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Sjekk ut våre låneprodukter på www.sb1.no
eller ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Lyst på et nytt sted å bo? 

03202

Priseksempel boliglån ung: Låner du 2 millioner over 25 år koster lånet 491.234 kr 
og du betaler totalt 2.491.234 kr. Nom. rente 1,75 % og Eff. rente er 1,82 %



  KO SKJER I NESBYEN SOMMER 2021 3

Vurderer du salg av 
din eiendom?

Går du med tanker om å selge bolig eller hytte? 
Da er det lurt å starte prosessen nå. 

Gode forberedelser gjennom en profesjonell 
eiendomsmegler viser seg å være både

 lønnsomt og smart.

Kontakt oss allerede i dag for en 
uforpliktende prisvurdering av din eiendom,  
da er du forberedt og klar når tiden er inne.

June Merete Langeland, tlf. 91 12 27 71 
Marlene Rust-Brovko, tlf. 48 27 07 52

Johan Slåtten, tlf. 90 47 43 89
Marte H. Ullnæss, tlf. 90 54 09 87

Alfarvegen 126, 3540 Nesbyen • privatmegleren.no/hallingdal
Sentrumsvegen 60, 3550 Gol • privatmegleren.no/hallingdal
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Meny Nesfjellet

Spise hjemme? 

Ta kontakt så finner 

vi en løsning

Nesfjellet.no
Nesfjellet
#Nesfjellet

Middagsservering  
15. juli - 15. august.

I sommer inviterer vertska-
pet hos Nesfjellet Golf 
til middagsservering i 
grønne og hyggelige 

omgivelser  
på Golfkaféen. Servering 

tors-søn fra kl. 17:30. 
 Her serveres opptil tre 

retter, med egen meny for 
barn.

 À la carte

Hel- og rømmestekt fjellørret  
Hjortemedaljong 
Entrecot av kalv
Elgkarbonader 

Spinatfylte tortellini

Hjemmelaget iskrem 
Hjemmelaget karamellpudding 

Sjokoladefondant

Noen fristelser:

Bordreservasjon er nødvendig  
mobil: 484 08 884         

epost: dr@nesfjellet.no
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Kjære leser

Glad nesningsentusiast og daglig leder i  
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN)

Solveig Hjallen

FORSIDE-BILDE: På SUP-brett på Trytetjern. 
7 Susanne Pettersen

SOMMEREN 2021
 
OPPLAG: 
9000

UTGIVER: 
Nesbyen Turist- og 
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
info@nesbyen.no

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 

Også i år blir nok sydenferien erstattet av 
norgesferie for de aller fleste. Statistisk sett har 
soltørste turister i Hallingdal lite å frykte, særlig 
i Nesbyen. I år bikket gradestokken 30°C 
allerede 28.mai, og Nesbyen var nok en gang 
varmest i landet. Statistikken viser at Nesbyen 
har flest nordiske sommerdager (dager over 20°C), 
flest sommerdager (dager over 25°C), flest trope- 
dager (dager over 30°C) og flest antall dager 
som landets varmeste (den mest berømte er 
fortsatt 20 juni 1970 med 35,6 °C).

Med en rekordvarm merittliste, er det klart at 
vi trenger gode badeplasser. Trytetjern Frilufts-
port er sommerperla i Nesbyen, med blant an-
net sandstrand, brygge, vanntrampoline, grill 
og sandvolleyballbane. En idyllisk turveg følger 
vannkanten hele vegen rundt tjernet. I skogen 
like bak ligger tre spennende terrengsykkel- 
rundløyper. Nytt i år er et flott dusj-og sanitær- 
bygg, utvidet tursti rundt vannet, samt større 
parkeringanlegg. Trytetjern har en høy status 
som rekreasjonsområde for både lokale, hytte-
folk og besøkende og er et eldorado  
sommerstid.

Hallingdal ligger i Europatoppen i satsing  
på stisykling. I løpet av sommeren åpnes  
42 kilometer med nye sykkelstier i dalen.  
Den lengste av disse blir den 15 kilometer 
lange stien "HallingSpranget" fra Nesfjellet 
(1150 moh.) til Nesbyen sentrum (170 moh.). 
Åpning er planlagt i september. Det jobbes 
også med en servicestasjon i sentrum, med 
sykkelvask, mekkestasjon og lade-muligheter 
for el-syklister. I dette magasinet har vi laget 
en guide for ferske stisyklister, med forslag til 
familievennlige stier både i Nesbyen og resten 
av Hallingdal.

Nesbyen Historiske Opplevelser satser videre 
med å formidle historie og kultur gjennom 
besøk på Hallingdal Museum, utstillingen  
"Inn i kunsten" og gjennom omvisninger i 
Gamle Nes og Kunstlandskap Nesbyen.  
Informasjon, billetter og åpningstider til disse, 
og mange andre sommeraktiviteter i Nesbyen, 
finner du på visitnesbyen.no.

Skulle du trives så godt i Nesbyen at du vurderer 
å flytte hit, så har du nå et godt verktøy. 
NTN (Nesbyen Turist- og Næringsservice AS) 
har på oppdrag for Nesbyen kommune laget 
nettsiden boinesbyen.no. Her finner du nyttig 
informasjon om blant annet ledige tomter,  
jobbmuligheter og fritidsaktiviteter i kommunen. 
Jeg kan med hånden på hjertet si at Nesbyen 
er et godt sted å bo!

