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Aktiviteter
Dagsbesøk 
Overnatting

Velkommen til dyrebare 
naturopplevelser 

i vinter

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

På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h.
venter unike naturopplevelser for
voksne og barn. Her finner du et
mangfold av dyr og aktiviteter.
Fullpensjon med hjemmelaget mat.
Flotte turmuligheter fra tunet rett ut i 
høyfjellet.

Prøv hundekjøring og kanefart. 
Bli med inn til ulv, gaupe, elg, 
fjellrev og reinsdyr.  
Opplev det tradisjonelle
juleshowet på Langedrag 
lørdag 4 desember. Det vi 
bli hyggelige salgsboder.

Vi har åpen kafe med hjemmebakst, 
vafler, middag, varme og kalde drikker 
og mye annet godt. Kjøp med vår lokale 
ost hjem.
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Meny Nesfjellet

Familievennlig skiglede
På Nesfjellet byr heiskortet på en fullgod  

alpinopplevelse. Her finnes svarte nedfarter til raceren,  
snille og trygge utfordringer for barna og park til den lekne.  

Splitter ny 8 seter stolheis tar deg raskt til topps!

 Fra 20. desember holder anlegget åpent hver dag (10 til 16), med  
kveldskjøring onsdager og fredager (16 til 20). Skistua serverer 

smakfull og hjemmelaget mat.   

Les mer på Nesfjelletalpin.no

Velkommen
til Nesfjellet
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MORGENSTUND 
Nesbyen våkner til liv
en vintermorgen.
7 Lars Storheim
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STJERNESKUE 
- Det var helt skyfritt denne kvelden, noe som 
legger fint til rette for fine stjernebilder. Bildet 
er tatt på stativ, med lang lukkertid og en sterk 
hodelykt for å få frem lysstripen, forteller Eirik 
Tørrisplass fra Nesbyen.
Han knipset dette nydelige bildet en kald 
januarkveld på Bøgaset i Nesfjellet i fjor.
7 Eirik Tørrisplass
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Lørdag 12 mars 2022

glade  naturopplevelser

EN SOSIAL SKITUR MED 
HØY GLEDESFAKTOR 

INGEN TIDTAKING,  

BARE GOD STEMNING

SKREPPE MED FINE  
OVERRASKELSER 

VARM DRIKKE OG MAT I LØYPA 

AFTERWALK OG PREMIERING 

3-RETTERS FJELLBANKETT 

KONSERT PÅ  
NYSTØLKROKEN KAFÉ

KJERRINGSLEPPET
NESBYEN

Program og påmelding  
kjerringsleppet.no
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Kjære leser

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

Solveig Hjallen

FORSIDE-BILDE: Markedssjef i Nesfjellet, Nikolai Jelstrup, 
har kort veg fra kontoret til skiløypene - og vet å benytte seg 
av det. Foto: Lars Storheim

JUL/VINTER 
2021/22
 
OPPLAG: 
9000

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

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 

Jeg husker godt mitt første møte med skiheis 
tidlig på 70-tallet. Vi sto andektige som tente 
lys opp den nye 600 meter lange t-krokheisen 
på Ranten ved Myking. Det var to løyper å 
velge mellom, i samme lengde som heisen. 
Alpinutstyr leide vi i skibua til skilegenden Olaf 
Rodegård. Hvilken fantasisk følelse å slippe å 
tråkke oppover motbakkene i løssnøen selv! 
Det opplevdes som en liten revolusjon, og 
mange nesninger storkoste seg på Ranten i 
helger og ferier. På 90-tallet åpnet den første 
skiheisen på Natten (Nesfjellet) og skigleden 
var igjen stor - nå gjennom mine barns øyne. 
Siden den gang har antallet heiser, nedfarter 
og hytter økt jevnt og trutt i Nesfjellet. Denne 
sesongen åpner de Skandinavias ypperste stol-
heis og sin 14. løype. Mye har skjedd på 50 år, 
men det viktigste - skigleden er den samme!

