
Europas beste 
skatecamp på Camp Vierli
Uke 26, 27 og 28

Påmelding og mer info:www.skatecamp.no

10 % på alle 
bookinger i mars
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Olympisk mester i 
roing, Olaf Tufte:
«Det er jo helt fantastisk 
hva Norge har å by på. Om 
det er sommerlandskap 
med kyst og fjord eller om 
det er vinterlandskap med 
fjell, snø og vidde, så  
har vi jo alt her.»

Destinasjon Norge

mars 2016  destinasjon-norge.no

skeikampen: En spennende 
destinasjon året rundt. s.4-5

geilo: Slik arbeider kommunen  
for å bli et bærekraftig reisemål. s.6

bergen: Opplev festivallivet  
i en av Norges største byer. s.8
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Aldri har så  
mange gått tur 
i fjellet og aldri 
har så mange 
visst å sette pris 
på vår misun-
nelsesverdige  

og spektakulære natur. Måten å 
bruke fjellet på blir stadig mer  
differensiert og flere grupper finner 
plass til sine foretrukne aktiviteter 
i fjellheimen. Være seg klatring, 
toppturer, lange turer, korte turer,  
kiting, yoga eller vinsmaking i 
kombinasjon med turopplevelser, 
musikkfestivaler. Mulighetene for å 
få utløp for turgleden er større enn 
noen gang.

Denne sommeren får jeg blant 
annet gleden av å være med å åpne 
to hytter i Finnmark, en i Pasvik-
dalen og en i Alta.  Det blir åpning 
av en ny historisk vandrerute i 
Vest-Agder, Brudledruta, og hytta  
på Gaustatoppen er pusset opp og 

det feirer vi på Gaustadagen 13. 
august. På Åndalsnes åpner Norsk 
Tindesenter, og der får vi besøk av 
Kronprinsen på åpningsdagen 13. 
mai. Dette er på mine egne hjem-
trakter i Romsdalen hvor jeg hver 
sommer gleder meg over en rekke 
flotte fjell- og klatreturer.

noe for enhver smak
En nysatsing av året er DNT sin 
turkatalog, hvor lokale foreninger 
inviterer deg med på sine aller beste 
turopplevelser landet rundt. Fikk 
du ikke med deg katalogen i Kiwi- 
butikken, kan du sjekke den digitale 
utgaven på vår hjemmeside. Her er 
det turperler for enhver smak.

Vil du til fjells uten de tyngste 
dagsmarsjene, kan du for eksem-
pel melde deg på «Hardangervidda  
light». Her går du tre-fire timers  
dagsetapper mellom betjente hytter, 
naturopplevelsen er like stor. Tur-
forslaget kan du selvsagt også følge 

Hvor tar du sommerens «fjellfie»?
Noe av det fine med våren er å glede seg til sommerens nye turopplevelser. Både korte 
og lange turer i den storslåtte norske fjellheimen gir minner for livet.

på egen hånd.
Vil du ha en tøffere utfordring, 

kan du sjekke ut det helt nye 
langturkonseptet Massiv. Turen er 
et 350 kilometer langt fjelleventyr 
delt i fire naturlige etapper. Starten 
er på Sota sæter i Breheimen, der-
fra går ruta gjennom Jotunheimen, 
Skarvheimen og til Haukeliseter på 
Hardangervidda. En mektig opp- 
levelse om du velger å gå hele i ett 
jafs eller i kortere etapper.

Det er en tydelig tendens at  
mange ønsker å kombinere fjell- 
turen med noe mer, som kultur- 
opplevelser eller ny læring. Da er 
også mulighetene mange. Musikk-
festivaler som Vinjerock og Fjellfilm 
lokker mange unge til fjells. Kurs i 
klatring, førstehjelp eller topptur  
frister også utendørsentusiastene.

nye turer og hytter
I løpet av fjoråret åpnet sju «his-
toriske vandreruter», fra Telegraf- 

ruta på Saltfjellet i nord til Jacobi-
neruta i Drøbak i sør. Samarbeidet 
med Riksantikvaren gjør at du her 
kan gå på stier med stor historisk 
verdi, merket med informasjon 
om hendelser som har funnet sted 
akkurat der du går, og fakta om 
hvorfor akkurat dette området er så 
spennende.

En aldri så liten revolusjon har 
funnet sted blant de 521 DNT- 
hyttene du kan overnatte på. Vi er 
glade i de tradisjonelle norske fjell-
hyttene. Samtidig er det kommet 
nye hytter som er så spennende 
arkitektonisk at de er attraksjoner i 
seg selv. Rabothytta på indre Helge- 
land er et godt eksempel på det, 
Gullhorgabu på Vestlandet likeså. 
I august åpner Nye Skåpet i Roga-
land, en virkelig nyskapning. Snø-
hetta har tegnet Nye Tungestølen i 
Sogn. Det er bare å glede seg til den 
står klar. Jeg ønsker alle en riktig 
god tur! ■

Resirkuler gjerne avisenFølg oss på facebook.com/MediaplanetNorge @MediaplanetNO @Mediaplanet_no
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nils Øveraas
Generalsekretær i DNT
Foto: privat

aldri har så mange 
gått tur i fjellet og aldri 
har så mange visst 
å sette pris på vår 
misunnelsesverdige  
og spektakulære natur.

Overnatting i Vrådal
Hytter og ferieleiligheter for 4 - 12 personer.

Velutstyrte enheter med alt du trenger for en aktiv
eller avslappende ferie med familie og gode venner.

Quality Straand Hotel; familievennlig hotell med alle
fasiliteter. God mat, koselige stuer, solterrasse,

lekerom, svømmebasseng og mye mer.

Vrådal er et flott feriested gjennom hele
sommerhalvåret: fotturer, sykling, golf, padling,
veteranbåten M/S Fram, bær- og soppterreng.

Sandstrand, lekeområde og sommerkafé ved vannet.

Vrådal Booking
Tlf: 35 06 90 00  |  www.vraadalbooking.com

VRÅDAL I TELEMARK

Hyttetomter med

fantastisk utsikt

på Sjusjøen!

911 68 396 | jth@b-a.no  | b-a.no

Kontakt oss i dag!

Weekend i april 
på Geilo Hotel

32 09 05 11  
service@geilohotel.no  
geilohotel.no

Våre rom er 
pusset opp!

Kun 695,- 
Pris per person i dbl.rom 
inkludert frokost og middag.
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sikkerhet ombord
I fjor mistet 36 personer livet i 
forbindelse med bruk av fritidsbåter. 
23 av disse brukte ikke redningsvest. 
Les hvordan du opprettholder 
sikkerheten ombord.
s.14

andøy
Opplev en unik 
natur, variert 
landskap, nordlys 
og hvalsafari på 
Andøy!
s.12

generasjonsferie
Les hvordan familien 
Elmholdt opprettholder 
kontakten ved å reise på 
generasjonsferie sammen 
annethvert år.
s.16

Foto: sjøFartsdirektoratetFoto: steinar skaar Foto: Hans erik elmHoldt



SKIMUSEET OG HOPPTÅRNET

Opplev Oslos beste utsikt og besøk 
verdens eldste Skimuseum.

Åpent 365 dager i året

www.holmenkollen.com
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Åpent alle dager 11-16 (torsd. 11-18),  
fra 15. mai alle dager 11-18.

Omvisning i Ibsens hjem hver hele time.

Utstillinger:    
Henrik Ibsen – tvert imot
Beatles in A Doll‘s House

Mestermøte. Ibsen – Munch

Henrik Ibsensgate 26, Oslo  |  Tlf. 400 23 630

 
 

Søk nå på www.americanexpress.no/saseurobonus. 
Få inntil 12 000 Ekstrapoeng i velkomstbonus, 
og inntil 20poeng per NOK 100 du omsetter på kortet.

