tors 08:30-19:00, lør 10:00-14:00
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I Telemark spør me: Vert du vinteren over?
TARJEI VESAAS 

www.facebook.com/vinjekommune     www.twitter.com/vinjekommune  
www.vinje.kommune.no
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PROCESS & TRANSPORTATION

ENERGY & ENVIRONMENT

RISK & SAFETY

INNOVATION POLYTEC.NO 

Endelig. Du er akkurat der du skal være. En våt rygg og solstek i ansiktet 
vitner om en god dag og en bratt opptur. Langt der nede ser du de som 
snirkler seg avgårde i preparert og velkjent terreng. Du ser ikke den første 
delen under deg, men ser den hvite pudderslopen fl ate ut, urørt. Nøler litt, 
er det stein du ikke ser? Er det vekslende føre og kan du gå på tryne der et sted?

Du tar mobilen opp og noen minutter senere er det stor aktivitet hos Polytec. 
På skjermen kommer topografi en frem, temperaturer i fortid og fremtid blir 
undersøkt og fysikere kjører simuleringer. Du nyter solen og ser på dem som 
ser opp på deg. Venter i spenning. Grønt lys, hold litt til høyre. Kjør på. Med 
et sikkert smil setter du utfor, kjenner suget i magen, snøen som virvler rundt 
deg, kraften i bakken når du danser til høyre og venstre. Perfekt fl yt.

Polytecs kunnskap og simuleringer reduserer risiko og hever kvaliteten på 
ditt arbeid. Vi ser ting annerledes.

Gunnar W. Birkeland
Administrerende direktør

Telefon: 5375 6220 / 5375 5500 Epost: kontor@etnesenter.no Web: www.etnesenter.no Postadresse: Etnesjøen, 5590 Etne

-50%
på alle Cosmica 
kroppsprodukter

Før fra 4400 

nå fra 2200

Etne Senteret - Tlf: 5377 1410
www.elitefoto.no

Samsung F33
Tar opp direkte på minnekort! Schneider–KREUZNACH 
34x optisk zoom, 8GB internminne (ca. 190min opptak), 
grep som kan rotere 180 grader og i tillegg YouTube-
funksjon for direkte overføring mot PC. 
Tre timers opptak pr. ladning.

1799
Canon Ixus 100IS
Flott designkamera, kun 18mm tynt og med 12,1 
megapiksler, 3x optisk zoom, ansiktsfokus, motiv 
og bevegelsesgjenkjenning, optisk bildestabilisator 
og mulighet for HD video med stereo lyd.

Kun 1999Få dine egne bilder trykt på mange forskjellige 
produkter. Mange av våre butikker produserer lokalt! 
Rask levering! Kom og se! 

Gaveidéer

fotokurs 

og læreboken 

”Bedre bilder”.

Verdi: 

fotokurs 

og læreboken INKLUDERT

Verdi: 

1098,-

GaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéerGaveidéer

4999
Canon EOS 450D m/18-55mm IS 
(bildestabilisator)
12,2 megapiksler med CMOS sensor, 
3” skjerm med direktevisning, 3,5 bilder 
pr. sek., integrert EOS rensesystem av 
brikken og lukkertider 30 – 1/4000 sek.

spa- eller 

restaurant-

opplevelse!

Verdi: 

spa- eller 

restaurant-INKLUDERT

Verdi: 

500,-
For mer informasjon 
se www.canon.no
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Me held åpent hus  
og tilbyr gratis innmelding 
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Ned i vekt? 
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Hos oss får du fysioterapi og trening 
- i grupper eller individuellt. 

Velkommen innom!

Eurosko Baardsen • tlf. 53 75 60 44 
6

Belegningsstein
Asak/Aaltvedt
Brostein/Villa, Grå, bestillingsvare. 
Pris pr. kvm

99VI hjELpER DEG mED nyTT TaK
snaKK mED VåR 
TaKEKspERT
Alle Montér byggevarehus 
har sin egen Takekspert, som 
blir din kontakt gjennom hele 
takrenoveringen. Fra du 
henvender deg første gang til 
taket er ferdig, sørger 
Takeksperten vår for faglig 
trygghet i valg og 
gjennomføring.

