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

Hundekjøring, ridning, fjellrev-
camp, snørekjøring, kanefart, 
omvisning, kos med dyrene  
på tunet og møt årets kje. 

Stor terrasse, gapahuk og lavvo. 
I kaféen vår finner du middag, vafler, 
kaffe, kakao og mye annet godt. Kjøp 
med deg ferske Langedragsbrød fra 
vårt bakeri.  
Palmesøndag: Påskegudstjeneste i 
peisestuen (kl 11.00) og grillunsj på 
terrassen.

Kom og hils på ulv, 
gaupe, elg, fjellrev 

og reinsdyr.

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

Velkommen til Langedrag i påskeferien
DAGSBESØK - OVERNATTING - AKTIVITETER
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Meny Nesfjellet

Familievennlig skiglede
På Nesfjellet byr heiskortet på en fullgod alpinopplevelse.  

Her finnes utfordringer for de fleste, med en god miks av svarte, 
røde, blå og grønne nedfarter. Vi har også et eget område som 

passer godt for alle med lite erfaring på ski og brett.  
 

En splitter ny 8 seter stolheis tar deg raskt til topps!
 

Skiheisene går hver dag til og med 18. april. 

Les mer på Nesfjelletalpin.no

Velkommen
til Nesfjellet 

Alpin
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Den første vinteren med stolheis på Nesfjellet har vært en suksess. Sesongkortsalget for 2022 er nær 
doblet sammenlignet med året før. Fredag 25. februar, i vinterferien, var det 2269 gjester i anlegget, 
besøksrekord så langt. I helgen uke 7 og hele uke 8 omsatte alpinsenteret for ca. 2,7 millioner kroner 
i heiskortsalg. Også Skistua, som står for matserveringen, hadde en økning i omsetning på 51% 
sammenlignet med 2021. Dette er godt nytt for Nesfjellet Alpin, etter store investeringer og nesten 
2 år med koronarestriksjoner.
7 Lars Storheim
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Kom innom 
for et godt 

tilbud!

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

Åpent hver dag i påsken kl 10-20

Arrangementer i påsken: Se oversikten i 
dette magasinet eller følg oss på Facebook.

Følg oss på Facebook
Nystølen Hyttegrend og Kafè

Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no
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Kjære leser

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

Solveig Hjallen

Foto forsidebilde: Lars Storheim

PÅSKEN 
2022
 
OPPLAG: 
9000

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

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 

Etter to lange år med pandemi, så jeg fram til 
at livet skulle gå tilbake til normalen. Ikke lenge 
etter startet tragedien i Ukraina. Invasjonen og 
krigen preger oss alle! Om man skal lete etter 
lyspunkter i slike hendelser, så blir vi kanskje 
flinkere til å sette pris på det gode, frie og 
trygge livet vi har i Norge og i Nesbyen.

Hjemmefra til jobb er det en liten strekning 
jeg forsøker å gå hver morgen. Når sola kryper 
over åskanten på denne tida og skinner i 
ansiktet mitt, da er det et tegn på at våren 
nærmer seg. Nå er det ikke lenge før sola 
«klyv» Beia, da har vi sola hele dagen. Lyset og 
varmen fra sola gjør oss glade og aktive. En 
perfekt start på dagen og et perfekt utgangs-
punkt for en god påske. Visste du at sola i 
tillegg senker blodtrykket og bedrer immun-
forsvaret? Med andre ord; du kan døse i 
solveggen hele påska med god samvittighet. 
Det er godt for helsen!

De fleste setter allikevel pris på å bevege 
seg litt før middag. Om du spenner på deg 
langrennskia, så ligger milevis av nypreppa 
løyper innover fjellheimen og venter på deg. 

Eller så hopper du opp i stolheisen på Nesfjellet,
hvor du kan svi av energi i 14 ulike nedfarter, 
og fylle på igjen med kalorier i kaféen. 

Denne vinteren har Nesfjellet investert i ennå 
et nytt hotell, denne gangen Ranten Hotel på 
Myking. Unge lokale krefter har lagt en god 
plan for investeringen og skaper stor lokal 
optimisme. Historisk sett har Nesbyen drevet 
fjellturisme i over 100 år. Reiselivet i kommunen 
har gått både litt opp og ned, men nå ser det 
virkelig lyst ut!

Ny optimisme ble det også når kjøpesenteret i 
sentrum fikk nye eiere.  Flere nye butikker er 
på vei inn og siste tilskudd er Floyd&Wagner, 
en ny klesbutikk for både kvinner og menn. 