American Express er et registrert varemerke under American Express. Kortet er utstedt av DNB Bank ASA i henhold til lisensavtale med American Express.
Effektiv rente fra 23 % kr 15.000,-o/mnd. Totalt kr 16.503,-

Create your next adventure
with the SAS EuroBonus
American Express Card

les  mer på destiNasjON-NORge.NO
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1000 m.o.h., i skillet mellom skog og høyfjell, ligger Skeikampen. Omgitt av varierende 
natur tilbyr Skeikampen den komplette hytteopplevelsen både sommer og vinter. 
Skeikampen Eiendom tilbyr hyttetomter i et av Norges flotteste fjellområder.

Kontakt oss for visning eller informasjon om hyttetomter:
post@skeikampeneiendom.no  •  (+47) 911 020 12  •  skeikampeneiendom.no

Skeikampen i Gausdal har siden 1876 
gitt naturelskere en autentisk opplevelse.
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Skeikampen er fan-
tastisk på vinteren, 
men også superfint 
om sommeren. Vi 
har feriert på Skei-
kampen siden 1992, 
og for seks år siden 

bygde vi egen hytte, forteller Line 
Loen.

Sammen med ektemannen Fritjof 
og barna Tiril på 15 og Torjus på 17, 
er hun på hytta hver jul, vinterferie 
og påske, og om sommeren.

nypreparerte løyper
Med to barn som satser aktivt på 

langrenn, setter familien svært stor 
pris på de flotte langrennsløypene.

– Det er alltid nypreparerte løyper. 
Løypekjøreren legger ut meldinger 
på Facebook om hvor det er finest 
å gå til en hver tid, så det er lett å 
holde seg oppdatert, forteller Line. 

I tillegg kan også løypekjøringen 
på Skeikampen følges på www.ski-
sporet.no, hvor det kontinuerlig er 
oppdaterte løyper.

Hun setter spesielt stor pris på 
at Skeikampen har så mange ulike 
traseer å velge i.

– Er det en skikkelig fin dag kan 
du gå på fjellet, men hvis det blåser 

kan du gå i skogsterreng. Jeg synes 
også det er fint at det er så mange 
ulike rundløyper å velge i – det er 
mye morsommere å gå en runde 
enn å gå frem og tilbake.

barna elsker bakken
Familiens yngste er som nevnt  
aktive langrennsløpere, men stor-
trives også i alpinbakken.

– De elsker å være i bakken og 
kjører hele dagen i skogsløyper og i 
parken, forteller mamma Line.

Hytta ligger slik at de kan ta på 
seg skiene utenfor døra og kjøre 
rett ned til skiheisen. Det er utrolig 

Så snart de har mulighet, reiser  
familien Loen fra Lillehammer til 
hytta på Skeikampen. For her har  
de alt de trenger for å trives.

– Skeikampen  
har alt vi trenger

Ekte fjellopplevelse  
på Skeikampen

Skeikampen er et gammelt seterområde som har 
vært brukt i snaut 300 år. Knappe tre timers kjøring 
fra Oslo kan du oppleve høyfjellet.
Seterområder, høyfjell og skog danner grunn- 
laget for en ekte fjellopplevelse. Enten du vil rusle  

på rolige seterveier eller ønsker å trene hardt, finner du  
terrenget for det her. Kombinasjonen slake veier og bratte  
fjell 1000 meter over havet er unik.

aktiviteter året rundt
Skeikampen har et godt etablert alpinanlegg, men nå er 
det vel så mye langrenn som gjelder. Det garanteres for  
tidligsnø på Skeikampen, ofte allerede i slutten av oktober. 
Med kun ti centimeter natursnø prepareres løyper, som er 
gull verdt for mange idrettslag som ønsker tidlige skisam- 
linger.

Stisykling blir stadig mer populært. Her har Skeikampen 
alt fra slake stier til utfordrende bratter. Dermed har Skei-
kampen både sommer- og vinteraktiviteter som skulle passe 
alle; golf, tennis, fiske, alpint og freeski for å nevne noe.

ny langrenns- og skiskytterarena
Skeikampen Eiendom trekker gjerne fram kulturlandskapet 
for tomtekjøpere, men det må også moderne anlegg til for at 
godt vante nordmenn skal velge deres destinasjon. 

Nysatsingen Skeikampen skiarena er en langrenns- og ski-
skytterarena som vil løfte området ytterligere.

Arenaen tilfredsstiller internasjonale krav, og kan stå som 
arrangør for blant annet NM i langrenn. Med asfalterte løyper 
er det også lagt til rette for rulleskibruk.

les flere artikler på 
destinasjon-norge.no

ola idar løkken

styreleder, skeikampen eiendom
Foto: jørGen skaUG

av ola idar løkken

av bjørnhild Fjeld
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SKEIKAMPEN TILBYR Norges beste område for stisykling på høyfjellet!
Golfturneringer - Tennis - Sykkelritt - Terrengløp - Motbakkeløp - Stisykkelcamp - Sprintrally

Velkommen til flotte sommerdager hos oss, kun 2t 45min fra Oslo!    www.skeikampen.no  Telefon 61 22 50 00  

Golfturneringer - Tennis - Sykkelritt - Terrengløp - Motbakkeløp - Stisykkelcamp - Sprintrally

#skeikampenresort

praktisk, og gjør at de ulike familie-
medlemmene kan velge de aktivi- 
tetene de selv ønsker uten å ta  
hensyn til transport.

jordnær stemning
Familien Loen setter stor pris på 
den jordnære stemningen som er 
på Skeikampen, og kunne ikke tenke 
seg et finere sted å ha hytte.

– Det er veldig koselig her. Det er 
ikke så jålete som mange andre ski-
steder, og vi møter bare hyggelige 
folk over alt. Rett og slett et veldig 
realt miljø, mener Line.

Som hyttefolk setter de også pris 

på at alle servicetilbud de trenger 
er rett i nærheten, og at det er mat- 
butikk.

sommereldorado
Også sommerstid er hytta på Skei-
kampen en av familiens favoritt- 
steder.

– Det er et fantastisk område for å 
gå turer og stisykling. Vi spiller også 
tennis og golf. Golfbanen på Skei er 
veldig bra, den burde flere prøve, 
oppfordrer Line. ■

les flere artikler på 
destinasjon-norge.no Familien loen. Fra venstre: Torjus loen, Fritjof loen, Tiril loen, ”mommo” Nina Christiansen, og line loen.

Foto: vivi stUb aUne Foto: vivi stUb aUne

Foto: jørGen skaUG
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når vi skal 
jobbe med 
bære-
krafts- 
begrepet 
for et helt 
reisemål, 
så er vi helt 
avhengig 
av at alle 
aktørene 
har lyst 
til å bidra 
for å få en 
utvikling til 
å skje.

På Geilo har en samlet reiselivsnæring, annet næringsliv og Hol kommune samarbeidet  
om en plan som skal utvikle kommunen videre som et bærekraftig reisemål. Tilreisende vil 
legge merke til at Geilo arbeider med dette.

er stille perioder. Vi jakter heller mu-
ligheter, blant annet ser vi etter nye 
arrangementer i disse periodene. Men 
også kunnskap er nok viktig. Hvor flott 
er det ikke å gå langrenn over Halling- 
skarvet en dag i mai, eller å ta en fottur i 
fjellet tidlig i oktober? Men vi må få det-
te ut. Det samme gjelder informasjon 
om alle de lokale matprodusentene som 
blir en stadig viktigere del av reiselivet, 
for her er bønder og matprodusenter 
med i et felles løft gjennom en matsafari 
der gjestene kan besøke dem og hvor de 
mange steder selv kan være med i pro-
duksjonen. På den måten overfører vi 
kunnskap om lokalt produsert og kort-
reist mat. Da føler gjestene engasjement, 
sier Knutsson-Medhus. ■

Handlingsplanen 
for Bærekraftig 
reisemålsutvik-
ling er en om-
fattende plan 
som skal sikre 
en bærekraftig 

reisemålutvikling i framtida. Planen 
har et langsiktig perspektiv og målet er 
kontinuerlige forbedringer innen de ti 
prinsippene for bærekraft. Det er inn-
gått en partnerskapsavtale mellom de 
som er med. Dette partnerskapet har 
som formål å utvikle lokalsamfunnet 
med en bærekraftig utvikling sosialt, 
økonomisk, kulturelt og miljømessig. 
Arbeidet har pågått siden 2014, og nå er 
de klare for å sette i verk tiltak på Geilo.