Taktelefonen
Ring Taktelefonen til ditt 
Montér byggevarehus for 
store og små spørsmål om 
tak. Der treffer du 
Takeksperten vår, som hjelper 
deg med å komme i gang.

få GRaTIs 
TaKsjEKK

Vi garanterer å komme på 
takbefaring innen 10 dager fra 
din første henvendelse. Uten 
forpliktelser eller kostnader 
får du en profesjonell 
tilstandsrapport. 

Har du et gammelt tak, 
anbefaler vi at du får det 
sjekket. Venter du for lenge, 
kan det lett oppstå større 
skader som vil gjøre takjobben 
unødvendig kostbar.

Kan du nok, sjekk selv
Vi har laget et skjema for deg 
som vil vurdere takets tilstand 
selv. Fyll det ut og ta det med 
til Montér, så veileder 
Takeksperten deg videre mot et 
nytt tak.

BRuK 
pRoffEn

Montér har avtaler med ut-
valgte, erfarne håndverkere. 
Overlater du ditt takprosjekt til 
våre profesjonelle håndverkere, 
er du garantert en solid jobb og 
et resultat som varer.  

Fra du ber om et konkret tilbud 
fra håndverker, tar det ikke mer 
enn 10 dager før du har det.

Den formelle avtalen er med 
håndverker, selv om Montérs 
Takekspert fortsatt er din faste 
kontaktperson og 
sikkerhet for at pris og tid 
holdes.

– 10 dagers garanti for tilbud

ByGG mED 
monTéR-
KonTo

Når du har bestemt deg for 
nytt tak, benytt Montérkonto 
som er tilpasset både små og 
store jobber.

montérkonto gir deg oversikt
Alle prosjekter medfører 
mange kjøp i løpet av en 
periode. Montérkonto hjelper 
deg å holde oversikten. Kjøp du 
foretar i løpet av én måned 
summeres på en samlefaktura.

Kredittvurdering gjøres umiddelbart 
ved søknad. Montérkonto er en 
kontokreditt med kort. Velger du å 
betale hele fakturaen innen forfall, 
betaler du verken renter eller gebyr. 
Minste månedlig betaling er 3 % av 
det du skylder, begrenset nedad til 
kr 199. Kontokreditten tilbys via 
GE Money Bank.

32 4

Send SmS 

med kodeord  

TaK til 2440  

for avtale om 

taksjekk 

Takplater 
Plannja Waterfront Royal 
aluminium sort
Plannja Royal sort og rødbrun
Plannja Regent sort og teglrød

Betongstakstein
Skarpnes, H-pannen, alle farger

Glasert takstein
KDN 85, sølvsvart, 
KDN 87 kullsvart

enkelkrum takstein
Nortegl Enobert Høstrød, Naturell

*Gjelder all takstein fra Monier og Skarpnes. Rabatten regnes ut fra våre veil. priser. Tilbudet gjelder ikke på allerede nedsatte priser.
Takprodukter er bestillingsvare. Frakt/brekasje kan komme i tillegg.

Takshingel
Isola, skrå sort/teglrød

-30%
Takstein

129
pr. kvm

89
pr. kvm

Fra

39990
1527

pr. mnd.

Nedbetalingstid: 36 måneder

Kredittkjøpspris: kr 54975

Kontantpris: kr 39990

Effektiv rente: 

24,4 %

monTéRKonTo

29
All stein er bestillingsvare. Frakt tilkommer.

ministøttemur
Asak/Aaltvedt 
Mini, grå. Pris pr. stk

Belegningsstein
Asak/Aaltvedt 
Borgstein/Kongsgård, gråmix
Pris pr. kvm

139

Heimdall standard 1 
Komplett dobbeltgarasje med saltak. 
Romslig garasje for to biler. Her er det lagt 
vekt på en stilren design som  passer i de 
aller fleste bomiljøer. Heimdall kan leveres 
i tre moduler (lengder), blant annet med 
mulighet for bod i  bakkant. 
Prisen inkl ikke porter.

Les mer om sesongens produkter 
i vår katalog i Vater. 

*

Flis
Essencia, Black gulv/Grey gulv, 
30x60 cm, frostsikker

Flis
Nordic Wavy, 76SR7/Nordic, 
76S, 30x30 cm, frostsikker

Frostsikre fliser til utemiljøet!