Kort tid etter påske snurrer sykkelsesongen i 
gang med Nesbyen Trail Camp siste helga i 
april. Østsida i Nesbyen, med rød- og svart-
graderte stier, ligger solvendt og har normalt 
en veldig tidlig sesongstart. 

Årets største sykkelbegivenhet i Nesbyen 
blir åpningen av HallingSpranget i juni. Den 
spektakulære stien er 17 km lang og Europas 
lengste maskinbygde tursti for syklende 
og gående. En egen 20-seters shuttlebuss, 
FjellLinken, vil frakte folk og sykler fra Nesbyen
sentrum til topps hele sesongen. Sjekk ut  
Visitnesbyen.no for informasjon om sykkel-
mulighetene i Nesbyen. 

Selv er jeg superklar for min aller første sesong 
som stisyklist, med splitter ny elsykkel!
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Hør en av Norges mest folkekjære artister i 
stemningsfulle Nes Fjellkirke. En flott start på 
påsken.
nn Billetter: nesbyenbooking.no/p2420

For 10. gang kickstarter Nesbyen Trail Camp 
stisykkel-sesongen med organisert shuttling til 
topps, konsert og mye moro.
nn Billetter: nesbyenbooking.no/p2432

Etter det store gjennombruddet med Ut mot havet 
i 1988 har det blitt 22 album og en mengde singler 
fra det tidligere popidolet fra Trøgstad. 
nn Billetter: nesbyenbooking.no/p2441

Avslutt skituren på verdig vis med skikkelig afterski 
i Trondrudmarkas storstue. Her blir det trøkk med 
band på scenen!  
nn visitnesbyen.no/arrangementer

Påskerebus for de minste i skibakken. 
Finn løsningene og løs quizen etterpå!
nn Facebook: Nesfjellet

Ko skjer i
Nesbyen? 

Mer informasjon: 
www.visitnesbyen.no/
arrangementer

Onsdag 13. april kl 18
Konsert med Jonas Fjeld
Sted: Nes fjellkirke

29. april - 1. mai
Nesbyen Trail Camp
Sted: Nesbyen sentrum

Palmesøndag 10. april kl 20
Konsert med Rune Rudberg
Sted: Nystølkroken Kafé

Skjærtorsdag 14 april kl 16 - 19
Afterski med band
Sted: Nystølkroken Kafé

Mandag 11. april til mandag 18. april
Påskerebus
Sted: Nesfjellet

Scan for 
billetter

Scan for 
billetter

Scan for 
billetter
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Det tradisjonelle påskeskirennet starter for 60. gang ved Nystølkroken Kafé kl 13. Premier til alle, i alle aldre. 
Forhåndspåmelding i kaféen eller til: hytteutleie@nystolen.no. Følg med  på Facebook, det blir feiring!
nnFacebook: Nystølen Hyttegrend og Kafè

Flere arrangementer

2. april kl. 17: Konsert, Nes spel og  
dansarlag 70 år og Knut Myrann 90 år 
nn Billetter: nesbyenbooking.no

9. april Kanskje kommer kongen 
nn Nesbyen Frivilligsentral

10. april kl 11: Påskegudstjeneste 
Langedrag
nn langedrag.no

13. april kl 17:30: Gratis omvisning i 
stolheisgarasjen på Nesfjellet  
nn Facebook: Nesfjellet

14. april kl 11: Påskegudstjeneste 
Nystølkroken 
nn visitnesbyen.no/arrangementer

Påskeaften 16 april kl 13
Påskeskirenn - 60 årsjubileum!
Sted: Nystølkroken Kafé
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Galleri Nystugu
Årets festspillkunstner

Ons - fre 17:00 - 20:00
Lør - søn 11:00 - 17:00

Latinsk/cubansk 
musikkfest

Gøtt Pøbb
1. juni 20:00

Irsk aften Hotell Nesbyen
2. juni 20:00

Melodisk
kammerjazz

Sorenskrivergården
31. mai 19:30

Klassiske perler fra to av 
våre aller fremste utøvere

Sorenskrivergården
3. juni 19:00



  KO SKJER I NESBYEN PÅSKEN 2022 11

Gøtt Pøbb utescene 4. juni 22:00Gøtt Pøbb utescene 4. juni 20:00

Gøtt Pøbb utescene 3. juni 21:00 Gøtt Pøbb utescene 3. juni 22:30

Nes Spel- 
og Dansarlag

Hagaled Gjestegård
5. juni 17:00

Danseforestilling 
“Block Party”