Jeg ønsker deg en frisk, varm og herlig  
sommer i Nesbyen!

Spise hjemme? 

Ta kontakt så finner 

vi en løsning

Nesfjellet.no
Nesfjellet
#Nesfjellet

Middagsservering  
15. juli - 15. august.

I sommer inviterer vertska-
pet hos Nesfjellet Golf 
til middagsservering i 
grønne og hyggelige 

omgivelser  
på Golfkaféen. Servering 

tors-søn fra kl. 17:30. 
 Her serveres opptil tre 

retter, med egen meny for 
barn.

 À la carte

Hel- og rømmestekt fjellørret  
Hjortemedaljong 
Entrecot av kalv
Elgkarbonader 

Spinatfylte tortellini

Hjemmelaget iskrem 
Hjemmelaget karamellpudding 

Sjokoladefondant
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Bordreservasjon er nødvendig  
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epost: dr@nesfjellet.no
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Første av totalt fire runder i Hallingdals pumptrack-
serie. Her er det plass til ALLE syklister – enten du 
er proff eller på balansesykkel. 7 ulike klasser for 
ulike aldere og ambisjonsnivå.

Onsdagene i sommerferien er det masse å  
oppleve på friluftsmuseet i Nesbyen. Mens barna 
underholdes av varierte aktiviteter, kan de voksne 
studere historiene og bygningene på museet.

Nok en gang fylles sentrum av torgkjerringer som 
selger lekre, velsmakende, kreative og  
hjemmelagde produkter. Kjerringtorget byr 
også på en rekke kulturinnslag, temakvelder og 
utstillinger.

Lavterskel sykkelritt for hele familien. Mat- og 
drikkestasjon underveis på Nystølkroken Kafé. 
Rittet følger sykkelløypa "Nesfjellet rundt".

Onsdager 30. juni til 11. august fra kl 11-15 
Aktivitetsdag
Sted: Hallingdal Museum

27. - 29. august
Kjerringtorget
Sted: Nesbyen sentrum

11. september
Nesfjellet rundt
Sted: Golfkaféen, Nesfjellet

Ko skjer i
Nesbyen? 

Mer informasjon: 
www.visitnesbyen.no/
arrangementer

Flere arrangementer

10. juli Sykkelritt på nulltid på Nesfjellet
21. aug. Verdensmat på norsk
28. aug. Håkonbudagen / Jonas Fjeld
3-5 sept. Green Cycling Weekend
4-5 sept. Nesbyen Enduro
4 sept. Nesbyen gir tilbake
11 sept. Kjerringsleppets Høstslepp

26. juni fra kl 11:00
Hallingdal Pumptrack Series runde 1
Sted: Nesbyen sentrum
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Trivelig fjellkafè rett ved de flotteste 
stiene i Nesbyen. Hjemmelaget mat 
med kortreiste råvarer. Lokaler for 
små og store grupper.  
Hytteutleie og arrangementer.

4 juli - 15 august:  Åpent hver dag kl. 11-19
Etter 15 august:  Åpent hver helg kl. 11-18

Følg oss på Facebook
for oppdateringer, arrangementer og åpningstider 
Nystølen Hyttegrend og Kafè

www.nystolen.no
Tlf. 918 45 238

hytteutleie@nystolen.no
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RIDETUR PÅ  
HØYFJELLET 
Drømmer du om å ri på hesteryggen, 
1000 meter over havet, med storslagen 
utsikt i alle retninger? Vassfaret  
Turridning tilbyr halv- og heldagsturer i 
Nes Østmark.
nn visitnesbyen.no/hesteridning 

Langedrag Naturpark tilbyr et bredt 
spekter av rideaktiviteter, både korte 
turer for barn og lengre utflukter i høy-
fjellet.
nn langedrag.no 

Fisketur
 

Fjellturen blir raskt mer spennende med 
fiskestanga i sekken. I Nesbyen kan du 
fiske i et hundretalls gode ørretvann. 
Barn under 16 år fisker gratis, mens vi 
andre må kjøpe fiskekort. 
nn visitnesbyen.no/fiske

 

SOMMER 
AKTIVITETER

RIDETUR MED UTSIKT 
PÅ VARDEFJELL 

7 Vassfaret Turridning

FISKELYKKE!
7 Gudbrand Tandberg
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HØYFJELLSGOLF
Apropos Nesfjellet - i tillegg til milevis 
med turstier, finner du her en av de 
flotteste høyfjells-golfbanene i landet. 
nn nesfjelletgolf.no

Ysting på Bjørnerud
I “gamledager” var sommeren i  
Hallingdal synonymt med stølsdrift 
og ysting av ost var en hoved- 
geskjeft. Ved Bjørnerud får du lære 
den tradisjonelle kunsten og lage 
din egen ost. 
nn visitnesbyen.no/ysting

Stolpejakten
 

I sommer kan du gå på stolpejakt 
både rundt sentrum og på Nesfjellet 
(sistnevnte fra 26 juni). Last ned 
“Stolpejakten” på telefonen din, så  
er du i gang! 
nn visitnesbyen.no/stolpejakten

HOLE-IN-ONE
700 METER 

OVER HAVET
7 Bjørn-Chr. Syse

POPULÆR JAKT
7 Ole Øyen

OST PÅ  
GAMLEMÅTEN
7 Bjørnerud  
Fjellgård
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FØSSAN
De naturlige kulpene og skliene i  
“Føssan” er et naturlig badeland  
på varme dager. Ikke like varmt som 
i Trytetjern - men elva Rukkedøla er et  
morsomt alternativ for de som liker  
frisk spenning.  
 