Høsten ble avsluttet med prøveåpning av den 
spektakulære stien HallingSpranget. Selv fikk 
jeg gleden av å gå hele stien fra topp til bunn 
sammen med prosjektleder Osmund Ueland 
(kanskje jeg vil prøve meg på sykkel til våren). 

Jeg er mektig imponert over resultatet! Fra 
høyfjellet slynger stien seg idyllisk og pent i 
landskapet - over små bruer, inn i mosegrodd 
og trolsk skog og forbi nydelige utsiktspunkter. 
Den store utviklingen i fjellet, både innen 
sykling, skiturisme og hyttebygging gir hytte-
kommunen positive og viktige ringvirkninger 
- og ikke minst arbeidsplasser.

Når Ivar Thoen ga fra seg nøkkelen til Thoen 
Hotell i september, var en 50 år lang epoke 
over for direktør’n på «Nesbyen Plaza». Den 
fargerike hotelleieren har vært usedvanlig  
engasjert i det meste som foregår i bygda, 
med sterke meninger om mye. Vi har fått 
mange klare meldinger fra Ivar på Turist- 
kontoret, men alltid med en blanding av alvor 
og glimt i øyet. "Direktør’n" vil nok fremdeles 
være engasjert i bygda, men nå har nye krefter 
fra Nesfjellet overtatt og modernisert hotellet. 
Vi har fått en omvisning i nye Hotell Nesbyen.

Som barn kan jeg huske at det aldri var et tema 
å dra på hytta i den kaldeste perioden av året. 
Stølsbua var glissen og det var ikke mulig å 
holde den varm nok. Dagens varme hytter, 
med bilvei fram til døra og skispor rett utenfor, 
er selvsagt noe helt annet. Jeg forstår godt at 
mange realiserer drømmen om egen hytte og 
ønsker å skape kvalitetstid og nye tradisjoner 
med familien på fjellet. 

Ønsker deg en fin og frisk førjulstid, en riktig 
God Jul og et Godt Nyttår.
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Førjulshelg med salg av mye fint håndarbeid, 
skinntrykk, lokalmat fra Rå Smak, julekaker, småmat, 
badstu m.m. Gode muligheter for å finne julegaver 
som ikke finnes i butikk.  
nn visitnesbyen.no/arrangementer

Kjør hesteslede, hils på Espesetnissene og lag 
dine egne bivokslys. Kafé, juleverksted og pepper- 
kakebaking i Tandbergbygget. Avluttes med 
fakkeltog kl 16 og julegrantenning på Indre Torg.
nn visitnesbyen.no/arrangementer

Spennende viltretter og nydelig julemat. Moro-
mann Ove Torshaug kommer for å underholde. 
Fullbooket de to siste årene, så vær rask med å 
bestille plass.  
nn Nesfjellet på Facebook

Gruppa har spesialisert seg på klassisk musikk 
med innslag av humor og sjangerblanding. 
Denne oppsetningen av "Så ha ei god jul, då!" 
har helt ny regi og tekster av Tore Nysæther.
nn Hallingbillett.no

En dag full av juleglede! Ta årets julekortbilde 
sammen med reinsdyrene. Bli med på juleverk-
sted og nissespillet. Spis grøt på låven og kjør 
hesteslede. 
nn Langedrag Naturpark på Facebook

Lørdag 27. november kl 12-16 
Jul på museet
Sted: Hallingdal Museum, Nesbyen

Lørdag 4. desember fra kl 19 
Julebord med Halling-standup
Sted: Skistua, Nesfjellet

Søndag 12. desember kl 18-19:30
Tenorane og Steffen Horn
Sted: Kulturhuset Banken

Lørdag 4. desember kl 10-18
Julemarked og show for hele familien 
Sted: Langedrag Naturpark

Ko skjer i
Nesbyen? 