99før 179pr. kvm

169før 307pr. kvm

Utstyr og inspirasjon fra byggevarekjeden Montér  
 

      
 

  1. april - 1. 
oktober 2010

billigere og mer  

effektiv oppvarming

vet du hvor  

skapet skal stå?

hvilket gulv  

passer deg?

inne

slik får du en  

perfekt gressplen

norges best bevarte  

hemmelighet

de mest populære  

fasadefargene

ute

100-vis av produkter

se våre 

verdi

kuponger

JA TAK!
SJEKK   GJØR SELV   BRUK PROFFEN

JA TAK!
SJEKK   GJØR SELV   BRUK PROFFEN

JA TAK!
SJEKK   GJØR SELV   BRUK PROFFEN

JA TAK!
SJEKK   GJØR SELV   BRUK PROFFEN

Taksjekk   •  T
akeksperT  •  B

rUk prOFFeN  •  G
jør deT selv  •  FiNaNsieriNGfull pakke 

tak
Les mer om vårt enorme utvalg innen Tak i vår Full Pakke-katalog.
Du kan hente katalogen i ditt Montér Byggevarehus eller bestille den
på www.monter.no. Her kan du også bla direkte i våre andre kataloger.

paRTIVaRE
paRTIVaRE

Etne Senter  -  tlf. 53 77 09 90
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KLEMENTINER/RØDE 
EPLER/COFERANSE 

PÆRER
Løsvekt, 9,50 pr. kg

FERSK, KRYDRET 
TYNNRIBBE

Nordfjord, 39,90 pr. kg

LETTSALTET 
STORFETUNGE

Import, Holmens, 69,00 pr. kg

FERSK SURRET 
OKSESTEK

Nordfjord, 88,00 pr. kg

GRYTEKLART 
PINNEKJØTT

Frys, Holmens, 78,00 pr. kg

PINNEKJØTT AV LAM
Kuttet, Nordfjord, 109,00 pr. kg

FENALÅR
Hel, 175,00 pr. kg

ANANAS 
9,50 pr. stk

HEL KALKUN
Frys, Solvinge, 25,00 pr. kg

MARINERT KALKUNBRYST
Frys, Prior, 69,00 pr. kg

Velkommen til hyggelig julehandel på REMA 1000 Etne!

Tlf: 920 43 613Tlf: 920 43 613

+

reklam
ebyrå 

Me serverar graut 
m/saft kr 63,-

søndagsåpent 
19.desember

VelkommenVelkommen
Kaffi  og  kake kr 40,-

EtnE sEntEr - tlf.53 75 42 10

JORUNN`S 
BLOMSTERVERKSTED  

Er du klar 
for vinter?
På veien eller en pause i bakken, 
hos oss finner du alt du trenger. 
Velkommen inn i varmen!



EndElig VintEr
Haukelimagasinet er som et ni måneder langt svangerskap. 

Det starter i februar med fantastiske fotohelger til fjells og 

gode samtaler med de beste fjellentusiaster. Mot slutten merkes 

presset og mange biter skal på plass. Intervallene på riene øker 

mot deadline og forløsningen er fantastisk. Å få det første 

magasinet i hånda. Lukten. Sårbarheten. Redselen. Endelig.

Det å gå så lenge med jevnlige drypp til skiglede og de beste 

familiestunder er et fantastisk privilegium. Forventninger til 

vintersesongen lar tankene flyte avgårde i en travel hverdag. 

Nå er november her. De første snøkrystallene har falt på 

Haukeli, og ski og pulk står klar. Vi ønsker alle annonsører, 

samarbeidspartnere og lesere en fin sesong til fjells.

Velkommen vinter!

Konvoihaugesund.no
Facebook.com/konvoihaugesund
Twitter.com/konvoihaugesundF
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De ansatte ved Haukelifjell 

Skisenter jobber sent og 

tidlig for at du skal få en 

best mulig fjellopplevelse.

TEKST: marius kaizer haugen   

FOTO: haakon nordVik

nils rune elshaug  

RESEpSjOnEn,	FR a	HauKEli	

hva består din arbeidsdag av? 

Alt innenfor skiutleie og heiskort - samt 

svare på alle mulige spørsmål fra 

skigjestene.

er det noen aldersgrupper  

som stikker seg ut? 

Nei, egentlig ikke. Folk i alle aldre og fra hele 

landet kommer hit for å stå i bakken.

hvor lenge har du jobbet her? 

Siden 2004, og jeg gir meg ikke enda!

hender det du tar turen ut i løypa selv? 