Vær veldig forsiktig med hopping fra  
klippene - det er grunt mange steder! 
nn visitnesbyen.no/bading

Turorientering
Turorientering er en annen aktivitet som 
kan lokke de yngste til å snøre på seg 
fjellstøvlene helt frivillig. Last ned kart, 
finn frem kompasset og legg ut på leting 
etter postene med familien. 
nn visitnesbyen.no/turorientering

Padlebrett
 

Den klassiske flytemadrassen har fått en
konkurrent i de populære padlebrettene 
(SUP-brett). Om du ikke har ditt eget 
kan du låne på Utlånsbua. Brett kan 
også leies fra Trailhead Nesbyen, som 
også tilbyr transport tilbake dersom  
du vil flyte nedover Hallingdalselva. 
nn visitnesbyen.no/standuppaddle

STAND UP PADDLE-IDYLL PÅ TRYTETJERN
7 Hanna Alvång (@hannaalvang)

FØSSAN VED  
HALLINGDAL MUSEUM
7 Stig Ole Thorstensen

 

SOMMER 
AKTIVITETER

7 Ole Øyen
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TRYTETJERN
Dette er stedet å være på de varmeste 
sommerdagene! Her finner du grill, 
badebrygge, vanntrampoline, sand-
volleyballbane, utleiebåt, toaletter og 
utedusj. For å nevne noe.

Tips: Sjekk vanntemperaturen på  
nn visitnesbyen.no/trytetjern

Langedrag Naturpark
 

Det er med god grunn at folk stimler 
til Langedrag. Den populære og pris-
belønte parken er et prakteksempel på 
dyrehold. Fjellreven er ett av mange 
spennende dyr du kan hilse på her.
nn langedrag.noJEG HAR EN  

FJELLREV PÅ  
RYGGEN  
7 Lisa Halvorsen

FOLKSOMT PÅ VARME DAGER
7 Lars Storheim

     Mer informasjon finner du på
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METEORITTPARKEN
GARDNOS
Kratere etter meteorittnedslag er 
sjeldne på jorden. Det er funnet 
færre enn 200 av dem til sammen  
og ett av dem ligger i Nesbyen.  
Den sommeråpne oppdagelses- 
parken er både lærerik, fascinerede 
og moro for barna. 
nnmeteorittparken.no

Ut på tur
 

Med fjellstøvler på beina og noe 
godt i sekken kan du velge og vrake 
blant flotte turstier i fjellet eller skogen. 
 På Ut.no har vi registrert mer enn 
70 turforslag i Nesbyen. 
nn Ut.no eller  visitnesbyen.no/ 
  vandring

 
GUIDET TUR

I METEORITTKRATERET
7 Lars Storheim

 
HALLINGNATTEN 
(1314 MOH.)
Det høyeste fjellet i Nesbyen 
når du blant annet fra Imlan  
eller Nesfjellet. Sistnevnte er  
en lang tur.
7 Katrine Tangen Sandbekk

 

SOMMER 
AKTIVITETER
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Hallingdal Museum
Hallingdal Museum byr på aktiviteter  
for de minste og spennende historie-
formidling for de voksne. Hør sagnet  
om Jenta i Staveloftet som gjemte  
seg for svartedauden.

Den største opplevelsen får man på 
aktivitetsdagene hver onsdag i  
sommerferien.
nn buskerudmuseet.com/hallingdal-museum

HISTORISKE
OMVISNINGER
Hver uke i sommer kan du slå følge med 
lokale omvisere på to ulike turer. Den 
ene runden tar for seg historien om 
"Gamle Nes", fra den gang Nesbyen var 
bosted for embetsstanden i Hallingdal. 
Den andre runden fokuserer på male-
riene til Hans Gude og hans kunstner-
venner fra 1800-tallet, med motiver 
fra Nesbyen og Rukkedøla. Sistnevnte 
runde, "Kunstvandring Nesbyen", kan 
du også gå på egenhånd.
nn visitnesbyen.no/historiske

Inn i kunsten
Utstillingen på Sorenskrivergården er en 
oppdagelsesreise i Nesbyens miljø slik 
Hans Gude møtte det på 1800-tallet. Her 
får du et innblikk i kunsten hans og livet 
på den herskapelige gården for nesten 
200 år siden.
nn visitnesbyen.no/historiske

OMVISNING I GAMLE NES
7 Lars Storheim

INN I KUNSTEN
7 Lars Storheim

     Mer informasjon finner du på

JENTA I STAVELOFTET
7 Vibeke Hjønnevåg
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Aktiviteter
Dagsbesøk 
Overnatting

Velkommen til dyrebare 
naturopplevelser 

i sommer

Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no

ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Bli med inn til ulv og gaupe
Hundekjøring
Rideturer og rideleir
Klatrepark, fjellrevcamp
Familieleir, seterdag
Besteforeldre- barneleir
Kurs, teambuilding
Bryllup, fødselsdager mm.
Fiske, flotte turmuligheter

MIDDELALDERDAG 24 JULI

Ulvekos Seterliv

Utfordringer

RideturerElgkos

Gaupeforing
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Kjerringsleppets 
Høstslepp 

• Kort eller lang fjelltur gjennom 
“Trekanten” på Nesfjellet 
(Trondrudmarka).