Mer informasjon: 
www.visitnesbyen.no/
arrangementer

Lørdag 27. november kl 10-17
Julemarked
Sted: Nystølkroken Kafé
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Bli med på det 15. Kjerringsleppet. Vi inviterer til 
jubileumstur i fantastiske omgivelser i fjellet med 
blide damer i alle aldre. Ingen tidtaking, bare 
start- og målregistrering, hygge står i fokus.  
nn kjerringsleppet.no

Jørn Hoel er ikke bare en folkekjær musiker, 
men også lidenskapelig opptatt av mat. 3-retters 
middag med lutefisk som hovedrett. Deretter 
minikonsert med hjelpekokken Jørn.
nn visitnesbyen.no/arrangementer

Lørdag 12. mars kl 9-20
Kjerringsleppets Vinterslepp  
Sted: Nesfjellet

Lørdag 29. desember kl 18-23
Lutefiskaften med Jørn Hoel
Sted: Nystølkroken Kafé

Flere arrangementer

27. november Cash Commitment  
nn Nes kirke Nesbyen på Facebook 
 

27. november Fakkeltog og julegrantenning 
nn visitnesbyen.no/arrangementer 

4. desember Julemarked 
nn Bjørnerud Fjellgård på Facebook

Fjellkafè rett ved de flotteste langrenns- 
løypene på Nesfjellet. Hjemmelaget mat  
med kortreiste råvarer. Lokaler for små og 
store grupper. Hytteutleie og arrangementer.

21-22-23.12  kl 10-16
24.12   kl 10-13
25.12   stengt
26.12-02.01  kl 10-18
Åpen daglig hele vinteren

Følg oss på Facebook
Nystølen Hyttegrend og Kafè

Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no
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HUNDEKJØRING
Nyt vinterlandskapet som flyr forbi, 
mens du lar ivrige huskyer gjøre jobben. 
En fantastisk naturopplevelse som bør 
oppleves minst én gang i livet. Les mer 
om hundekjøring lengre bak i dette 
magasinet.
nn langedrag.no 

Fjellskitur
 

Det er ingenting å si på tilbudet av oppkjørte 
langrennsløyper i Hallingdal! Men utenfor 
løypene ligger store skog- og fjell- 
områder urørt i vinterhalvåret. Med fjellski kan 
du legge turen akkurat dit du vil. I unna-
bakkene kan du teste telemark-teknikken.

 

VINTER 
AKTIVITETER

ELSKER Å TREKKE
7 Vemund Solli

FRIHET PÅ FJELLSKI
7 Lars Storheim
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HODELYKTTUR
Dørstokkmila kan være ekstra høy 
i den mørkeste delen av året. Men 
om du biter sammen tenna, skrur 
på hodelykta og kommer deg ut på 
ski i kveldsmørket, så vil du neppe 
angre. Når du er lengst vekke fra 
bebyggelse kan du stoppe og 
skru av lykta. Er du heldig kan du 
nyte stjernehimmelen over deg. 
Rundt fullmånetider greier du deg 
ofte uten hodelykt. Måneskinnstur 
høyt til fjells kan være en ganske rå 
opplevelse!

Julemarked 
 
Kjøp unike julegaver, 
smak på kortreist 
tradisjonsmat, og kom 
i ekte julestemning. 
Før jul blir det arrangert 
en rekke julemarkeder 
i Nesbyen: 

• 27 nov kl 10-17:  
Nystølkroken Kafé

• 4 des kl 10-18:  
Langedrag Naturpark

• 4 des kl 12-16:  
Bjørnerud Fjellgård 

nn www.visitnesbyen.no/
arrangementer

HUSK EKSTRA  
BATTERIER
7 Nikolai Jelstrup

STEMNINGSFULLT 
Det skal godt gjøres å ikke 
komme i julestemning når det 
er julemarked på Bjørnerud  
på Nesfjellet.
7 Bjørnerud Fjellgård
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VERDENSMESTER
Får du øye på en kar med usedvanlig lekker 
carvingteknikk i Nesfjellet, så kan det være 
Tom Stiansen. Den tidligere verdensmesteren
i slalom har hytte et steinkast fra alpinbakken. 
Her er Stiansen på vei ned fra toppen av  
Panoramaheisen en tidlig januarmorgen.
7 Lars Storheim
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TROMMENATTEN
7 Ole Øyen