- I takt med at flere og flere gjerne vil 
bruke naturen, så fører det også med 
seg et stort ansvar for alle reisemål 
på grunn av økt trafikk. På Geilo er vi  
veldig bevisst på dette ansvaret og 
vil vise omsorg både for publikum og  

naturen, sier Pål Knutsson-Medhus 
som arbeider som turistsjef i Visit  
Geilo.

tilrettelegge for turisme
Nøkkelen er å skape en balanse der man 
på den ene siden tar i mot og gir turis-
tene fine opplevelser, men samtidig 
passer på at det skjer på en slik måte at 
ikke naturen blir ødelagt. Dette handler 
i stor grad om tilrettelegging, og det har 
de begynt med.

- Vi har mange eksempler, men hvis 
vi for eksempel ser på tilrettelegging, 
etablering, merking og skilting av  
vandrestier og sykkelstier på en bære-
kraftig måte, så har Geilo vært et loko-
motiv. Vi har fått kunnskap fra ulike 
ressurser som kan mye om dette og nå 
utdanner vi egne folk lokalt, såkalte 
«Trail Crew». De skal både etablere nye 
stier, men også vedlikeholde og passe 
på de vi har, og blir en slags naturens 
vaktmester, forteller turistsjefen.

involvering
I handlingsplanen har det vært viktig 
å involvere alle partene på en skikkelig 
måte, men de vil også involvere gjestene 
på Geilo.
- Når vi skal jobbe med bærekrafts- 
begrepet for et helt reisemål, så er vi 
helt avhengig av at alle aktørene har 
lyst til å bidra for å få en utvikling til å 
skje. Men vi vil gjerne få gjestene våre 
involvert og interessert i stedet de reiser 
til også. Derfor legger vi til rette for at 
gjestene kan være med å bidra og gir 
dem kunnskap om hva bærekraftig  
reiseliv er for noe.

Flere tilbud og lenger sesong
Å utvide sesongen er også en del av  
planen, og da er det særlig mai og  
oktober som er de tradisjonelle over-
gangsmånedene og som skiller årstid- 
ene fra hverandre.

- Vi tenker litt annerledes og fjer-
ner sløret fra egen panne om at dette 

Geilo - et bærekraftig og 
ansvarlig reisemål
av tom backe

tilrettelegger for turisme. - i takt med at flere og flere gjerne vil bruke naturen, så fører det også med seg et stort ansvar for alle reisemål på grunn av økt trafikk. på Geilo er vi veldig bevisst på 
dette ansvaret og vil vise omsorg både for publikum og naturen, sier pål Knutsson-medhus som arbeider som turistsjef i visit Geilo. Foto: emilie Holba

les om flere spennende  
destinasjoner på 
destinasjon-norge.no



Tilbudet gjelder fra 11. juni - 21. august 2016  på
Radisson Blu Mountain Resort Beitostølen tlf 61 35 30 00 

og Bergo Hotel  Scandic Partner tlf 61 35 11 00, 

Bestill vår populære Besseggen-pakke, som inkluderer
 2 døgn i delt dobbeltrom inklusive 1/2-pensjon, 
samt matpakke én dag.

Ekstradøgn kr. 725,- pr. person.

Besseggen-pakken

Kr. 1.790,- pr. person.

Gå
BESSEGGEN 
i sommer!
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bergen er et veldig hyggelig 
reisemål og det skjer masse 
der, hele året. tar du bergens- 
banen for å komme dit kan 
også selve reisen bli en  
opplevelse for livet.

- Togreisen til Bergen kan du kom-
binere med den reisen vi kaller 

«Norge i et nøtteskall®». Da går du 
av toget på Myrdal og tar det som 
er en av verdens mest spektakulære 
togreiser, nemlig Flåmsbanen til 
Flåm. Derfra går det båt innover 
fjordene, blant annet inn Nærøy-
fjorden som er på Unescos verdens-
arvliste. Fra Gudvangen tar bussen 
deg opp de bratte hårnålssvingene i 
Stalheimskleiva, før du ankommer 
Voss og tar toget videre til Norges 
vakreste by, nemlig Bergen, sier 
markedssjef i Bergen Reiselivslag, 
Marianne Johnsen.

Mellom Oslo og Bergen er det 
over 30 flyavganger daglig, og med 
fergene til Fjord Line kan man også 
ankomme sjøveien fra Stavanger, 
en flott båtreise som tar fem og en 
halv time. Bergen er i tillegg start- 
og endepunktet for den kjente 
rundturen med Hurtigruten.

kulturbyen bergen
Det er ikke så mange byer i Norge 

som kan konkurrere med Bergen 
når det kommer til kulturarran-
gementer. Best kjent er nok Fest- 
spillene.

- Festspillene i Bergen er en av 
Nordens viktigste og største festi- 
valer. I år varer festivalen fra 25. 
mai til 8. juni. I løpet av de ukene 
festivalen varer har vi nærmere 
300 arrangementer på cirka 40 
steder, så vi gleder oss til å ønske 
velkommen til årets festspill som 
vi satser på at skal bli tidenes beste, 
sier Siri Straumsnes som er salgs-
ansvarlig for Festspillene.

Parallelt med Festpillene kan 
den jazzinteresserte oppleve alle 
arrangementene som Nattjazz har 
å by på, og når de arrangementene 
er avsluttet, starter Hansadagene.

- I år er Bergen vertskapsby for 
de internasjonale Hansadagene 
som er et arrangement der over 100 
hansabyer over hele Europa blir  
invitert til å delta. Det er 20 år  

siden vi var vertskap sist og hittil  
er 62 byer påmeldt til dette arran-
gementet som starter rett etter 
Festspillene den 9. juni og varer i  
tre dager. Under arrangementet 
har de ulike byene utstillinger og 
stands med mye kultur, mat og 
drikke, så dette blir virkelig en  
folkefest vi gleder oss til, forteller 
Johnsen.

For øvrig har A-ha konsert den 
7. mai og Lionel Richie kommer 
til byen den 28. juli. Og ikke nok 
med det. Musikkfestivalen Bergen-
fest, som arrangeres utendørs på 
Bergenhus Festning, frister med 
nesten 50 artister fire dager i juni.

Å rusle i bergen
En tur med Fløibanen, eller å ta 
taubanen til Ulrikens topp er nær-
mest obligatorisk, men bare det å 
rusle på historiske Bryggen, gå over 
Torgalmenningen, besøke Fiske- 
torget eller ta turen utover Nordnes,  

er herlige sysler når du besøker 
denne hyggelige byen. Det er en 
rekke museer og severdigheter du 
kan ta med deg, og kjøper du Ber-
genskortet får du gratis inngang 
til flere av disse og i tillegg får du 
gratis reise med buss og bybane 
i sentrum og regionen. Da blir 
det enkelt å besøke Edvard Grieg  
museum som ligger litt utenfor 
sentrum.

- Og de som ikke vil rusle kan 
jo melde seg på Bergen City  
Marathon den 30. april. Det er et 
spesielt marathon siden løypa er 
lagt et stykke opp i Fjellveien og 
da blir det mye å se på underveis. I  
det hele tatt har Bergen den  
perfekte kombinasjonen av natur 
og kultur: Velkommen til Bergen, 
avslutter Johnsen. ■

av tom backe

Festivalbyen Bergen

Foto: istock

marianne johnsen

markedssjef, Bergen reiselivslag
Foto: berGen reiselivslaG

les om flere spennende 
destinasjoner på 
destinasjon-norge.no

Åpningstider i høysesong 
April - medio oktober  

kl. 09:00-21:00

* familie aktiviteter  
* kortreist mat * turområde

Opplev Hansatiden  
i autentiske og unike  
omgivelser. Se hvordan  
hanseatene levde og  
arbeidet i Bergens eldste strøk. 
Under Hansadagene blir historien 
levende. Kanskje møter dere en ekte 
hanseat? Vi tilbyr gøyale aktiviteter 
for barn, slik som tørrfiskbanking, 
stylter, utkledning, pjoning med mer.
Ta sjansen på lykkehjul. Bank tørrfisk 
som en ekte Bergensfarer. Besøk 
smeden. Bli en slektsgransker og finn ut 
om din familie har hanseatiske aner.