Nei, det er blitt en stund siden, gitt!

FJELL- 
FOLK  
FOR  
DEG
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1. hallo i luken:  skikjørerne kAn kjøPe Alt frA kliPPekort til sesongkortet de siste årene. 2. leie eller eie: skiUtleien tilbUr Alt frA CArvingski til 
PUdderPlAnker. 3. pommes frittes: sUltne folk får både bUrger, sjokolAde og Hvile i tyrvelidHAllen.

stian pedersen 0g hÅkon Åsheim 

SKiuTlEiE,	FR a	HauKEli	

hva er grunnen til at dere  
ønsket å jobbe akkurat her? 
Det er jo Haukeli. Det er kult å  
jobbe her, og vi treffer mye folk.

jobber dere mye? 
Ja, vi er her gjennom hele sesongen.

hva gjør dere? 
Vi betjener folk som ønsker å leie ski 
og snowboard, også har vi ansvaret for 
barnebakken.

hva leier folk mest av? 
Det går mest i ski, men det er ingen  
tvil om at også snowboard er populært.

er det travelt? 
I ferier og helger er det jo det.  
Det kan bli nokså hektisk.

1

3

2
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sVein ole apold 

TREKKOpER aTøR,	FR a	HauKEli	

hva gjør du i løpet av en arbeidsdag? 
Hovedsakelig holder jeg kontroll på av- og 
påstigninger, lager hopp og preparerer.

har du jobbet her lenge? 
7-8 år, vil jeg tro.

hva går det mest tid til? 
Det er vel her i heisbua. Mange trenger hjelp, 
også er det min oppgave å si ifra om feilbruk.

feilbruk? 
Ja. Folk som kjører sikk-sakk, slipper kroken 
for seint eller kjører alene. Vi ber folk om å 
stå to og to, med tanke på kødannelser.

har du en oppfordring å komme med?
Vis hensyn!

trude botn og liV underdal 

KjøKKEnET	i	vaRmESTua	

her går det unna? 
Ja, det går i ett, men det er ingen problem 
med et ‘dream team’ som dette!

hvorfor jobber dere her? 
 Det er frivillighetsarbeid, og vi gjør det fordi 
det er gøy og sosialt.

hvorfor er det gøy? 
Du vet hvordan det er; når folk  
får mat blir de glade, og det smitter.



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 smakfullt måltid. I vår bar fi nner du også et godt utvalg 
av drinker, cocktails og andre herligheter. 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.

Norske kjøkensjefar 
og kokkemeistrar 
har med fransk 
begeistring teke 
i mot Chèvre frå 
Haukeli ysteri - 
kanskje fordi den 
milde geitosten 
er laga av den 
beste råvara som 
let seg oppdrive.

Finn spennande oppskrifter på www.tine.no
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Han er utdanna entomolog, 
men er slett ikkje i Haukelifjell 

skisenter for å forske 
på insekt. Opphaldet på 

høgfjellet sist vinter gav 
Esteban Leon frå Costa Rica 

meirsmak; no er han på ny 
klar for å ta seg av summande 

skientusiastar på Noregs tak.

pÅska 2012 
- Hallo! 
- Hei! 
- Står til?

Esteban står ved Vågslidheisen i Haukelifjell 
skisenter. Sola blenkjer i dei kvite skibakkane. 
Han skjemtar og ler, er på hels og  småpratar 
med alle som fer forbi for ein ny heistur til dei 
kvite toppane. 

- Det er veldig mange som har hytter her 
på Haukelifjell. Eg har møtt gjestene kvar 
helg gjennom heile sesongen - dei kjenner 
meg no, smiler han og tek av seg dei mørke 
solbrillene. Solskiljet kring augo avslører eit 
aktivt friluftsliv.

spennande tid: 
Costaricanaren har jobba med sesongarbeid 
i Noreg i tri år - ski på vinteren og rafting om 
sommaren.

Korleis fann han så vegen til hit Haukelifjell?

- Etter to sesongar på Vinstrafjellet, trong eg 
miljøforandring. Eg tok kontakt med Halvor 
Vinje, og vips, her var eg, smiler Esteban.

Som 17-åring blei Esteban profesjonell 
fotballspelar i Costa rica. Då han var 21 år 
måtte han gje opp karriera grunna kneskade.