• Ingen tidtaking,  
bare god stemning

• Skreppe med fine overraskelser
• Kaffe og boller underveis
• Vardeyoga
• Afterwalk med høg hugefaktor  

og premiering
• Kortreist lokal grillmat 

og utekonsert på  
Nystølkroken Kafé

Sponset av: 
Nystølkroken Kafé
Skue Sparebank
Aparta

Meld deg på i dag  
kjerringsleppet.no

Lørdag 11 september 2021

I år  
begrenset 

antall plasser
husk påmelding
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TURTIPS DYNA (1212 MOH.) 
P  Nes Nordmark 
ff 15-20 km t/r 
Ønsker du en tur med storslagen utsikt, så er  
Dyna et godt valg. Fjellet markerer kommune-
grensen mellom Ål og Nesbyen. Start turen fra  
Myking, Grønhovd eller Skålsrudstølen. Stien  
starter gjennom glissen bjørkeskog, deretter  
åpent høyfjellsterreng til topps.
nn  Søk "Dyna" på Ut.no

UNSKANATTEN (1099 MOH.) 
P  Nesfjellet / Nes Sørmark 
ff 8 km t/r
Dette er en ukjent tur for mange, men en enkel 
topptur til et fint utsiktspunkt. Fra parkerings- 
plassen i Tverrlia, følg bilvegen videre oppover, 
deretter over på sti. Stedvis bløtt, så gode sko er 
en fordel. Følg røde merker forbi Ålsvatnet og til 
topps.
nn  Søk "Unskanattan fra Tverrlia" på Ut.no

7 Lars Storheim

7 Lars Storheim
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Moderne hytter 
med solrik beliggenhet
nesbyenfjellgrend.no 

MODERNE HYTTER
I HJERTET AV NESFJELLET
Fra kr 3.350.000 

nesbyenfjellgrend.no

KVASSHOVDA (1150 MOH.) 
P  Nesfjellet / Nes Sørmark 
ff 6 km t/r 
Kvasshovda er en lettgått topp som byr på flott  
utsikt over store deler av Nes Sørmark, Hemsedals- 
fjella og Hallingskarvet. Kvasshovda kan gjerne 
kombineres med nabofjellene Trommenatten  
eller Smylifjell. 
nn  Søk "Kvasshovda fra Bøgaset" på Ut.no

7 Josh Stinton
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PÅ
HYTTA

TROMMENATTEN
Perfekt start på 
dagen. Løpetur fra 
Nystølen til  
Trommenatten.
7 Ida Norlie

OPPKVIKKER PÅ TOPPEN
- Viktig å kose seg på tur. 
På toppen av Åkrefjell 
lagde vi Moscow mule.  
Til og med isbiter hadde  
vi med oss i sekken.
7 Ida Norlie

KJØLIG HØYFJELLSBAD 
- Selv om det fortsatt lå 
litt snø i fjellet på denne 
turen, er det obligatorisk 
med et bad. Kan vel kalles 
positivt gruppepress. 
7 Ida Norlie

- Jeg elsker alt ved  
Nesfjellet, sier  
Ida Norlie fra Asker.
 
Ida har sendt oss disse bildene fra en 
hyttetur i fjor med venninnegjengen, 
som også er naboer i Vollen. Ida har 
selv hytte i Tverrlia på Nesfjellet.  
Ei venninne har hytte på Nystølen, 
hvor de bodde på denne turen. 
- Det jeg elsker med Nesbyen 
og Nesfjellet er den fantastiske 
naturen sommer som vinter. Så 
mange forskjellig turer man kan gå 
avhengig av vær og vind. Fjell- 
toppene gir en fantastisk utsikt.  
Det er barnevennlig, så mine tre 
barn har vært med på lange fine 
turer fra de var helt små. 
De flotte sykkelstiene gir enda flere 
muligheter i sommer- og høst-
halvåret. Avstanden fra hjemme til 
hytta er også perfekt!

HVEM:  Venninnegjeng og naboer på tur
FRA:  Vollen i Asker 
HVOR:  Hyttetur til Nystølen i Trondrudmarka
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HVEM:  Pappa Thor, mamma Ingunn Marie, 
 Gabrielle (11) og Haakon (7)
FRA:  Oslo 
HVOR:  Leier hytte i Nes Nordmark

- Sykling på sti er noe av det 
morsomste barna vet, sier  
Ingunn Marie Baastad 
som leier hytte i Nesbyen.
 
Hva liker dere å gjøre?
- Vi har forelsket oss helt i fjellet.  Vi leier hytte 
på Nystølen i nærheten av Skålsrudstølen i  
Nes Nordmark. Det er et vakkert støls- 

område med dyr, og det er veldig koselig å 
sykle innover der. Vi sykler masse rundt hytta, 
ved Trytetjern og på Nesfjellet ved alpin- 
senteret. “Nesfjellet rundt” syklet vi også flere 
ganger i fjor og synes det var SÅ gøy!  
Vi startet ved golfbanen og syklet hele runden, 
og da ble det rett over 15 km å sykle. Ikke verst 
for de små beina, sier Ingunn.  
 
