
Høstsamling 2012   
21. – 23. september 2012 

 

Undertegnede har i år fått utfordringen å arrangere årets høstsamling. Denne samlinga har i 

mange år foregått på Gol men denne gang prøver vi oss i Telemark, nærmere bestemt i 

Nystauldalen i Tinn kommune. Det er ca. 18 mil fra Nesodden og 3 timers kjøretid. 

Undertegnede, i samarbeid med Energihuset treningssenter har den glede å kunne presentere 

følgende opplegg for høstsamling 2012: 
 

Kick off på hytta ”Fjellfri”– fredag 21.09 
 

 
Kick off på Fjellfri! 

 
Vi møtes om ettermiddagen fredag 21. september til kick-off i Nystøyldalen på hytta 

”Fjellfri” i Tinn i Telemark for god mat og drikke og en god natts søvn. Ved stor deltakelse 

leier vi ekstra hytter på setra Mydalen som ligger 300 meter fra Fjellfri. Nedenfor følger 

foreløpig program for helgen.  

 

Lørdag 22.09 – Rulleski og sykkeltur 
 

Rulleskitur 
Dagen starter med en god frokost på hytta/hyttene. Deretter setter vi oss på syklene og varmer 

opp til rulleskitur. Jeg ser for meg 2 alternativer p.r. dato: 

 

Alternativ 1: Sykler til Tessungdalen Fjellhandel (2 mil). Derfra og opp til Småroe 

Hyttegrend er det ca. 8,5 km. Start på ca. 760 moh og målgang på ca. 1200 moh.  

 

Alternativ 2: Sykler ned til Austbygde (14 km). Derfra og opp til Gjuvsjå er det ca. 6 km. 

Start på 210 moh og målgang på 580 moh.  

 

 
Småroi - Telemark   Tessungdalen Fjellhandel 

 



Sykkeltur 
 

Etter å ha fått i oss litt å spise har vi flere alternativer mht veivalg på sykkel.  

 

Alternativ 1: Sykler over til Imingfjell, deretter ned til Rødberg og Nore. Ved Eide tar vi av 

på grusvei som tar oss opp på fjellet igjen til Veggli Fjellstue, over Killingskardet og tilbake 

til hytta. Total lengde 84 km (hvis alternativ 1 på rulleski foretrekkes), 111 km (hvis alternativ 

2 på rulleski foretrekkes).  

 

Alternativ 2: Tur opp til Kalhovd (64 km), deretter over snaufjellet hvor vi stuper ned til 

Rjukan. Fra Rjukan og tilbake til hytta er det 44 km. Total lengde 13,8 mil (hvis alternativ 1 

på rulleski foretrekkes), 110 km (hvis alternativ 2 på rulleski foretrekkes) 

 

 
Kart sykkeltrasèer – Veggli    Kart Heimsetrunden – Veggli 

 

Alternativ 3: Sykler over Nystauldalen/Skirvedalen og tar turen over til Veggli Fjellstue (13 

km). Der går det 3 merkede sykkeltrasèer på fjellet, (se bildet ovenfor). Diplemyrrunden, 

Heimsetrunden og Persburunden. Trolig den mest aktuelle i forhold til lengde er nok 

Heimsetrunden på 17 km (se kart ovenfor) som gir en total lengde på 7 mil inkludert turen 

tilbake til hytta. Dette gjelder for alternativ 1 på rulleski velges. Hvis alternativ 2 på rulleski 

foretrekkes så blir totallengden 57 km. 

 

Tilbake på hyttene er det dags for dusj og pleie. Deretter rusler vi bort til setra Mydalen hvor 

Ingebjørg Håvardsrud vil servere oss 3 retters middag (se bildet) med godt drikke til.  

 

 
3 retters middag og sosialt samvær på Mydalen 

 



 Søndag 23.09 – Rundtur på Hardangervidda på beina - Lufsjå    

 
Hytta ligger ca. 200 meter nedenfor snaufjellet. Derfra går en flott sti som fører oss opp på 

snaufjellet til turisthytta Lufsjå 1235 moh. Derfra kan en ta en flott rundtur på vidda ved å 

følge den gamle nordmannslepa noen km før en kommer ned igjen til hytta. Rundturen tar ca. 

2 timer. Alternativ for de som ikke vil løpe er selvfølgelig sykkelen. 

 

   

 

Terrenget ved Lufsjå 
  
Hvis du synes dette opplegget virker interessent så meld deg på i dag. Bindende påmelding 

gjøres ved å foreta følgende:  

 

• Betale 1200 kr. til konto 2650 10 06938 (Evt oversk. vil bli tilført fond Høstsamling) 

• Frist 15.08.12 
 

Dette inkluderer følgende: 

 

• 2 overnattinger i hytte 

• Enkel middag fredag kveld 

• 2 frokoster 

• 2 lunsjer 

• Festmiddag på setra Mydalen lørdag 

 

Foreløpig er prisen beregnet ut fra et stipulert anslag slik at tilleggskostnader kan forekomme.  

 

Forespørsel om tur og opplegg rettes til: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no  

- Mobil: 47 826 007 

 

 