7 Lars Storheim

NESTEN 3000
PÅ STOLPEJAKT I 2021
 
For andre året arrangerte Nesbyen IL O-gruppa 
Stolpejakten, i år både i sentrum og på Nesfjellet. 
Hele 2.933 personer har deltatt og til sammen 
gjort 48.839 stolpebesøk. Den mest populære 
stolpen i Nesbyen var den sentrumsnære stolpen 
ved Power med 2459 besøk. Mest populær på 
Nesfjellet var Trommenatten med 873 besøk.

- Vi er kjempefornøyd med deltagelsen i Nesbyen. 
Totalt i landet er det over 230.000 stolpejegere, 
så dette er rene folkebevegelsen og et tiltak som 
kan bety noe for folkehelsen. Allerede nå har vi 
begynt å planlegge neste års sesong, og vi kan 
love nye og spennende stolpeplasseringer,  
forteller ildsjel Ole Øyen i Nesbyen IL O-gruppa.

BÆREKRAFTIG REISEMÅL
 
Nesbyen Turist- og Nærings-
service AS (NTN) leder arbei-
det med å skaffe Nesbyen 
tittelen Bærekraftig Reisemål. 
Merkeordningen, som eies av Innovasjon 
Norge, er et verktøy for å systematisere  
arbeidet med bærekraft på et reisemål.  
Det er mange steg på vegen mot sertifisering. 
104 indikatorer skal dokumenteres, blant annet 
at reisemålet følger FNs bærekraftmål. Nesbyen 
samarbeider med Gol, Hemsedal og Ål mot å 
bli sertifisert i 2023.

Sertifiseringen gis til reisemål med et ekstra 
fokus på blant annet miljøet, omgivelsene, sin 
særegne kultur og lokale mattradisjoner. 

Utvikling skal skje med hensyn til generasjonene 
som kommer etter oss. Stadig flere velger reise- 
mål basert på verdiene dette merket står for.

Et av kriteriene er at flest mulig lokale bedrifter 
følger strenge regler og retningslinjer for pro-
duksjon og håndtering av avfall, energiforbruk, 
transport, krav til underleverandører og bruk 
av kjemikalier. Bedriftene må bevise dette og 
oppnå offisielle miljøsertifiseringer. Det finnes 
en rekke ulike sertifiseringer, blant andre Miljø-
fyrtårn, Svanen, Norsk Økoturisme, ISO 14001 
og Green Key. Overordnet samles disse under 
merket «Gresstusten». NTN er selv Miljøfyrtårn.

Noen bedrifter i Nesbyen er allerede miljø- 
sertifisert, mens flere er i prosessen med å bli 
det. Dette hjelper Nesbyen på vegen mot å bli
et Bærekraftig Reisemål. I NTNs medlems-
oversikt lengre bak i magasinet, har vi markert 
de sertifiserte bedriftene.

 

SIDEN 
SIST
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TURTIPS

VINTER I GAMLE NES
Det kan være kaldt, men også veldig vakkert 
å gå gjennom Gamle Nes vinterstid. Her fra 
brua over den frosne Rukkedøla ved Hallingdal 
Museum.  

Denne brua ble konstruert av Tor Dalevold og 
åpnet i 1994, som ein del av gangvegsystemet 
langs Rukkedøla og nedover mot markeds- 
plassen, hvor det også ble bygget ei mindre  
bru på samme tid. Disse bruene knytter sammen 
et par virkelig fine fotturer i Nesbyen sentrum. 
Kilde: Einar Hanserud. 

nn  Søk "Nesbyen rundt" eller  
"Kunstvandring Nesbyen" på Ut.no7 Lars Storheim
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STOLHEIS I VERDENSKLASSE
- Det har vært fascinerende 
å følge byggeprosessen, sier 
Nikolai Jelstrup i Nesfjellet.
7 Nikolai Jelstrup

Nesfjellet kan i vinter friste 
med en splitter ny 8 seters 
stolheis. Men det er ikke den 
eneste nyheten.
 