Gjett om vi gleder oss til den lange sykkelstien 
fra Nesfjellet til Nesbyen sentrum åpner! Barna 
går på sykkeltrening i byen, og slike stier er noe 
av det morsomste de vet. Vi har syklet mye i  
Trysil, men føler at Nesbyen nå har et større tilbud, 
som er mer variert. Og ikke minst, så er fjellet 
vakrere. Det er det INGEN tvil om, sier Ingunn.

7 Ingunn Baastad
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NYBEGYNNER-
GUIDE TIL  

STISYKLING 
0 7 Lars Storheim

Få steder i landet kan matche stisykkeltilbudet i Hallingdal. 
 Det beste av alt - mye mer er på vei. Men hva trenger du 

egentlig av utstyr for å prøve denne nye aktiviteten?  
Hvilke stier skal du velge? Er det trygt for barna?  

Her vil vi forsøke å gi en kort innføring for  
deg som er vant til asfalt under dekkene.
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HVOR VANSKELIG 
ER STIEN?
Sykkelstiene i Hallingdal farge- 
graderes fra lett til vanskelig på 
denne måten: Grønn, blå, rød, 
svart, dobbelsvart (ekstrem).
For ferske stisyklister er det 
grønne og blå stier som 
gjelder. Start med stier av 
enkleste gradering for å bygge 
trygghet, tekniske ferdigheter 
og erfaring før du tar steget 
til neste grad. Respekter dine 
egne ferdigheter – det er 
ingen skam å snu!

De graderte stiene finner du 
f.eks. på den digitale stiguiden 
Trailguide.net. Vær oppmerksom 
på at stiene kan registreres 
og graderes av hvem som 
helst - så ta høyde for at stier 
kan være enklere/vanskeligere 
enn opplyst (gjelder særlig 
“naturlige” stier).

HVA SLAGS SYKKEL 
TRENGER JEG?
Den første bekymringen som 
melder seg hos mange er 
knyttet til lommeboka. Grove 
stisykler med kraftige dempere 
både foran og bak, og i 
økende grad el-motor, koster 
en god slant. Gladnyheten er 

at du kommer langt med en 
helt vanlig sykkel. På grønn-
graderte (enkle) stier kan du 
sykle med omtrent hva som 
helst. Kan sykkelen rulle på 
en grusveg, og er i forsvarlig 
stand, så funker den på grønn sti. 

På blågraderte (middels van-
skelige) stier må du forvente 
litt mer fart og uforutsigbarhet. 
Da er det viktig med gode 
bremser (husk å bytte klossene 
om nødvendig), faste bolter, 
litt solide dekk (beregnet på 
terreng) og pedaler med godt 
grep. Dempegaffel i front er  
en fordel, men er ikke et krav.

Først på rødgraderte (krevende) 
stier melder behovet seg for 
en fulldempet sykkel, men 
også her kan dyktige syklister 
ha det moro med en god 
dempegaffel i front. Ellers er 
“kravene” de samme som for 
blågraderte stier.
Det viktigste, uansett vanskelig- 
hetsgrad på stien, er at sykkelen 
din er i god stand. Ønsker du 
å teste en skikkelig fulldempet 
stisykkel, så kan du leie dette 
flere steder i Hallingdal  
(blant annet hos  
Nesbyen ski- og sykkel). 

GRØNN (enkel)  
Lite helning og 
ingen tekniske elementer. 
Passer for nybegynnere  
og barn.

BLÅ (middels)  
Kan by på kortere tekniske 
partier og løst under-
lag. Fortsatt lav helning. 
Passer for syklister med litt 
erfaring.

RØD (krevende)  
Alle typer underlag og 
tekniske partier. 
Moderat helning. Passer 
for viderekomne syklister 
med gode tekniske  
ferdigheter og vurderings- 
evne.

GRØNN OG SNILL
Stien "Trytetrøkket" ved Trytetjern i 
Nesbyen er et godt eksempel på en 
grønn sti. Denne kan til og med sykles 
med minstemann i sykkeltralle. Med 
andre ord, denne type sti passer for 
nær sagt alle, med alle type sykler.
7 Lars Storheim
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Guide og shuttling
Både Trailhead Nesbyen og  

Any excuse to ride har sertifiserte  
sykkelguider og kan skreddersy turer  

etter ditt nivå. Begge tilbyr også  
shuttling (transport til topps).

 
IVRIGE SYKLISTER 
I TRYTETRØKKET
7 Magnus Grønberg

TIPS! Husk å senke setet 
i nedoverbakke for bedre 
kontroll.

SIKKERHETSUTSTYR
På grønne stier holder det med 
en vanlig solid sykkelhjelm. 
Avhengig av syklistens fart, 
kan det på blågraderte stier 
i tillegg være fornuftig med 
kne- og albuebeskyttere. På 
rødgraderte stier foretrekker 

mange helhjelm, som også 
beskytter ansiktet.

HVILKEN STI  
SKAL JEG VELGE?
Området rundt badeplassen 
ved Trytetjern er et av de beste 
for nybegynnere og familier 

med ulikt ferdighetsnivå. Her 
finner du både grønn-, blå- og 
rødgraderte sykkel-rundløyper 
på rekke og rad. Nedenfor er 
noen anbefalte stier i Nesbyen 
for deg som er fersk syklist:



  KO SKJER I NESBYEN SOMMER 2021 23

BLÅBÆRTRØKKET
Trytetjern 
Samme startsted som Tryte- 
trøkket. Kjempemorsom rund-
løype på 1,2 km, med doserte 
svinger og små hopp.