- Så då kunne eg jo like godt byrje med 
ekstremsport og halde fram med å skade 
kroppen min då veit du, ler han.

Esteban er djupt fascinert av naturen på 
Haukelifjell og  myser opp på dei kvite 
fjelltoppane ovanfor. På skisenteret 
handterer han mellom anna heis, tek 
seg av bookinggjester, og held styr på  
Terrengparken.

- Men preppe-maskina rører eg ikkje altså. Der 
går grensa, den er farleg, ler han.

Esteban er energisk, snakkar fort og det 
openbarar seg stadige smil i det brune fjeset. 
Han snakkar så godt som flytande norsk. 
Dei svenske orda som slår inn i blant har si 
naturlege forklaring; Esteban har nemleg 
sambuar og to barn i Sverige. 

Men no ser altså den fargerike costaricanaren 
fram til nok ein vintersesong på Haukelifjell. 

NESTE STOPP
HAUKELIFJELL 
SKISENTER!

NyE LJOS I  
vINTER- 
MøRKRET

Endeleg er Haukelifjell skisenter oppført som fast stoppestad 
i Haukeliekspressen sin timetabell. I november står dei flunka 
nye haldeplassene klare for å gjere ventinga både tryggare og 
varmare for dei som dreg frå fjells per buss. 

Sist sesong blei skiløypene 
i Vågslid tilgjengelege  
på www.skisporet.no.  
På denne sida kan alle 
skientusiastar lett få 
oversikt over løypenettet 
i området; når dei sist blei 
preppa og faktisk også kvar 
løypemaskina er nett no.

Ljosløyper er tingen for deg 
som vil ut på ski også etter at 
stjernehimmelen kjem fram 
på kvelden. Den komande 
ljosløypa langs G/S-vegen 
mellom Tyrvelid og Botn 
har gjort eit sjumilssteg mot 
ferdigstillelse denne hausten. 
Her er det berre å gle seg!

- Mange reisande har venta lenge ute i både 
snø og storm når bussen har vore forsinka 
grunna til dømes trafikkproblem, seier Halvor 
Vinje i Haukelifjell skisenter.

 
Etter mykje lokalt press og fleire hands-
amingsrundar i Vinje kommune, tok prosessen 
med busshaldeplass ved skisenteret til på 
nyåret i fjor.

- Tryggleiksvurderingar synte at dette var på 
høg tid, fortel byggeleiar for prosjektet, Dag 
rune Kvålen i Statens Vegvesen

- Skisenteret er ein stad der mange folk ventar 
på bussen og me vil sjølvsagt ikkje risikere å ha 
dei ståande langt ute i den trafikkerte E 134, 
seier Kvålen.

Tidlegare stoppa bussen langs vegen og sperra 
dermed inn-og utkøyringa til skisenteret. 
Mange farlege situasjonar oppstod, særskilt 
i samband med kolonnekøyring.

solid tØmmer: I eit område der naturen 
til tider viser store musklar, såg Statens 
vegvesen at det var behov for meir solide 
ventehytter enn leskura som dei nyttar som 
vanleg standard.

Den lokale laftebedrifta Haukeli hytter og 
hus fekk difor oppdraget å designe og byggje 
ventehyttene. Firmaet fekk full fridom med 
tanke på utforming og design, men nokre 
faktorar måtte det likevel takast omsyn til. 
Busskuret skulle mellom anna vere ope og 
utan dører, men på same tid ha mest mogeleg 
le for vêr og vind.

- Snøen er ei stor utfordring i så måte– den 
vil me helst ha på utsida av venteromet, seier 
Knut Tore Apeland i Haukeli hytter og hus. 

løysinga blei difor ei 15 kvadratmeter stor 
hytte med utvendig form som ein gapahuk. 
Inne i ventehytta må ein gå gjennom eit lite 
vindfang før ein kjem inn i sjølve venteromet 
der dei solide tømmerveggane gjev god ly. 

- Med store flater vindauge får me utnytte det 
naturlege ljoset maksimalt, seier Apeland.

Men ikkje minst er vindauga viktige for utsikta 
sin del - dei ventande står trass alt midt i ein 
fantastisk natur!

nyheit! 

Men du kan også få kjapp oppdatering på 
løypestatusen ved å laste ned Skispo-
ret-appen frå App Store. Appen gjev ein 
glimrande presentasjon av både løyper 
og preppestatus i Vågslid. Statusen 
oppdaterast fortløpande via mobiltelefon 
og GPS frå løypemaskinane.