- Samtidig med stolheisen, åpner vi anleggets 
aller lengste nedfart. Løypa Syningen strekker 
seg fra toppen av Panoramaheisen ned til 
Nedre Natten. Det gir 2,5 kilometer med blå 
og svart løype. Vi har også oppgradert det 
automatiske snøanlegget for ca. 5 mill. Det gir 
større snøsikkerhet, forteller markedsansvarlig 
Nikolai Jelstrup i Nesfjellet.

Når anlegget vokser, må også maskinparken 
utvides. Den nyeste tråkkemaskinen på  

Nesfjellet er delvis elektrisk og bruker betydelig 
mindre drivstoff enn rene diesel-maskiner. 
Også heiskapasiteten øker denne sesongen. 
For første gang vil alle heisene snurre og  
gå hver dag fra 20. desember til over påske. 

Tre nye heltidsansatte har startet i sommer og 
det blir behov for enda flere personer.
 
Kan dere avsløre noen fremtidige planer?
- Vi ønsker å fortsette og utvide alpinsenteret i 
årene som kommer. Nye spisesteder og over-
nattingstilbud ligger også i planene. Det plan-
legges også for sommerdrift og sykkelløyper 
i anlegget. Vi ser lyst på fremtiden, avslutter 
Jelstrup.

SATSER STORT 
PÅ NESFJELLET
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PÅ
HYTTA

Skitur ved soloppgang,  
kiting, alpint og lammekjøtt 
fra Hallingdal er ingredienser 
i julefeiringen til familien  
Conradi på Nesfjellet. 

 SPREK JUL 
PÅ HYTTA

HVEM:  Mille (15 år), Nora (16 år), Siri (44 år) 
og Jens (45 år), samt Ellie (4), familiens livlige 
bichon Havanais.
FRA:  Hosle i Bærum
HVOR:  Lever hyttedrømmen på Nesfjellet
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TRIM FØR JULEMATEN
- Det har blitt tradisjon å være ute 
på ski på morgenen på julaften. 
En nydelig tradisjon som fjerner all 
julestress og gir plass i magen til all 
julemat og kos som skal fortæres. 
Bildet er tatt mellom Trommenatten 
og Kvasshovda på julemorgenen i 
nydelig soloppgang.
7 Jens Conradi

DRØMMEUTSIKT 
Julefrokosten 
nytes til denne 
utsikten!
7 Siri Conradi

HYTTE MED STIL 
Siri er veldig glad 
i interiør og deler 
bilder fra hytta på 
Instagramkontoen  
@ hytta_pa_nesfjellet.  
7 Siri Conradi

- Vi har feiret jul på  Nesfjellet i 
over 10 år. Hytta vår ligger vegg 
i vegg med Jens sin far, så hele
storfamilien er som regel sammen
i juleferien, forteller Siri Conradi.

Familien bruker Nesfjellet til de 
fleste former for skiaktivitet.  
- Ser du en kiter mellom Smylifjell 
og Trommenatten, er det mest  
sannsynlig Jens som har dratt  
utstyret opp med pulk for å leke 
seg i vinden, sier Siri.  
Nora og Siri trives aller best i 
langrennssporet, og Mille er 
familiens hyppigste bruker av 
alpinanlegget. Men hele familien 
gleder seg stort til å prøve ut den 
nye stolheisen og alpinløypen i 
Nesfjellet nå i vinter.