9.–12. juni 

Hansadagene 
2016 på DeT 

HanSeaTiSKe 
MUSeUM

museumvest.no   
 Det Hanseatiske 

Museum og Schøtstuene   

Beste hostel i Norge 2016, kåret via
Hostelworld, medlem av Europes 
Famous Hostels og 5 star Hostels.

Overnatting i rom fra 1 til 10 personer.

Pris fra kr. 250,- per pers.
Online Booking: 

www.marken-gjestehus.com
300 m fra togstasjonen

Kun 3 min gange til sentrum
Fullt utstyrt gjestekjøkken

Felles oppholdsrom med TV
Gratis WI-FI

  
www.marken-gjestehus.com
post@marken-gjestehus.com 

Skandinavias største klatrepark
- åpner for sesongen 30.april!

Et perfekt sted for familieutflukt, tur med skoleklassen eller 
en aktivitetsdag med bedriften.

Nyhet - nytt konsept for de yngste:
FFamilie med barn fra 10 år og yngre kan fra og med denne 
sesongen oppleve et helt nytt konsept

For mer informasjon:
hoytlavt.no/vestfold



Visste du at det hvert år dør over en million sjøfugl og 100.000 
sjøpattedyr på grunn av plastavfall i havet? På Akvariet i Bergen 
kan du se og lære mer om dette gjennom temautstillingen “Et hav av 
søppel”. Få også med deg sjøløveshow, pingvinfôring, den nye fi lmen 
Galapagos og et deilig måltid i brasseriet Biologen Akvariet.
akvariet.no

Den store utstillingen på VilVite er full av spennende opplevelser 
og aktiviteter som engasjerer liten og stor. Blant høydepunktene 
er den nye utstillingen «20X0 – en reise til fremtiden», 
vanneksperimenter og byggeplassen for de yngste. Få også 
med deg vitenshowet. Program på vilvite.no

Er du hakket tøffere enn vennene dine?
Da er BOB-sklien på Vannkanten stedet for deg. BOB-sklien 
er 120 m lang og har lyseffekter, musikk, tidtaking og 
10 smash points. 
vannkanten.no

Ta Fløibanen til Fløyen og byens største utendørs lekegrind. Her er 
det lekeplass, naturstier og aktiviteter hele året. Våren 2016 åpner  
mini ziplinepark til barna #kun6minunna 
Følg med på aktivitetskalenderen til fl oyen.no

Få byer i Norge byr på så mange gøye og spennende 
opplevelser for barna. På BarnasBergen.no fi nner 
du en oversikt over gøyale og lærerike aktiviteter fra 
familiefavorittene Akvariet, Fløibanen, Vannkanten 
og VilVite. 

Følg Barnas Bergen

Se den nye fi lmen! Bergen Reiselivslag – visitBergen.com Id
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iNspirasjoN

Gøy og morro i

BJØRNEPARKEN
Foringer og aktiviteter hver time

Kun 85 minutter
med bil fra Oslo!

Følg livet i parken på
www.facebook.com
/bjorneparken

Norges STØRSTE krokodilleutstilling!Mer enn 30 krokodiller!

www. bjorneparken.no

Grunnen er at han 
har over 200 rei-
sedøgn årlig, og 
da er det godt å 
komme hjem.
- Å komme hjem 
er alltid en åpen-

baring og jeg gleder meg bestandig 
når jeg setter beina på norsk jord. 
Så å rulle inn på grusveien hjemme, 
det er det ultimate, sier den travle 
39-åringen.

Akkurat nå arbeider han med 
ett mål for øyet, nemlig OL i Rio de 
Janeiro til sommeren. Det krever 
mange forberedelser.

- Jeg trener det som er nødvendig 

for å lykkes og så mye som mulig. 
Det blir selvfølgelig mest mulig  
roing, men også en del styrke,  
sykkel og løping. I tillegg er det 
mye utstyr som skal testes og juste-
res så det fungerer optimalt, og jeg 
driver også mye mental trening. Vi 
har nok kommet veldig kort når 
det kommer til mental styrke, men 
det gjelder å finne de rette utløs- 
erne. Jeg bruker blant annet visu-
aliseringsteknikker, og det kunne  
nok fungert å se for seg nakne  
damer som står og heier, men det 
jeg prøver å finne er selve følelsen 
i rotaket, hvordan båten tar vannet 
og sånne ting, forteller han.

mange baller i luften
Olaf har nok å gjøre når han ikke 
trener også. De fleste kjenner 
han fra ulike TV-serier, den siste 
”I hodet på Tufte” blir han bedre 
kjent med noen av Norges fremste 
idrettsutøvere og utfordrer dem 
til duell i deres egen idrett. Olaf er 
også kornbonde hjemme på gården, 
brannmann, har fått et eget brød 
oppkalt etter seg og har startet sitt 
eget klesmerke, Tufte Wear, med 
syv ansatte.

- De er kjempeflinke, så min opp-
gave er først og fremst å komme 
med ideer og fronte selskapet, men  
i det daglige behøver jeg ikke å  

Roeren Olaf Tufte vil helst ikke 
foreta noen rangering av norske 
reisemål. Han sier at han aller helst 
vil reise hjem til gården Tufte Gård, 
hjemstedet utenfor Horten.

Borte bra,  
men hjemme 
best

av tom backe

- Kast mobilen og  
kom dere ut!

Kast mobilen, pakk sekken og ta med ungene ut i 
den fantastiske norske naturen, er oppfordrin-
gen fra Olaf Tufte.
- Det er bare en liten prosentandel av nord-
menn som virkelig er glade i Norge, bruker 

landet og opplever det som landet vårt har å by på, men dess-
verre er det alt for mange som på død og liv skal reise sydover, 
sier han.

de minneverdige feriene
Han påpeker at økonomien nok er avgjørende for at mange 
velger Syden, og det syns han er synd. For da er det mange 
som går glipp av mye.

- Mange flere ville hatt godt av å ta seg noen ordentlige  
”natur-turer” sammen med familien hvor de pakker sekken 
og bor i telt. Legg mobilen hjemme, gå noen skikkelige turer,  
ha det hyggelig med familien mens dere opplever Norges  
natur, forteller Tufte og fortsetter:

- For det er jo disse feriene du og barna vil komme til å  
huske og ikke de feriene der dere kjørte bil hele tiden og  
spiste is når dere stoppet. Det ungene kommer til å prate om 
etter en ferie i naturen er øyeblikket da pappa snubla oppi  
bålet med pølsa i handa - det er sånne opplevelser vi aldri 
glemmer.

av tom backe

les om flere spennende destinasjoner på 
destinasjon-norge.no

olaf tufte

olympisk mester i roing
Foto: tUFte/kiHlepHoto
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SOLRIK BELIGGENHET MED FLOTT UTSIKT • HYTTEKOS HELE ÅRET • hytteplan.no

Markahøvda
HYTTER OG  
     TOMTER

UTBYGGER: MEGLER:Jan Erik Hansen
jeh@hytteplan.no
909 26 891

Anders Lysholm
al@privatmegleren.no
900 17 481

Direkte tilgang til skiløyper 
Tomter fra 1000-2000 kvm 
Utnyttelsesgrad 15% BYA

tenke så mye på det, og det gjør at 
jeg konsentrere meg aller mest om 
å ro, sier Olaf.