Når du er inne i appen er det kjapt å klikke 
seg fram til Telemark og så vidare til  Vågslid. 
Kartet er interaktivt og kan zoomast opp og 
ned etter behov. Ved å klikke på den aktuelle 
løypa får du opp namnet på løypa, lengda og 
høgdekurva.

I desember er det endeleg klart for tenning 
av tre og ein halv kilometer av den tilsaman 
sju kilometer lange ljosløype mellom Tyrvelid 
og Botn. Det er satsa på «miljøvenlege» 
ljoskjelder; det er installert lED-lamper 
med eit forbruk på kun 25 watt per mast. 
Heile løypa med 160 ljosmaster vil dermed i 
sin heilskap berre trekke 4 kilowatt. Ei anna 
føremon med lED-lamper er garantien på 
100 000 driftstimar utan å måtte byte pærer.

Håpet er å få opp ljosmaster frå Fjellstad 
mot Botn i løpet av neste sommar, men ein 
manglar framleis finansiering før det kan bli 
ein realitet. ljosløypa, G/S-vegen og skibrua 
over E134 ved Arbuvollen er eit stort dug-
nadsprosjekt med eit totalbudsjett på over 
10 millionar.

Vågslid grunneigarlag sine medlemmer har 
bidrege med omlag 3,5 millionar kroner, 
inkludert dugnad og direkte finansiell støtte. 
Vinje kommune har ytt 1,65 millionar og 
hytteeigarar i området har så langt gjeve 
omlag 800.000 kroner.

Vidare har prosjektet fått 700 000 kroner i 
tippemidlar,  og ein håpar på ytterlegare 1,4 
millionar derifrå dei neste to åra.

Ein vil også vende seg mot bedrifter som har 
hytter og leilegheiter i Vågslid-området for 
sponsing i form av «mast-reklame». Prislapp 
per mast er 10.000 kroner. Ei lita bedrift har 
allereie sponsa 100.000 kroner. Håpet er at 
dette kan gje synergieffekt og at fleire ser 
seg viljuge til bidra for å få dei etterlengta 
ljosmastene på plass.

FJELLvANT 
cOSTARIcANER

FøLG SKISPORA MED  
Ny APP 
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Prisliste
   2012/2013

HAUKELIFJELL SKISENTER

SKIUTLEIE      
 1/1 dag 1/2 dag 2/1 dager Påf. dager:  
Alpint skiutstyr, voksen 275 200 450 200  
Alpint, Fatski 325 250 500 200  
Alpint skiutstyr, barn 250 150 400 150  
Snowboard 300 250 500 200  
Telemarkspakke 300 250 500 200  
Langrennski, pakke, voksen 150  250 100  
Pulk 500  800 300   
   

ÅPNINGSTIDER
November-18. februar kl. 10-16 
19. februar-1. mai kl. 10-17 
I perioden november og fram til jol 
har me kun ope i helgene.

Etter nyår kan tysdagar og onsdagar 
vere stengt, utanom ferievekene.

 Born Vaksne      
Enkeltur 50 60      
Punktkort (klypp)  40 punkt 270 380      
Punktkort (klypp)  80 punkt 500 700      
2-timars 190 240      
3-timars 220 290      
1-dag 280 355
2 dagar Telem.Superski smnhng. 515 660
3 dagar, samanhengande 690 920
4 dagar, samanhengande 870 1125
5 dagar, samanhengande 1010 1310      
6 dagar, samanhengande 1155 1490      
7 dagar, samanhengande 1260 1650      
2 dagar, variable 515 660      
3 dagar, variable 690 920    
4 dagar, variable 870 1125    
5 dagar, variable 1010 1310    
6 dagar, variable 1155 1490    
7 dagar, variable 1295 1670    
10 dagar, variable 1700 2300    
Sesongkort (inkl. kveldskøyring) 3200 4200    
Kveldskort 3 timar 110 150

ANNA 
• Born under 7 år køyrer gratis med hjelm.
• Barnekort gjeld til og med 15 år.
• Vis legitimasjon
• Alle prisar ex. keycard, som koster kr. 75,-. 
• Familierabatt**; 10% på sesongkort ved samtidig kjøp for minst tre 
   familiemedlemer m/same adresse.
• Rabatt midtuke dagskort (man-tor); 20% før jol, mellom nyår og veke 7, 
   mellom veke 10 og påske.
**Gjeld ikkje saman med evt. andre rabattordningar.