Til middag er det pinnekjøtt fra 
Bergsjø-lam på menyen.  
- Det er noe eget å kunne nyte 
ekstra god lokal mat fra  
Hallingdal, forteller Siri Conradi. 
Hele romjulen nytes på Nesfjellet 
med mye god mat, kos og 
familietid både foran peisen og 
ute i det fri, og avsluttes med 
nyttårsfeiring sammen med gode 
venner med hytte i nærheten.
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PÅ
HYTTA

NYTTÅR PÅ HYTTA
- Man får en helt 
annen ro på hytta. 
Bedre tid til alt. 
Det var koselig 
med all snøen og 
faklene.
7 Espen Haugo

BÅLKOS I LIEMARKA 
- I Liemarka er det flott 
turterreng for små og  
store, samt mange  
koselige steder å spise 
niste.
7 Espen Haugo

UTSIKT TIL  
RAKETTENE 
- Barna mente det var 
bedre å feire på hytta 
fordi det var bedre  
utsikt  til fyrverkeriene. 
7 Espen Haugo

Barna fikk bestemme, 
og familien Haugo fra 
Nesbyen dro dermed 
til fjells for å feire nytt- 
årsaften på hytta.  
Det var suksess!
 
Nyttårsaften 20/21 var det mye 
hyttenesninger på plass i Nes 
Østmark for å feire det nye året.  
- Det var folk i mer eller mindre 
alle nabohyttene. Dagen gikk 
med til aking og utelek, med 
brettspill og kort etter middag 
som oppladning til rakettene, 
forteller Espen Haugo.

Familien stortrives i Liemarka.  
Foruten kort reisevei fra Nesbyen, 
gleder de seg over mange fine 
turmål og koselige pausesteder, 
både på topper og ved vann.

HVEM:  Pappa Espen, mamma  
 Monica, Vetle Andreas,  
 Ida Sofie og Mats Eirik.
FRA:  Nesbyen 
HVOR:  Har hytte ved Dypilen
 i Liemarka

FYRVERKERI 
TIL FJELLS
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Når du tenker på miljøet, 
tenker vi på deg
Sjekk ut våre gunstige vilkår for grønne lån 
på www.sb1.no/miljo

Priseksempel: Låner du 2.000.000 med effektiv rente på 
1,62% vil du totalt betale tilbake 2.434.476 over 25år.
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0 7 Lars Storheim 

Thoen Hotell i Gamle Nes 
byttet navn og eier i høst. 
Velkommen til Hotell Nesbyen. 
Etter en intens måned med 
renovering av gulv, vegger og 
interiør, fikk vi en omvisning 
av den nye hotellsjefen, Elina 
Løken. 

Det er hektisk i resepsjonsområdet. De nye 
hotellansatte diskuterer jobbantrekk. En lastebil 
stopper utenfor med nye hvitevarer til kjøkkenet. 
Det nye gulvet i spisesalen er forsinket. Og den 
første gjesten ventes samme dag som vi er på 
besøk. Men, det er fyr i peisen og Elina smiler. 

- Det er klart jeg kjenner på presset for å prestere.
Hotellet er jo nærmest en institusjon i bygda, 
som mange har et forhold til. Det føles både 
skremmende og spennende å overta ansvaret for 
hotellet. Men folk i bygda har vært behjelpelige 
og oppmuntrende. Det er veldig motiverende og 
gjør jobben mye enklere, seier Elina.

DEN NYE
HOTELL- 
SJEFEN

GULVSLIPING
Under vegg til vegg-teppene 
lå det originale tregulvet. Elina 
har selv gått timesvis med 
slipemaskinen over gulvene i 
mange av rommene. Ikke noen 
drømmejobb, ifølge Elina, men 
resultatet har blitt lekkert.
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I 70 år drev familien Thoen hotellet i Nesbyen, 
de siste årene med "Direktør´n" Ivar Thoen bak 
skranken. Etter 52 år i faget, og 36 år som direktør, 
kalte til slutt pensjonisttilværelsen på den energiske 
Ivar. De lokale gutta bak alpinsenteret, golfbanen 
og hytteutbygging i Nesfjellet, Bernhard Tandberg 
og Jørgen Haraldset, bestemte seg for å kjøpe 
hotellet. Ved siden av ordinær hotelldrift, vil de 
sikte seg inn mot gjester som ønsker å drive med 
ski, sykkel og golf.