Kulturhuset
1. juni 18:00 og 20:00

OFFISIELL ÅPNING AV FESTSPILLENE
Galleri Nystugu
Musikalsk innslag med John Surman
31. mai 18:00

FESTSPILLFROKOST - GRATIS
Indre Torg
Innslag med Nesbyen og Flå kulturskole
Lørdag 4. juni 09:00

SWEDISH BLONDE - Tuva Huseby
Gøtt Pøbb innescene
4. juni 24:00

Billetter finner du på: www.hallingbillett.no

Arrangør for Festspillene i Nesbyen
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PÅSKE PÅ 
LANGEDRAG
Den populære parken er 
mest besøkt i de travle 
sommermånedene. Resten 
av året er det bedre plass og 
mindre kø for å bli med på 
ridetur, hundekjøring eller 
for å hilse på de 350 dyrene 
i parken. Om du ikke klarer 
å legge vekk skiene for en 
dag, så kan du gå på ski fra 
Nesfjellet til Langedrag.
nn langedrag.no 

Påskebål
Flere land har gamle tradisjoner 
for å tenne «påskebål», blant an-
net for å beskytte mot påskehek-
sene (!). Heksefrykt eller ei - bål 
bidrar til hygge (og varme pølser) 
på rolige påske-dager! Start med 
å legge et lag med vedkubber på 
hardtrampet snø, og bygg bålet 
oppå disse. Da slipper du at bålet 
synker ned i snøen og kveler 
både seg selv og de som sitter 
rundt med sur røyk. 

NB: Selv om bålforbudet i Norge 
starter 15. april (Langfredag), så 
heter det at "...det er likevel tillatt 
å gjøre opp ild/tenne bål der det 
åpenbart ikke kan begynne å 
brenne". Så med sunn fornuft kan 
påskebålet fyres opp også i år.

Også elgen setter pris på god mat i påska!
7 Langedrag Naturpark

Slow food i påskesola.
7 Tove Klevjer
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SESONGENS 
SISTE (OG FINESTE) 
SKITURER
Langrennsturene i april lukter 
solkrem og appelsiner. Omsider 
kan de med felleski glise bredest, 
mens vi andre kjemper mot 
klistertuben i smøreboden. 
Vi krysser fingrene for at påsken blir 
akkurat slik vi drømmer om!
nnskisporet.no

Påskeaktiviteter 
 
I påsken arrangeres det 
aktiviteter for store og små 
en rekke steder. 
Facebook er et nyttig sted 
for å få med seg hva som 
skjer. Sjekk blant annet ut:  
 
@ Nesfjellet
@ Nystølkroken Kafé 
@ Langedrag Naturpark
@ Det skjer i Nesbyen

I tillegg har mange av de 
lokale hytteområdene egne 
Facebook-grupper.

7 Lars Storheim

Påskeskirenn på Buvasstølan.
7 Magne Maurset

 

PÅSKE- 
AKTIVITETER



  KO SKJER I NESBYEN PÅSKEN 202214

7 Lars Storheim

Nå får du audioguide for 
Gamle Nes via din egen  
mobiltelefon. 
Husk å lade opp smarttelefonen før neste 
besøk til Gamle Nes (altså området rundt 
Nesbyen Turistkontor). På nettsiden Visitnes-
byen.no finner du nå en gratis audioguide som 
du kan spille av rett fra din egen mobil. Følg 
kartet, legg ut på tur og trykk for å spille av 
lydklippene med historien om bygningen 
du står ved.

Nesbyen Turistkontor har i flere år lånt ut 
gratis audioguider bestående av hode-
telefoner og en avspiller. Historiene i den 
nye mobilversjonen er stort sett de samme, 
men brukervennligheten er langt bedre.

Anna Kollhus ved Nesbyen Turistkontor har 
utvilket den nye audioguiden sammen med 
Nesbyen Historiske Opplevelser og Nes 
Historielag.
- Jeg håper og tror den nye audioguiden 
vil gjøre at mange benytter seg av denne 
muligheten. Dette er en superenkel måte å 
bli litt bedre kjent med bygda og historien 

på. Det skjuler seg noen virkelig interessante 
historier her. I tillegg er det en kjempefin gåtur, 
sier hun.