PUNKTBELASTNING
Grasdalheisen 2 pkt, Haukeli-heisen 3 pkt, Parallellen 2 pkt, Vågslid-heisen 4 pkt, 
Panorama-heisen 1 pkt og Tvitjønn 3 pkt. 

Telemark Super Ski:
Felles priser for Telemark 
samanhengande dagar.

Alle dei åtte skisentra i 
Telemark har no inngått eit 
samarbeid kalla Telemark 
Super Ski. For deg som 
besøker fylket betyr det til 
dømes at eit gyldig dags- eller 
fleirdagarskort frå Haukelifjell 
skisenter utløyser same 
type kort GRATIS i dei andre 
skianlegga i same tidsrom. 

Skigleda og tryggleiken blir 
større dersom ein meistrar
teknikk. Ein times instruksjon 
er difor vel nytta pengar.

om du har gyldig TelemarkSuperSki-årskort 
frå Haukelifjell skisenter gjev dette femti 
prosent rabatt på alle kort i skitrekka på 
rauland, Vierli, raulandsfjell, lifjell, Vrådal, 
Gaustablikk og Gautefall.

Med sine åtte skisenter innanfor  
fylkesgrensa er Telemark Noregs største 
skiregion. regionen er eit snøsikkert område 
som oftast får snøen før andre stader i landet.

I Telemark får du flest alpine kilometer, 
dei beste heisbaserte offpistane, dei 
største ake- og kjelketrekka, den beste 
terrengparken, samt hundrevis med lang-
rennsløyper – altså det mest komplette 
familietilbodet. Telemark Super Ski. åtte 
skisenter – eitt heiskort!

Haukelifjell skisenter kan tilby instruksjon  
til både born og vaksne i alpint og  
snowboard. Me skreddarsyr undervisninga 
etter elevens nivå og ynskje om du er nybyrjar, 
vidarekomande eller erfaren. Me har som mål 
å gjere din skiferie til noko du hugsar lenge 
- ta kontakt med oss i Haukelifjell skisenter 
for skiskuletilbod. Velkomen til ein lærerik 
skiferie med gode opplevingar!

Det er ingen grunn til å laste ein allereie 
stappfull bil opp til taket med matvarer når du 
skal til Haukelifjell – maten kan du handle når 
du kjem til fjells. langs E 134, berre 500 meter 
frå Haukelifjell skisenter finn du Arbuvollen 
fjellbutikk. I høgsesongens feriar og helger 
held butikken open og du vil finne eit godt  
utval av daglegvarer her. 

Ferske bakevarer, aviser, frukt og grønt, drikke, 
snop, kjøtt og pålegg – i hyllene her finn du det 
aller meste til fjellturen. I tillegg har butikken 
ølutsal, turistinformasjon, trådlaust nettverk 
og PC for kundane. Sjå vår nettside www.
haukelifjell.com for oppdaterte og aktuelle 
opningstider.

HvA SKJER På HAUKELI

MAT, 
DRIKKE & 
AFTERSKI

SKISKULE TIL FJELLS KORTREISTE MATvARER

TELEMARK  
SUPER SKI
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nyheter

beatboard/haukelifjell skisenter
SloPESTYlE  FEBrUAr /MArS
CorNEr CoNTEST APrIl / MAI
haukeliseter fjellstue
KITEKUrS HVEr HElG FrA NYTTår TIl PåSKE
SKrEDKUrS TrINN 1 HElG UKE 1, 5 & 8
SKrEDKUrS TrINN 2 HElG UKE 2, 7 & 9
SKrEDKUrS BrATT KJØrING HElG UKE 10, 11 & 14
NF METoDEKUrS lANGHElG UKE 6
FolKEMUSIKKFESTIVAl 13. - 16. JUNI
haukelirennet (SE SIDE 74) 14. APrIl

Midt i hjarta av skisenteret 
ligg Tyrvelidhallen. Her finn 

du varmestove, kafé, pub, 
skiutleige, billettsal og skishop. 