Den nye hotellsjefen, Elina Løken (24) fra Rendalen 
i Østerdalen har familierelasjoner i Nesbyen. Hun 
har en bachelor i Markedsføring og ledelse, men 

er helt fersk i hotellbransjen.
- Jeg er bygdekjær, noe jeg merket de årene jeg 
bodde i Oslo og Kristiansand. Liker å ha fjell og 
natur rundt meg, og trives dermed ganske godt 
her i Nesbyen, sier hun.

Innenfor dørene er det luftig og lyst. Den originale 
50-tallsstilen er tydelig til stede. Interiørarkitekter 
har bidratt til å mikse gammelt og nytt.
- Jeg håper og tror vi får til noe her som kan være 
positivt for bygda, tilreisende og lokale. Jeg er 
glad i å prate med folk, så håper folk stikker innom 
for en kaffe, avslutter Elina.
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HUNDEKJØREREN
 

 
Vemund Solli har kjørt hundespann i 18 år og  

vært turguide i Finnmark og på Svalbard. Nå tar han 
med seg gjester ut på høyfjellsturer i Hallingdal.

0 Lars Storheim 7 Vemund Solli

500 KM I FINNMARK 
Vemund har prøvd seg på Finnmarksløpet.
- Dessverre satte hundene seg på bakbeina før den 
siste etappen, så jeg fikk ikke fullført. Det tyngste var 
søvnmangelen. Jeg fant ut at konkurransekjøring ikke 
er noe for meg, forteller Vemund.
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- Det er vanskelig å svare på hvorfor det er sånn, 
men hundene elsker virkelig å trekke, forklarer 
Vemund Solli (40) fra Hardanger.  
Den joviale hardingen jobber til daglig ved  
Langedrag Naturpark, hvor han tar med seg  
gjester på høyfjellsturer med hundespann.  
Og de som blir med Vemund på tur, har med  
seg en erfaren ledsager. 

Siden 2003 har Vemund hatt hund både som  
hobby og jobb, kun med noen få avbrekk. 
-  Magien med å være på tur med spann er så fin 
at jeg alltid blir dratt tilbake, sier han.
Han jobbet flere år som hundekjøringsguide 
i Finnmark og på Svalbard, før han havnet på 
Langedrag. 

De fleste som prøver hundekjøring på Lange-
drag nøyer seg med den korteste turen på 15-20 
minutter. Men Vemund anbefaler varmt de litt 
lengre turene, fra en halv dag og oppover. Da får 
gjestene en større opplevelse. De får være med 
å sele opp hundene før de selv får styre hvert 
sitt hundespann innover fjellet. I følge Vemund 
mestrer de aller fleste å styre hundespannet på 
egenhånd. 

- Selv om jeg har holdt på med dette i snart 20 
år, er jeg langt fra noen ekspert. Det viktigste for 
meg er at jeg ser at hundene har det bra, forteller 
Vemund.

FORNØYDE TREKKHUNDER 
- Lite gleder meg mer enn et takknemlig 
blikk fra en litt sliten husky etter dagens økt. 
For meg handler det om å nyte øyeblikkene 
og naturopplevelsene, 
sier Vemund.
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SMARTE APPER 
FOR LANGRENNSTUREN

7 0 Lars Storheim

Naturen er for mange et fristed for 
forstyrrende mobilvarsler, men smart-
telefonen kan være nyttig både før, 
underveis og etter skituren.

 
MOBILBILDE
Dette bildet ble knipset med en smarttelefon 
på Nesfjellet en kald januardag i fjor.
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SIKKERHET 
 
HJELP 113
Hvis du trenger hjelp, 
så må hjelpemann-
skapene vite hvor du 
er. Med denne appen 
fra Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse install-
ert, kan du føle deg 
litt tryggere. Om du 
ringer nødnummeret 
fra appen, sender den 
din posisjon direkte til 
nødsentralen. Kartet 
viser også hjerte-
startere i nærheten 
av deg.