71° nord
Den Olympiske mesteren er en 
skikkelig vinnerskalle. Han har 
vunnet mye, blant annet vant han  
kjendisversjonen av 71° nord i 2014. 
Det gjorde at han fikk se og ble kjent 
med en rekke steder av landet vårt:

- Det er nesten ufint å dra frem 
den ene fjorden som er enda finere 
enn den neste, og vi er heldige for 
det jo helt fantastisk hva Norge har 
å by på. Om det er sommerlandskap 
med kyst og fjord eller om det er  

vinterlandskap med fjell, snø og  
vidde så har vi jo alt her. Honnings- 
våg i vindstille og sol er et fantastisk 
sted, det samme er Hardangerfjor-
den enten man ser den fra sykkel-
setet eller gjennom bilvinduet.

Øst eller vest, nord eller sør
Når vi spør om det er Nord-Norge 
eller Sørlandet som gjelder, eller om 
han foretrekker Øst- eller Vestlandet, 
svarer han:

- Nord-Norge, for det er mindre  
folk og mye mer natur der. Også må 
jeg vel svare Østlandet siden jeg bor 
her, men for å være ærlig er Vestlan-
det mye penere å se på, smiler han. ■

Foto: tUFte Wear

”
Det er nesten ufint å dra frem den ene fjorden 

som er enda finere enn den neste, og vi er 
heldige for det jo helt fantastisk hva Norge 

har å by på. om det er sommerlandskap med 
kyst og fjord eller om det er vinterlandskap 

med fjell, snø og vidde så har vi jo alt her.

olaf tufte ble født 27. april, 1976 i Tønsberg. Han er en norsk konkurranseroer, og kommer fra 
Nykirke i Horten kommune.

Han er olympisk mester i roing, og har vunnet tre olympiske medaljer; to gull og en sølv. 
Sølvet tok han i dobbeltsculler sammen med Fredrik Bekken i Sydney i 2000. I 2004 i Athen vant 
han OL-gull i singlesculler, og i sommer-OL 2008 vant han igjen gull i singlesculler i Beijing. 

olaf tufte er mer enn bare en roer. Han er bonde og brannmann av yrke, men bruker også 
mye av tiden sin på å holde foredrag om motivasjon og samarbeid.  Han er utøverambassadør for 
den humanitære organisasjonen «Right to play», og har sitt eget klesmerke «Tufte Wear».

Fakta om olaF tuFte
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NyheTer

andøy er kjent for sin vakre natur, 
sine spektakulære og varierte 
landskap og ikke minst for sine 
hvalsafariturer. men stedet har 
flere andre spennende tilbud, og 
hvis du vil unngå noe av trengselen 
i høysesongen er september en 
fantastisk tid å oppleve andøy. 

- Flere burde nok styre unna den mest 
hektiske turistsesongen om sommeren 
og heller besøke oss i september. Da er 
det lett å finne roen her, det er ofte god-
vær, lyset er flott og det er fint å legge 
ut på vandreturer, se de flotte høstfarg- 
ene, de fantastiske solnedgangene og  
det spektakulære nordlyset som er synlig 
på himmelen her allerede i september og 

utover, sier Camilla Ilmoni som er daglig 
leder i Andøy Reiseliv.

Fly eller bil - camping eller hotell
Hvis du vil reise til Andøy med fly har Wi-
derøe avganger fra Bodø, Tromsø og Eve-
nes. Om sommeren, samt til jul og nyttår, 
har dessuten Norwegian direkteruter fra 
Oslo. Hurtigruta har daglige anløp i Risøy-
hamn, og ankommer du med bil nordfra 
kan du ta ferga som går fra Gryllefjord 
på Senja til Andenes om sommeren. Har 
du bobil er campingplassene i Buksnes-
fjord, Bleik, Stave og Andenes fine steder  
å bo – med fantastisk utsikt til havet og 
det vakre landskapet. Det er to hoteller, 
rom og sjøhus til leie i Andenes, men 
også ulike overnattingstilbud på Bleik, på 
Nøss, Nygård i Risøyhamn og på Bø. Nær 
sagt uansett hvor du vil bo under opphol-
det, finnes det muligheter.

opplev nordlys hele året
Andøya ligger midt under nordlys- 
ovalen hvor nordlyset blir sterkest. Der-
for har Andøya Space Center forsket på 
nordlyset og sendt opp raketter herfra si-
den 1962. De har etablert besøkssenteret 
Romskipet Aurora, som er et lærings- og 
opplevelsessenter som det er vel verdt å 
besøke. Her kan du oppleve en virtuell 
tur ut i verdensrommet, du kan erfare 
nordlyset, forstå dets opprinnelse, effek-
ten på planeten vår og lære mer om hvor-
dan nordlyset gjenspeiles i norsk historie 
og kultur. På senteret har de både utstil-

linger og de viser også en film som hand-
ler om nordlyset og om hvordan raketter 
fra Andøya blir brukt i utforskningen av 
nordlyset. Romskipet Aurora har blitt 
veldig populært, og er godt besøkt hele 
året.

såpeverksted
Alveland butikk og café er også verdt et 
besøk. De ønsker velkommen til verkste-
det hvor kvalitetssåper lages for hånd. 
De hjemmelagde såpene inneholder 
bare naturlige ingredienser. Her er in-
gen kunstige tilsetningsstoffer eller kon-
serveringsmidler, men nok av kjærlig 
håndarbeid og kortreiste, spennende in-
gredienser som moltebær, blåbær, tytte-
bær, brennesle, og geitmelk fra Andøya. I 
butikken på Alveland kan du kjøpe ulike 
varianter av såpene og kafeen frister med 
god hjemmelaget mat og deilige kaker. I 
tillegg har de også et par overnattings-
rom, så på dette spesielle stedet er du 
velkommen enten du kommer for å bo, 
handle eller spise.

stadig mer populært
- Vi merker at vi stadig får flere tilrei-
sende som vil oppleve vakker natur, og 
tendensen er at vi har flere tilreisende til 
andre årstider enn før. Stadig flere ønsker 
å oppleve høsten i Nord-Norge, da er det 
litt roligere her og personlig er nok sep-
tember en av mine favorittmåneder, så 
det er en fin tid å besøke oss, sier Ilmoni 
til slutt. ■

av tom backe

Camilla ilmoni

Daglig leder, andøy reiseliv
Foto: svein spjelkavik. God strek as

Ukescamper  
med skateboard og 

sparkesykkel i Rauland

Camp Vierli frister nå med  
ukeslange opphold med gode 
instruktører for alle som digger 
å skate eller bruke sparkesykkel.
- Til sommeren arrangerer vi  

fire opphold for skaterne og to opphold for 
sparkesykkelentusiastene. Vi kaller det Riders 
Palace Hotell, Camp Vierli, og her kan vi friste 
alle som digger å skate med en innendørs park 
på 150 kvadratmeter, mens utendørsparken 
vår er på 750 kvadratmeter og kanskje Norges 
råeste, forteller Kristin Larsen som er daglig 
leder på Vierli.

Alle campene går over en uke, fra søndag til 
lørdag. Alle er hjertlig velkommen til å delta.

- Vi har satt en nedre aldersgrense til ti år, 
og det er selvsagt mulig for de yngste deltag- 
erne å ha med seg foreldre enten de vil stille 
som aktive eller passive deltagere, sier Larsen.

- I tillegg kan vi kan friste med noen av Nor-
ges desidert beste og mest meriterte skatere 
som instruktører, og camplederne er erfarne 
og har lang erfaring innen trening for barn og 
unge.

På Vierli er det også mulig å bruke skate- 
fasilitetene hele året ellers, men da uten et  
organisert opplegg.

av tom backe

les om flere destinasjoner på  
destinasjon-norge.no

kristin larsen

Daglig leder, vierli
Foto: privat

Opplev høsten på Andøy

LYSET I ANDØY 
GJØR NOE MED DEG

visitandoy.info

BLI MED PÅ EN REISE INN I NORDLYSET

Bli med til Alveland og oppdag våre 
deilige kvalitetssåper. Hos oss dufter det 
nystekte kanelsnurrer, kvernet kaff e 
og lavendelsåpe. www.alveland.no
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www.romskipetaurora.noromskipetaurora.no

Telefon: 996 11 845 eller 76 14 61 49

Foto: emmet lUcey
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Vi har tre forskjellige leilighetsanlegg på Geilo 
- alle med unik beliggenhet.