I vår trivelege kafé som har god utsikt mot 
aktivitetane i skibakken, får du påfyll av 
energi uansett om du tek ei rask og lettvint 
matrett eller om du nyt eit enda betre 
heimelaga måltid. 

Afterski-puben har eit uformelt og koseleg 
miljø. Her har me alle løyver og difor 
18-aldersgrense. Etter ein lang og herleg dag 
i fjellet er det herleg å oppsummere skiopp-
levingane i ettermiddagssola på terrassen 
utanfor puben. I puben vil du også kunne 
oppleve underhaldning og musikk frå gode 
liveartistar - fylg difor med på kva som skjer 
ut over vinteren. 

Afterski er open frå kl. 13.00 og ordinær 
pubdrift er mellom kl. 18.00-24.00. Velkomen 
til ein opplevingsrik og avslappande ferie på 
Haukelifjell!



Bestill din draumeferie 
              på Haukelifjell no!

Overnatt i våre barnevenlege og fargerike 
Vennebyen-leilegheiter!

Her kan heile familien kose seg med spel, 
DVD-filmar, teiknesaker og leiker før borna 
ladar opp til ein ny, herleg skidag omfavna 
av godt og varmt Vennebyen-sengetøy.

Ta kontakt med Haukelifjell booking for 
gode vennetilbod!

Frå kr.  500,- per person per weekend 
kan du overnatte i våre flotte og velutstyrte 
leilegheiter der du bokstaveleg talt legg deg 
- og vaknar - midt i svingen!

Sjekk ut aktuelle skipakker på

www.haukelifjell.com 

Ski in/ski out!

Kos for 

             
 familien!

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

2. Utfør søk på Online booking og overnatting øverst til høgre.

3. Klikk på den perioden du ynskjer, antal personar, ynskt buform (hytte eller leilegheit) 
og eventuelt ynskje om spesifisert stad (Råsehallet, Råsali, Gamlestøyl m.m) og bestill.

Ta turen til herlege

             
        Haukelifjell!

NYE FLOTTE 
HYTTETOMTER 

ved skisenteret, 

vil bli lagt ut 

sommar 2013.

For info, følg med på: 

www.haukelifjell.com



www.fristadsenteret.no

REGIONENS STØRSTE 
KJØPESENTER 

Me er her for deg
Velkomen!

REMA 1000
MÅN-FRE 08.00-21.00
LAURDAG 08.00-20.00 

VINMONOPOLET
MÅNDAG  STENGT 
TYS-TOR 11.00-16.00 
FREDAG 11.00-18.00 
LAURDAG 10.00-15.00 

ØVRIGE BUTIKKER
MÅN-TOR 09.00-17.00 
FREDAG 09.00-18.00 
LAURDAG 10.00-15.00 

OPNINGSTIDER

Me er her for deg
Velkomen!

Me leverar og monterarOpe tysdag - laurdagBerre låge prisar

Klede for heile familien

Belysning og interiør som
 lidenskap og fag

Din lokale økonomiske partner

Kafé, selskap og catering

Trend og mote for damene

Helsekost, dame- og herreklede

Nærleik er tryggleik

Det du forventar og litt til...

Ekte sport i skikkeleg natur!

Kafé Viola

– sentralt for oss som likar oss lokalt



Skikart

Vågsli - Haukelifjell
Målestokk 1 : 30 000. Ekvidistanse 10m.
Utgitt av Vågslid Grunnerigarlag 2012.

SKILØYPE, ENKEL.
Ski track, easy.

SKILØYPE, MEDIUM.
Ski track, medium.

SKILØYPE, KREVENDE.
Ski track, demading.

SKILØYPE, SVÆRT KREVENDE.
Ski track, very demanding.

AVSTAND MELLOM LØYPEKRYSS
Distance between where the tracks cross

SVAK IS
Unsafe ice

FARLEG OMRÅDE PÅ REGULERT VATN
Dangerous area

Geodetisk datum: Euref 89(WGS84). UTM sone 32
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Sunn, kortreist og tradisjonsrik mat står høyt i kurs om dagen. Det er vi glade for. 
Vår sild er nemlig produsert på Karmøy i Rogaland. Den er naturlig rik på Omega-3 

og passer like godt på frokostbordet før en skitur som på julebordet. Sild er både 
god gammeldags husmannskost og høytidsmat. Velbekomme!

SPIS SILD SÅ BLIR DU SNILL
Tradisjonen tro.

..
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