STORETOPPSTIEN
Nesbyen sentrum 
Den nederste delen av den 
kommende langstien “Halling-
Spranget”. Herlig berg-og-dal-
banesti gjennom en lang serie 
med svinger. Hele stien åpner 
høsten 2021.

NESFJELLET RUNDT
Det meste av den 14 km lange 
rundturen er enkel tursykling. 
Noen partier (særlig øst for 
Bøgaset) byr på krappe svinger 
og større fart. Flere tilknyttede 
stier byr på svært god flyt, 
særlig stien fra Tverrlia til 
Bøgahaugen (på bildet).

TYTTEBÆRTRØKKET
Trytetjern 
Den mest krevende av de tre 
rundløypene ved Trytetjern og 
den første rødgraderte stien 
du bør sykle i Nesbyen.  
Mestrer du denne kan du 
prøve megaklassikeren  
"Den Ravinde".

FAMILIEVENNLIGE  
SYKKELSTIER I NESBYEN

FLERE TIPS FINNER DU PÅ VISITNESBYEN.NO/SYKLING

GOLFERN
Nesfjellet Golf 
Kort og svært barnevennlig 
rundløype på 300 meter for de 
aller minste. Kan gjerne  
kombineres med lunsjpause 
på Golfkaféen.

TRYTETRØKKET
Trytetjern 
Denne populære og enkle 
stien ved Trytetjern snirkler seg 
gjennom furuskogen i en 1,5 
km rundløype.
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FRA NESFJELLET 
TIL SENTRUM

7 0 Lars Storheim

Innspurten på tidenes 
største stiprosjekt i  
Hallingdal er i gang.

 
SOMMERÅPENT
Du trenger ikke vente for å teste  
HallingSpranget. Den nederste 
delen, fra den gamle hoppbakken 
Storetoppen åpnet i 2020. I juni  
2021 åpnet mer av stien ovenfor  
sentrum. Se Trailguide.net.
7 Lars Storheim

NATUROPPLEVELSE
Med 15 km sykkelsti blir det behov for 
pauser underveis. Det skal tilrettelegges 
flere flotte utsiktspunkter, toaletter og 
oppheng for hengekøyer.
7 Osmund Ueland

En familievennlig gang- og sykkelsti på 15 km og 
med nesten 1000 meter høydeforskjell - fra snau- 
fjellet, gjennom kupert og bratt skogsterreng,  
helt ned til Nesbyen sentrum. Trailhead Nesbyen 
hadde idéen til HallingSpranget i 2017 og har nå  
selv ansvar for byggingen. Planen er åpning av  
stien i september. Egen buss med plass til 20 sykler, 
kalt Fjellinken, skal jevnlig bringe syklister fra sentrum  
til start ved Nystølen eller Natten.

- Nesfjellet er i sterk positiv utvikling og HallingSpranget 
skal bli en attraksjon som knytter Nesfjellet og sentrum 
sammen. Hyttefamiliene blir en svært viktig målgruppe 
for stien, men hovedmålsettingen er å trekke mange 
flere aktivitetsglade familier med barn over 7 år til 
Hallingdal. HallingSpranget legger også opp til  
samarbeid med Langedrag Naturpark og Bjørneparken, 
forteller Osmund Ueland. Han er pådriver for stien og 
styreleder i Stiftelsen HallingSpranget.

Kostnadsrammen for prosjektet er 12 MNOK og 
prosjektet har fått støtte fra Tippemidler, Nesbyen 
kommune, Nesfjellet, Sparebankstiftelsen Hallingdal 
og Skue Sparebank. Privatpersoner kan støtte stien 
ved kjøp av andelsbrev på hallingspranget.no. 
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TOTTELIA
Hemsedal
Tottelia er Hemsedals lekeplass for 
to hjul. 2 km med flyt, doseringer og 
hopp for alle nivåer. 

TURUFJELL
Flå
Ferdighetsløyper og hopplinjer på 
høyfjellet, hvor syklister i alle aldre kan 
finpusse balanse- og hoppferdighe-
tene sine. Rykende ferskt anlegg som 
åpnet juni 2021. 

FLOW MOTION
Geilo
Den andre store flytstien som åpner 
denne sommeren. 4 km lang, fra top-
pen av Vestlia. Ta Vestliaheisen opp og 
kjør runde på runde! 

HEMSEDAL FLYTSTI
Hemsedal
Endeløs sykkelmoro i alpine omgivelser venter i Hemsedals nye flytsti.  
Første 6 km åpner juli 2021, og hele stien (10 km) står klar til høstferien. 

HALLINGDAL SYKKELPARK
Ål
Har du kjørt Rv. 7 gjennom Ål, har du helt sikkert sett denne sykkelparken.  
4 hopplinjer en liten pumptrack og en kort rundløype. 

VESTLIA SYKKELPARK
Geilo
Norges råeste sykkelpark? 5 hopplinjer, ferdighetsløype og asfaltert pumptrack. 
Sykkelmoro for hele familien!