Fritidsleilighet på Geilo

Unike leiligheter midt i sentrum. 
Her er restauranter, skiløyper, uteliv 

og jernbane i umiddelbar nærhet. 
Nærhet til alt det Geilo har å by på! 

www.geilotorget.no

Selveierleiligheter på toppen av Kikut. 
Leiligheter med høy standard og unik 
beliggenhet. Her nyter du det lille 
ekstra i eksklusive omgivelser! 
www.kikutpanorama.no

Geilotunet ligger idyllisk til like ved 
Ustedalsfjorden og en kort spasertur 
unna Geilo sentrum. Her er man tett 
på opplevelsene, aktivitetene og 
fjellroen! www.geilotunet.no
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BåTliv

i fjor var det 36 personer 
som mistet livet i forbindelse 
med bruk av fritidsbåter, en 
økning på åtte personer fra 
2014. 23 av de som døde 
brukte ikke redningsvest. 

- Vi har hatt en positiv trend som 
har vart i mange år når det gjelder 
ulykker på sjøen. Den varte til 
og med 2014, men i fjor steg tal-
lene dramatisk. Det er ingenting 
som skulle tilsi at 2015 skulle bli 
et år med ekstra mange ulykker, 
snarere tvert om, for blant annet 
var jo været jo dårligere i fjor enn 
i 2014, sier Ola Akselsen som er 
sjøfartsdirektør.

2015 var også det året der det ble 
påbud om at alle må bruke red-
ningsvest i båter som er mindre 
enn åtte meter.

- Det er nesten ekstra skuffende  
tall når vi tenker på hvor mye  
fokus det var omkring bruk av 
redningsvest i fjor, sier Akselsen.

Flest menn
Som tidligere år, preger mennene 
statistikken over personer som 
mistet livet i fritidsbåtulykker i 
Norge i fjor også. Særlig er godt 
voksne menn overrepresenterte, 
da de forulykkede har en snitt- 
alder på 54 år.

– Det er positivt at ingen barn 
omkom som følge av bruk av  
fritidsbåt i 2015. Samtidig viser 
tallene at vi må få budskapet 
om å bruke vest frem til voksne 
menn, de overvurderer nok egne 
evner og undervurderer farene. 
Dette handler i første rekke om 
holdninger, og de må vi snu hos 
menn over 40, sier Akselsen.

Vær forberedt
Sjøfartsdirektøren ønsker ikke å 
komme med noen pekefinger og 
ønsker at flest mulig skal ta del 
i sjølivets gleder, men han har 
noen gode råd.

- For det første er flytevest en 
billig sikkerhetsinvestering som 
alle bør bruke, men man bør også 
tenke igjennom at ulykker kan 
inntreffe og at det kan være greit 
å gjøre noen enkle forberedelser, 
sier Akselsen og fortsetter:

- Båtene brukes i større grad 
hele året og da er det viktig å kle 
seg etter været, men også følge 
med på værmeldingen og ikke 
legge ut hvis det er meldt dårlig 
vær, sier han.

ta båtførerprøven
For alle som er født etter 1. janu-
ar 1980 er det påbudt å ha avlagt 
båtførerprøven hvis man skal  
ferdes på sjøen i en båt som er 
lenger enn åtte meter eller har 
større motor enn 25 hester.

- Men selv de som er vant til 
båtlivet og har vært på sjøen i 
mange år vil ha nytte av å ta båt-
førerprøven, selv om de strengt 
tatt ikke trenger det ut fra reglene, 
forklarer Akselsen og tilføyer til 
slutt:

- Kurset inneholder kunnskap 
som alle kan dra nytte av å ha og 
det er heller ikke dyrt og vanskelig 
å ta båtførerprøven, så det er nok 
den siste oppfordringen min, sier 
sjøfartsdirektøren til slutt. ■

av tom backe

Bruk 
flytevest  
- det kan berge 
livet ditt!

www.sdir.no
www.facebook.com/huskvest

ola akselsen

sjøfartsdirektør
Foto: sjøFartsdirektoratet

1. ta gjerne båtførerprøven, økt kunnskap gir en sikrere og  
triveligere båttur.

2. det skal være egnet flyteutstyr om bord til alle i båter  
under 24 meter. I fritidsbåter under åtte meter er det påbudt å  
bruke egnet flyteutstyr ved utendørs opphold når båten er i fart.

3. det kan være greit å ha nødvendig utstyr lett tilgjengelig, 
om du skulle ha behov for det.

4. sommeren er en fin tid for å trene på mann over bord- 
øvelser. Dersom du skulle falle over bord, vil du lettere kunne  
komme opp i båten igjen om du har øvd på forhånd.

5. det er lurt å kunne svømme. Det vil øke sjansen for at du kan 
komme deg til land eller bort til båten om du faller over bord.

6. Å være klar i hodet er å være klar for sjøen. Holder du deg edru 
før du er godt fortøyd for kvelden, vil du og dine passasjerer kunne 
oppleve en sikrere båttur.

7. Ha gjerne et pulverapparat tilgjengelig dersom det skulle 
oppstå en brann ombord.

8. tar du hensyn til naturmiljøet på turen, vil de som kommer 
etter deg også få oppleve mangfoldet.

9. sjekk værmeldingen før du seiler og gjør deg kjent i far- 
vannet du skal ferdes i.

10. Viser alle båtførere hensyn og tilpasser farten etter behov, vil 
risikoen for at det skjer en ulykke reduseres og alle kan ha en trygg 
ferdsel på sjøen.

ti tips til en Hyggelig tur pÅ sjØen

Ha det hyggelig på sjøen, men bruk vest

Foto: sjøFartsdirektoratet
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NyheTer

Reiser på generasjonsferie med 
hele storfamilien
siden den ene halvparten av 
familien elmholdt bor i  
danmark og den andre i  
norge, fant de ut at et  
familietreff over noen dager 
var en fin måte å holde 
kontakten på. så nå har de 
generasjonsferie sammen 
annethvert år. 

- Helt siden 1985 har vi hatt jevnlige 
familietreff. Det ene året er vi i 
Danmark, to år etter i Norge. Vi er 
gjerne 30 voksne og ti barn, så det 
er en stor gjeng og siden vi ønsker 
å være mest mulig sosiale og gjøre 
aktiviteter sammen når vi treffes, 
er det viktig å finne et sted som pas-
ser for oss, forteller Hans Christian 
Elmholdt som er fra Drammen.

Aldersfordelingen er spredt fra 
null til 75 år, det betyr at stedene 

de velger helst skal ha noen akti-
vitetsmuligheter for barna, men 
også passe for de som er litt opp i 
åra. Maten lager de gjerne selv og 
baserer seg på selvhushold, da blir 
den økonomiske terskelen litt lavere 
for alle som er med og er kanskje 
medvirkende årsak til at det er så 
mange som deltar på turene.

- Også vil jo danskene gjerne se 
norske fjell, så vi pleier å dra til 
fjells, smiler Elmholdt.

dro til Hemsedal
I 2013 var det Norges tur til å arran-
gere slektstreffet, siden alle hadde 
vært i Danmark sist gang. Turen 
gikk til fjells og i begynnelsen av 
september flyttet alle førti inn på 
Eventyrgarden Huso i Hemsedal. 
Eventyrgarden Huso er arena for 
ferieopphold, bryllup og arran-

gement. Husotunet med Herre- 
gården er omkranset av et vakkert 
hallingtun. Husofjellet med stor-
hyttene og aktivitetsområdet, 600 
meter fra Husotunet, kan minne 
om et gammelt norrønt høvding- 
sete. Det gjør at stedet byr på litt 
norsk kultur gjennom den særegne 
arkitekturen.