SMØRETIPS 
 
SKISPORET.NO (BILDET)
Samarbeider med Swix for å gi 
deg smøretips basert føret der du 
befinner deg og turens lengde.

SILKEFØRE
En enkel (og noe utdatert) app, 
som kan gi deg svaret på det 
andre store spørsmålet: hva skal 
jeg smøre med?

SMØRETERMOMETER
En annen enkel app for  
iPhone-brukere. Du velger 
temperatur, appen viser riktig 
smøring. Krever ikke nettilgang. 

GOD GLID
Denne appen inneholder instruksjons- 
videoer og er laget som en led-
sager til boka med samme navn.

TURFORSLAG 
 
UT.NO
Viser ikke hele løype-
nettet slik som Skispo-
ret.no (kun DNTs 
merkede vinterruter) 
og heller ikke status 
på løypekjøringen, 
men inneholder 
forslag til utvalgte 
skiturer. Dette er ofte 
de fineste (og mest 
populære) skiturene. 
Så hvis du ikke aner 
hvilken tur du bør  
velge, kan denne 
appen hjelpe deg.

TRENING 
 
STRAVA / RUNKEEPER 
/ RELIVE ETC. 
Mange setter pris på 
å vite hvor langt de 
har gått etter en tur. 
Strava er en populær 
treningsapp, men 
det finnes en rek-
ke lignende apper. 
Disse oppgir blant 
annet tid, distanse og 
høydemeter. Ruten 
din kan du se på et 
kart i etterkant.

LØYPESTATUS 
 
SKISPORET.NO
Hvilke løyper er ny-
preparert? Det store 
spørsmålet etter et 
snøfall. Kartet i denne 
appen viser løype-
nettet i hele Halling-
dal, og løypene skifter 
farge etter når de sist 
ble preparert (tråkke-
maskinene kjører med 
GPS). Appen viser 
også navn og avstand 
på løypene og gir 
en god oversikt over 
hvor du kan gå på ski.
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Velkommen til en koselig julehandel hos

Tusen takk for at du handler lokalt!

Man - Tor 10-17,
Fre 10-18, Lør 10-15

Man - Tor 10-17,
Fre 10-18, Lør 10-15

Man- Fre 08-21,
Lør 09-20

Man - Tir 09-16,
Tor - Fre 09-16

Man - Tor 09-17,  
Fre 09-18, Lør 09-15

Man - Tor 10-17,
Fre 10-18, Lør 10-16

Man - Tor 10-17,
Fre 10-18, Lør 10-15

Bestill i nettbutikken på

Veggkart skiløyper i Nesbyen
Solid plate som kan henges rett på veggen - glass og ramme 
trenger du ikke! Det mest komplette og detaljerte skikartet for 
Nesbyen Vest. Strl. 80x60 cm. Veggfester er inkludert.

Nå 1199,-

Hjemlevering Døgnåpen pickup

1399,-
Tilbudet gjelder fom. 25.11 - tom.15.12

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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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

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

VISITNESBYEN.NO

Lei ut hytta
når du ikke bruker den selv
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 MEDLEMMER I

NESBYEN TURIST- 
OG NÆRINGSSERVICE AS

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 Sentrum AS 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. Medlemsbedriftene 
støtter utviklingen av Nesbyen som hytte- og reiselivsdestinasjon. 
Dette kommer lokalsamfunnet og alle besøkende til gode. 

STØTT VÅRE MEDLEMMER - DE STØTTER NESBYEN!

Vi ønsker nye bedrifter, vel, lag og foreninger velkommen.  
Les mer på www.visitnesbyen.no/medlemmer.

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

Hotell Nesbyen www. hotellnesbyen.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

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

Bedrifter med minst én av  
følgende miljøsertifiseringer:  
Norsk Økoturisme, Svanen,  
Miljøfyrtårn, Green Key,  
ISO 14001 eller Blått Flagg.
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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