Fest sykkelen på taket, hopp i bilen og utforsk hele Hallingdal!
Veien er kort mellom de ulike stisykkel-destinasjonene.  
Her er tips til familievennlige stier i andre deler av Hallingdal.

Flere tips finner du på RIDES.NO
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Nystekte kaker og brød  
ferskvarer og varm mat 
frukt og grønt - ostedisk 
blomster

VELKOMMEN  
TIL EN HYGGELIG  
SOMMERHANDEL  
HOS OSS PÅ

ÅPNINGSTIDER 
8 - 21 (9 - 20)

Nesbyen

Attraktive hyttetomter med flott beliggenhet på Myking i Nesbyen.  
Fantastiske turmuligheter både sommer og vinter. 1 da til 2 da selveier.

Les mer på  
www.nesbyenutbygging.no

Avstander
Oslo - ca. 150 km
Drammen - ca. 170 km
Tønsberg - ca 200 km
Hemsedal - ca. 70 km
Geilo - ca. 55 km

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet 
på Myking, ca 950 moh. Umiddelbar tilgang til et 
omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bær-
plukking, golf, ridning og flere bade- og fiskevann. 
Myking og områdene rundt har en av Hallingdals 
lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken 
Myking Kolonial har åpent hele året. 
Kun 15 minutter kjøring fra Myking til Nesfjellet 
Alpinsenter og Nesfjellet Golf.  
 
Grunneierkontakter:  
Andre Høva, tlf. 90 69 01 37/Sigve Hjallen tlf. 90 73 24 03.
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GRENSETOPP
Den flotte varden på toppen av Såtenatten 
(1137 m.o.h) markerer grensen mellom tre 
kommuner, Nes(byen), Ål og Nore og Uvdal. 
På bildet skimter vi de markerte fjellene sør 
for Pålsbufjorden, i Nore og Uvdal. Såtenatten 
byr forøvrig på en flott skitur fra Grønhovd.
Foto Lars Storheim

 

FRA 
ARKIVET

Nesbyen, 1895 
Mye har forandret seg på 126 år, men ikke alt. I forgrunnen, midt i bildet, ser vi den nye preste-
gården. Den ble bygget samme år som bildet ble tatt og står den dag i dag. Midt i bildet ser vi 
den gamle brua over Rukkedøla, Nes bru. Denne ble erstattet i 1900 av den nye jernbrua som 
etter hvert ble kalt Hajembrua. Ellers kan vi merke oss at brua over Hallingdalselva ennå ikke er 
påbegynt. Den ble ferdig til bruk i 1909. Vegen ned til brua var ferdig året etter, i 1910. Den ble 
da kalt Stasjonsvegen.

Det nye bildet taler for seg sjøl. 
Den nye Rukkedalsvegen, brua over 
Hallingdalselva og bebyggelsen på 
østsida av elva er noe av det som 
markerer utviklingen til dagens  
Nesbyen. Men trass i alt det nye 
som har kommet til, så ser vi også at 
mange av bygningene i området vi nå 
kaller Gamle Nes også er å finne på 
det nye bildet.

Kilde: Einar Hanserud.  
Bildet utlånt fra: Hallingdal Museum
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NESBYEN TURIST- 
OG NÆRINGSSERVICE AS

MEDLEMMER

AKTIVITETER
Any Excuse to Ride www.anyexcusetoride.com

Hallingdal Museum www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Nesfjellet Alpin www.nesfjellet.no

Nesfjellet Golf www.nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no

HallingSpranget www.hallingspranget.no 

Høva Gardsmuseum www.visitnesbyen.no

Trailhead Nesbyen AS www.trailheadnesbyen.no

Vassfaret Turridning Facebook @Vassfaretturridning

ARRANGEMENT
Festspillene i Nesbyen www.festspilleneinesbyen.no

Hallingmarken www.hallingmarken.no 

Kjerringsleppet www.kjerringsleppet.no

Kjerringtorget www.kjerringtorget.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Baus Arkitektur AS

Brødr. Rodegård AS www.rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri

Bt Brannteknikk www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær

www.comfort.no

Heilt Bygg AS www.norgeshus.no/heilt-bygg

Holm Bygg og Maskin AS www.holmentreprenor.no

Maxbo Nesbyen www.maxbo.no

Montèr Hallingdal  
Optimera

www.monter.no

Nes Hus & Hyttebygg www.neshusoghytte.no

Nes Nordmark 
Utbyggingslag

www.nesbyenutbygging.no

Nesbyen Fjellgrend www.nesbyenfjellgrend.no

Olaf O.Rukke www.rukke.no

Rukkedalskogen AS www.nattenalpin.no 

Rørservice Nesbyen AS Facebook @Rorservice 

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

BIL / VERKSTED
AMB Autoteknikk

Bidne Auto www.bidneauto.no

Bilplaneten AS www.bilplaneten.no

Ekotuning Hallingdal www.ekotuning.com

Nesbyen Bilskadesenter www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging bilxtraverksted.no

DETALJHANDEL
Aparta AS www.aparta.no

Cubus Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Fagmøbler Hallingdal www.fagmobler.no

Nesbyen Gullsmed www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Kjøpesenter www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Ski og Sykkel AS www.sosnesbyen.no

Nille Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

Power Nesbyen www.power.no

Stuveseth Farge  
& Interiør As

www.happy-homes.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Eiendomsmegler1 
Fjellmegleren AS

www.eiendomsmegler1.no

Frodig Økonomi www.frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal www.gjensidige.no