- Vi fikk rom på det som het  
Vikinghuset og Kongeseteren, og 
for å få plass til alle bodde også to  
av familiene i bobilene sine, sier 
han.

aktiviteter for alle
Hvis oppholdene skal huskes er 
de opptatt av å gjøre aktiviteter 
sammen.
- På Huso lagde vi for eksempel en 
dansetilstelning ved Trolltjernet  
hvor det både var gapahuk og  

danseplatting. Der kledde vi ut fire 
jenter som huldre og jeg fikk gleden 
av å være Nøkken. Det betydde at 
jeg ble utstyrt både med dykker-
drakt og ledlys. Da jeg slapp ut luft 
i vannet boblet det skikkelig - og vi 
spilte Dovregubbens Hall. Det ble 
en riktig flott effekt som alle satte 
pris på, forteller han.

Storfamilien har også ofte natur-
stier, samles til bålkos eller spiller 
torader.

- Det er viktig å gjøre noe som 
samler oss sosialt, og det har vi 
fått til på disse turene. På akkurat  
denne turen hadde vi også en  
hemmelig programpost. Derfor var 
alle veldig overrasket da de forsto  
at vi hadde leid hele Høvdinghallen 
der oppe. Det er et vikinginspirert 
langhus hvor innredningen er røff 
og rustikk. Den er også tidsriktig  

utsmykket med utskjæringer fra 
vikingtiden, solide trebord og  
benker, fakler langs veggene og 
høvdingsete. Så det ga en spenn- 
ende ramme, forteller Elmholdt.

I 2015 var de i Danmark, men 
den norske arrangementskomiteen 
har allerede startet planlegging for 
2017.

- Vi vet ikke helt hvor vi skal, 
men det går nok mot fjellet igjen  
og vi har sett litt på områdene 
rundt Rjukan, så vi får se. Tur blir 
det, sier Elmholdt. ■

av tom backe

dansetilstelning på generasjonsferie. - på huso lagde vi for eksempel en dansetilstelning ved Trolltjernet hvor det både var gapahuk og danseplatting. Der kledde vi ut fire jenter som huldre 
og jeg fikk gleden av å være Nøkken, forteller hans Christian elmholdt. Foto: Hans erik elmHoldt

Ramstadveien 15,1850 Mysen
Tlf 69 89 22 22

www.mysencaravan.no

- starter hos oss

Ditt komplette bobil- 
og caravansenter

les om flere spennende
destinasjoner på 
destinasjon-norge.no



H E M S E D A L

Hyttekos på vakre 
Hemsedalsfjellet

STORHYTTER

Huso fasiliteter / ytelser:
• Leie badestamp klar til bruk
• Catering levert på hyttedøra
• Gjør det lettvint – leie personell
• Bestille levering av matvarer 

før ankomst
• Leie unike selskapslokaler
• Sommer ved Gapahuken – 

klappedyr, mini lekepark, kanoer

Aktiv i Hemsedal og Gol:
• Fjellturer, toppturer, sykling, 

klatring m.m.
• Ridesenter, golfbane

5 velutstyrte hytter for 
selvhushold 14-60 sengepl.

God plass til familie, 
venner og kolleger

Be om forslag og tilbud! Tlf: 407 20 410 • huso.no  

Fotos: Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt

Teknomaskin, Opaker (kun 6 mil nord for Oslo) • Telefon 63 91 19 80
epost: post@teknomaskin.no • www.teknomaskin.no

Tekno Maskin ble startet i 1978 og har siden den gang vokst sakte men sikkert 
både i antall enheter og omsetning, vi er i dag en god og stabil gjeng på 13 fast 
ansatte som leverer noe over 100 nye enheter og ca 200 brukte enheter, fordelt 

på campingvogner og bobiler.

Antallet tilsier at vi er blant de største aktørene i Akershus på 
campingvogner og bobil.

Vi har kvalitets vogner og bobiler fra Adria, Knaus, 
BurstneBurstner, Solifer, Polar, og Hymer

HELGEÅPENT PÅ LIANS 
31. mars – 3. april! Messecamp.

VÅRSLEPP PÅ LIANS 
9. – 14. mai! Messecamp

HØSTMESSE PÅ LIANS 
22. – 25. september! Messecamp

VIKTIGE

DATOER!
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Vi har 

leveringsklare

vogner og biler 

på lager!

www.lianscaravan.no 

 Nyt friheten 
    til å dra 
hvor og når 
       du vil!

Andslimoen, Bardufoss / Tlf 77 83 06 30 / post@lianscaravan.no /

We Love Camping!
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rita ottervik, ordfører i trondheim, og reiselivsdirektør 
stig kr. Hillestad ønsker deg velkommen til trondheim, 
byen ved nidelvens bredd og norges historiske hoved-
stad.

i Trondheim vil du oppleve småbyens sjarm med midtbyen og 
Bakklandet, og storbyens mange muligheter. mathallen og et 
rikt restaurantliv, hoteller i alle kategorier, konsert-scener og store 
idrettsprestasjoner.

om du tar trikken til bymarka eller går promenaden langs fjorden, 
så er det korte avstander fra by-kjernen. vi har verdens første 
sykkelheis, Trampe, og byen har som mål å bli Norges beste 
sykkelby.

universitetsbyen Trondheim, med flere enn 30 000 studenter, 
setter preg på byen og våre 185 000 innbyggere. 

Fra forskningsmiljøene kom i 2014 historiens første norske  
Nobelprisvinnere i medisin, ekteparet moser ved Kavli institute/
NTNu. 

så om du er kortreist gjest i egen by, eller langveisfarende besøk- 
ende, velkommen til opplevelser, smakfulle dager og arrange-
ment i Norges tredje største by Trondheim.

NyheTer

I Trondheim er alt tilgjengelig for deg, og det meste ligger i umiddelbar nærhet til hverandre. 
Det betyr at du ikke trenger å planlegge dagen, men ta den som den kommer.

Midtbyen – den delen av byen som 
rammes inn av Nidelven – finner du 
en rekke severdigheter. Legg gjerne 
veien over Gamle Bybro til Bakk- 
landet, en bydel med små, hyggelige 
kafeer og restauranter – der spesial-
butikker og gamle trehus skaper en 
fin ramme. 

opplev byen på sykkel
Eller ta båtturen til tradisjons- 
rike Munkholmen – en utmerket  
anledning til å oppleve Trondheim 
fra sjøsiden.

Herfra ser du Kristiansten Fest-
ning, som ble bygget etter den 
store bybrannen i 1881 og ligger 
og vokter over byen. Lei gjerne by- 
sykkel og ta sykkelheisen Trampe – 

den første i verden i sitt slag – opp 
til festningen. For å bruke heisen 
trengs nøkkelkort som kan lånes 
ved Mix-kiosken, Dromedar kaffe- 
bar og Sykkelbua på Bakklandet 
og ved Turistinformasjonen midt  
i gågaten, i Nordre gate 11.

Lenger opp finner du det 120  
meter høye Tyholttårnet, hvis ut-
sikt gir deg et godt overblikk over 
byen og dens omgivelser. Blant 
annet Erkebispegården  og Nidaros 
domkirke, Norges nasjonalhellig-
dom – og verdens nordligste kate-
dral. 

gallerier og museer
Glem heller ikke å legge turen inn-
om byens rike utvalg av gallerier 

og museer. Her er mulighetene 
mange, enten du ønsker en guidet 
omvisning, eller foretrekker å gå på 
oppdagelsesferd på egen hånd.

Trondheim Kunstmuseum gjen- 
åpnet i 2012 – etter et større opp- 
ussingsarbeid. Museets andre av-
deling, Gråmølna, ligger et sted 
i bakgatene mellom Solsiden og 
Møllenbergområdet og huser i  
annen etasje en fast utstilling av 
to av landets mest profilerte billed-
kunstnere – bysbarna Inger Sitter 
og Håkon Bleken.

Nær sagt vegg i vegg med kunst-
museets hovedavdeling ligger 
Trondheims Kunstforening. Her 
vises ofte lokale billedkunstnere. 
Nordenfjeldske Kunstindustrimu-

seum, sentralt plassert i byens 
paradegate Munkegata, er basert 
på tradisjon, kunsthåndverk og  
design. 

Trondheim er også en moderne  
universitetsby og et sentrum for 
maritim, teknisk og medisinsk 
forskning. Her kommer blant annet  
Vitensenteret inn, et populær- 
vitenskapelig opplevelsessenter for 
hele familien.

utflukter
Eller hva med en liten utflukt? 
Trikken i Trondheim kjører fra 
St. Olavsgate til Lian i Bymarka.  
Turen tar 20 minutter og går gjen-
nom gammel småhusbebyggelse 
og med panoramautsikt over byen. 

Fra endeholdeplassen ligger By-
marka åpen med sine muligheter 
for rekreasjon.

To andre utfluktssteder er Ringve  
Museum og Ringve Botaniske 
Hage. Ringve er Norges nasjonale 
museum for musikk og musikk- 
instrumenter med samlinger fra 
hele verden. Museet ligger idyllisk 
til i en gammel lystgård på Lade, 
midt i Ringve Botaniske Hage. ■

Trondheim - Norges historiske hovedstad

velKommeN  
Til vårT TroNDheim

Vennlig hilsen Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune, 
og Stig Kr. Hillestad, reiselivsdirektør i Visit Trondheim AS. 

les flere artikler om  
Trondheim på nett
destinasjon-norge.no

Foto: visit trondHeim

Foto: mariUs rUa

av Håvard nyhus



ARRANGEMENTBYEN 
TRONDHEIM

Noen av mange opplevelser i Trondheimsregionen
Sommeren 2016

Mai
03.-12.mai:  Trondheim Jazzfestival
08.mai:  Rosenborg – Stabekk på Lerkendal
12.mai:  Trondheim Symfoniorkester (TSO) og Frode Fjellheim, 
   Feat. Mari Boine ( Olavshallen )
16.mai:  Rosenborg – Lillestrøm på Lerkendal
28.mai:  Rosenborg – Molde på Lerkendal

Juni
04.juni:                Musikkfest Trondheim
11.juni:  Bo Kaspers Orkester ( Olavshallen )
28.-30.juni:        Bondes Marked på Torvet i Trondheim

Juli
01.-02.juli:  Elton John ( Sverresborg Arena )
09.juli:  Rosenborg – Sarpsborg 08 på Lerkendal
23.juli:  Rosenborg – Haugesund på Lerkendal
28.juli:  Åpningskonsert, Olavsfestdagene : The wound in the 
   water (Nidaros Domkirke)
28.juli - 6/8: Olavsfestdagene i Trondheim (Norges største Kirke- 
   og Kulturfestival)
24.-31.juli:  Olsokdagene på Stiklestad

August
04.-06.august: Trøndersk Matfestival
04.-06.august: Bryggerifestivalen
04.august:  ANNO : Innspilling av NRK-reality serien ANNO 
   starter i Trondheim sentrum
09. august:  Supercupfinalen i Fotball (vinneren av Champions League 
   og Europacup 2016 møtes på Lerkendal!)
10.august:  Van Morrison (Sverresborg Arena)
13.august:  Trondheimsnatt m/ Åge Aleksandersen (Sverresborg Arena)
13.august:  Rosenborg – Sogndal på Lerkendal
16.-19.august: Messen «Nor-Fishing»
18.-20.august: Pstereo
18.-20.august: Toppidrettsveka, Aure og Trondheim 
28.august:  Rosenborg – Tromsø på Lerkendal

Foto: mariUs rUa



Hele året Ukentlige konserter med Bergen Filharmoniske Orkester
Hele året Ukentlige jazzkonserter, fredager vår og høst
Fra 17.02 Jubileumsforestilling «Lampefeber» av Helge Jordal 
07.04 Konsert med Lost Frequencies
21.04 Konsert med Frank Turner & the Sleeping Souls
22.04  “En vandring i Countrymusikkens historie” – av og med 

Arne Benoni
26.04 Konsert med Marit Larsen
27.04 – 30.04 Humorfest – morsomme dager mellom de syv fjell
28.04 – 29.04 Opera: “Senza Sangue/Ridder Blåskjeggs Borg”
30.04 Bergen City Marathon
30.04 Konsert med Kinky Friedman
06.05 Show med Dara Ó Briain
07.05 Konsert med a-ha
08.05 MC Vårmønstringen
11.05 – 13.05 Nordiske Mediedager
18.05 – 30.09 Lunsjkonserter på Troldhaugen
25.05 – 08.06 Festspillene i Bergen
26.05 – 04.06 Nattjazz
28.05 Ulriken Opp – motbakkeløp
28.05 Opera: «Verklärte Nacht/Erwartung»
29.05  4-fjells- og 7-fjellsturen
01.06 – 03.06 Eggstockfestivalen – musikkfestival for nye band
02.06 Bergen Fjellmaraton
03.06 Bjørgvin Marknad – viking- og middelalderfestival
04.06 Sykkelrittet Bergen – Voss

09.06 – 12.06 Hansadager
10.06 Konsert med 10cc
11.06 Konsert med Vamp
11.06 Torgdagen i Bergen
13.06 – 28.08 Grieg in Bergen – konsertserie
15.06 – 18.06 Bergenfest – musikkfestival
18.06 – 21.08 FløyenFolk – konsertserie (tirsdager og torsdager)
19.06 – 28.08 Kveldskonserter på Troldhaugen (søndager)
22.06 Konsert med Volbeat
23.06 – 26.06 BergenCup – håndballturnering
19.07 – 06.08 Bergen Spillfestival
28.07 Konsert med Lionel Richie
28.07 – 13.08 Familieteater: „Kaptein Knurr og Mareminemysteriet“
05.08 – 06.08 Osfest – musikkfestival
07.08 Coastman Norway – triathlon
08.08 – 14.08 Havsportveka
13.08 – 18.09 Kystsogevekene – kystkulturfestival
18.08 Konsert med Aurora
19.08 Konsert med Susanne Sundfør
19.08 – 21.08 Oseana Kammerfest – kammermusikkfestival
20.08 Cloud Nine Festival presentert av Kygo
24.08 – 17.12 Show med Dagfi nn Lyngbø: «Supersmud»
27.08 – 04.09 Knarvikmila – mosjonsløp
31.08 – 04.09 Sykkelrittet Tour des Fjords
01.09 – 01.10 Bergen Assembly – an initiative for art and research
02.09 – 10.09 Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse

02.09 – 03.09 Bergen Ølfestival
02.09 – 04.09 Bergen Matfest – Bønder i by’n
09.09 – 10.09 The Edge: Nordic – metalfestival
Medio sept. Raptus – Bergen Tegneseriefestival
11.09 Fanamilen – mosjonsløp
17.09 Trolljegerprøven – hinderløp
21.09 – 28.09 BIFF – Bergen Internasjonale Filmfestival
23.09 – 24.09 Stoltzeklevien Opp – motbakkeløp
25.09 Rune Larsen & Tor Endresen med “More Happy Days”
01.10 Konsert med CC Cowboys
01.10 – 02.10 Modelljernbanemessen
20.10 – 29.10 Oktoberdans – dansefestival
Medio oktober Ekko – festival for elektronisk kunst og musikk
24.10 Brit Floyd - The World’s Greatest Pink Floyd Show
Okt./nov. Bergen kirkeautunnale – festival for kirkekunst og -musikk
03.11 Konsert med Kvelertak
Nov./des. Holbergdagene – barokkmusikkfestival
16.11 Show: The Chicago Blues Brothers
24.11 – 10.12 Julekonsert med Jan Eggum
26.11  Bergens Tidendes Lysfest – tenning av julegranen på 

Lille Lungegårdsvann
Desember Verdens største Pepperkakeby
17.12 – 19.12 Julekonsert med Kurt Nilsen

GRENSELØSE OPPLEVELSER. ÉN BY.
Kultur. Shopping. Kunst. BarnasBergen.no. Fiske. Fjordsafari. Fjellturer. Fotball. Fiskekaker. Ro. Impulser. Rå energi. Glade mennesker.

Bestill rom og opplevelser på

visitBergen.com

Se hele listen på visitBergen.com

BRYGGEN, 
BOLLER
OG FESTIVALBRUS 

visitBergen.com
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Bergen Reiselivslag – visitBergen.com

Følg visitBergen på