PrivatMegleren  
Hallingdal

www.privatmegleren.no

Ravind AS www.ravind.no

Skue Sparebank www.skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

www.sb1regnskap.no

INDUSTRI
Protan avd.Nesbyen www.protan.no

IT OG MEDIA
Booking Technology AS www.booktech.no

Data-Consult Nesbyen www.data-consult.no

Hallingdal Trykk AS www.hallingdaltrykk.no
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DITT MEDLEMSSKAP ER GULL VERDT
NTN er destinasjons- og næringsselskapet for Nesbyen. Vi ønsker nye bedrifter, vel, lag og foreninger velkommen til et 
godt samarbeid. Les mer om NTN og medlemsbedriftene på www.visitnesbyen.no.
 
Hvordan bli medlem?
Se www.visitnesbyen.no/medlemmer eller ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring 32 07 01 70.

MATBUTIKKER
Coop Extra Nesbyen
Post i butikk

www.coop.no

Kiwi avd. 008 Nesbyen www.kiwi.no

Nærbutikken Myking 
Kolonial Nesbyen

www.narbutikken.no

Rema 1000 Nesbyen www.rema.no

Spar Nesbyen www.nesbyenkjøpesenter.no

MAT OG DRIKKE
Hallingdal Lokalmat 
Senter AS RåSmak

www.raasmak.no

Lis Fortuna 
Restaurant og Kafe

Facebook

Nesbyen Kro www.nesbyenkro.no

Nystølkroken Kafè www.nystolen.no

Golfkafèen www.nesfjellet.no

Gøtt Pøbb AS Facebook

Senterkaféen Facebook

Vinmonopolet www.vinmonopolet.no

OVERNATTING
www.visitnesbyen.no

Hagaled Gjestegård www.hagaled.no

Haraldset Hytter www.visitnesbyen.no

Hus- & Hjerterom AS www.husoghjerterom.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Liodden Camping www.lioddencamping.no

Nesbyen Event Facebook 

Nesbyen Hytteutleie www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend www.nystolen.no

Smedsgården Hotell www.smedsgarden.no

Sutøya Feriepark www.sutoyaferiepark.no

Thoen Hotel www.thoenhotel.no

Tollefsgard Hallingstugu www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie  www.visitnesbyen.no

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER
Klar hytte & 
vaktmestertjenester AS

www.klarhytte.no

Nesbyen hytteservice www.nesbyenhytteservice.no

Hallingdal tre og hage www.hallingdaltreoghage.no

VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong Facebook @BienHarOgHudpleie

Boots apotek www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør www.nesbyenkjøpesenter.no

Sjå te å klypp de www.klyppde.no

ANDRE KATEGORIER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

www.buvatn.no

Flow Art Facebook @flowartnorway

Hjørnet Live www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i  
Buskerud

www.husflid.no

Nesbyen Frivilligsentral www.nesbyen.frivilligsentral.no

Nesbyen kommune www.nesbyen.kommune.no

STØTTEMEDLEMMER
Nesbyen Foto

Lille Alpakka

Bjørnerud Fjellgård
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BOLIG - HYTTE
REHABILITERING

Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Håkon Christian Linge, 91 99 55 12 

heilt.bygg@norgeshus.no
www.norgeshus.no/heilt-bygg

970 09 750 - 959 22 408 
s-rodega@online.no

www.rodegaard.no

Tomteutgraving
Massetransport
Fjellsprenging

Veibygging
VA-Anlegg
Drenering
Planering
Pukkverk
Graving
Riving

Solid veggkart
Fot- og sykkelruter

1299,-

Turkart
Nesbyen 1:50 000

239,-

Turkopp
Metall

199,-

bestill på nett - hent på veg til hytta 24/7

NETTBUTIKK

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

Neshytta
Lokalt håndverk

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

post@nhhb.no
neshusoghytte.no

Neshytta
Lokalt håndverk
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Har du en hytte eller 
fritidsbolig i Nesbyen 
som står tom deler av 
året? 

Nesbyen Turistkontor tilbyr 
fleksibel og trygg utleie  
gjennom VISITNESBYEN.NO. 
Online bookingløsning.  
Du bestemmer når hytta er ledig 
for utleie, og når du bruker den 
selv.  
 
Vi har løsninger for deg som bor 
langt unna hytta. Vi tar oss av 
kommunikasjon, betaling, vask 
og tilsyn.

Ønsker du mer informasjon? 
Se www.visitnesbyen.no
eller kontakt oss på
info@nesbyen.no
32 07 01 70

Lei ut hytta
når du ikke bruker den selv

VISITNESBYEN.NO

Hos oss får du en personlig rådgiver, vi er lokalbanken som er tilstede 
og bryr oss om folk. Du finner oss i Jordeshagen 5, Nesbyen.

Mail: post@skuesparebank.no
tlf: 915 07 583

Vi bryr oss om folk!
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Følg oss @nesfjellet 

Tagg oss #nesfjellet

MELD 
DEG PÅ!

VI SES :)

Familieritt på sykkel  

 
11. september 2021

*Påmelding på hjemmeside

Nesfjellet Rundt

Nesfjellet.no

Nesfjellet

#Nesfjellet

Racing-klasse 
Tur-klasse 
El-klasse

15km 