Gamle Nes var i sin tid administrasjonssentrum 
i Hallingdal og bosted for en rekke embets-
menn. Både prest, sorenskriver og lensmann 
bodde her. Området kan også skilte med 
Hallingdals første butikk og ikke minst, dalens 
første "trottoir"(eller fortau som vi kaller det i 
dag).

FÅ HISTORIEN RETT I ØRET

Anna Kollhus på Nesbyen 
Turistkontor (som holder 
til i Berggården) har 
utviklet den nye audio-
guiden. Her på testtur 
ved nabobygget Bjerring-
gården i Gamle Nes.
7 Lars Storheim

Den gamle "fjernkontrollen" trer av med pensjon. 
Mobilen overtar, med bilder og tekst i tillegg til de 
opprinnelige lydklippene.
7 Lars Storheim
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Kun noen måneder etter at de åpnet Hotell 
Nesbyen i sentrum, kunne Jørgen Haraldseth 
og Bernhard Tandberg i Nesfjellet fortelle at 
de har blitt hotelleiere på nytt. Denne gangen 
har de overtatt nøkkelen til Ranten Hotell, 
sammen med grunneier Ole Johnny Moen. 

Det særpregede høyfjellshotellet ved Myking i 
Nes Nordmark, åpnet dørene i 1969. Det ligger 
i et populært fjellområde, omtrent 950 meter 
over havet, med skiløyper og stier like utenfor 
døra. Hele bygget skal nå gjennom en 
omfattende oppussingsrunde, i likhet med 

hotellet i sentrum. Ranten vil få 32 
hotellrom, i tillegg til selskapslokale og 
servering. Med det nyeste hotellet har 
Nesfjellet nå omtrent 150 varme senger 
i Nesbyen.

Jens Brokmann er ansatt som daglig 
leder hospitality for begge hotellene til 
Nesfjellet. Han er en erfaren hotellmann, 
med mye reiselivskompetanse.
- Jeg er opptatt av at de to hotellene 
skal bli to ulike produkter, med sine 
egne stilarter og preg. Det vil være 
synergieffekter i form av infrastruktur og 
knytninger til Nesfjellet, men det skal bli 
to forskjellige opplevelser. Vi skal unngå 
at gjestene opplever oss som en kjede 
med mange fellestrekk, sier Jens.

NYTT LIV PÅ RANTEN
Nesfjellet AS kjøper sitt andre

hotell i Nesbyen på under ett år.

Ranten Hotell i forgrunnen.  
Den opplyste alpinbakken på 
Nesfjellet skimtes i bakgrunnen.
7 Nikolai Jelstrup

Jens Brokmann.
7 Nikolai Jelstrup
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En vennegjeng fra Lier bruker Nesfjellet som en trenings-
arena for å teste utstyr og rutiner før Grønland på tvers i 
2023. I vinter fikk de kjenne på dramatikken på høyfjellet 

da det blåste kraftig opp.

EKSPEDISJON
NESFJELLET

Mari Cathrine på 
Hallingnatten, 1314 moh.
7 Eirik Borgersen



  KO SKJER I NESBYEN PÅSKEN 2022 17

Eirik drømmer seg bort til Grønlandsisen, 
men er foreløpig langt nærmere hjemme.
7 Mari Cathrine Karlsen

Utallige skiekspedisjoner har 
startet med treningsturer på 
den værharde Hardangervidda.
- Nesfjellet er jo en slags mini-
versjon av Hardangervidda.
Det er et fantastisk terreng 
for skigåing. Og naturen og 
solnedgangene er nydelige, 
skryter Mari Cathrine Karlsen.

Sammen med fetteren Eirik 
Borgersen (som har familiehytte 
i Natten) og kompisen Even  
Lager, har hun tilbrakt flere 
døgn i telt på Nesfjellet de siste 
årene. De bruker fjellski og pulk 
for å forflytte seg fra camp til 
camp. Akkurat slik de må gjøre 
når de skal krysse Grønland på 
tvers i 2023 - en tur på rundt 600 

km og rundt 30 dager på tur. 
Første gang gått av Fritjof 
Nansen og fem andre i 1888.

Tidligere i vinter la venne-
gjengen ut på en tre-dagers
tur på Nesfjellet hvor de fikk 
både sol, snø og ikke minst 
mye vind. Den ene kvelden 
blåste det opp kraftig. Midt 
på natta ble det så ille at 
Even måtte ut for å sikre 
teltet. Samtidig tok vinden 
fatt i liggeunderlaget hans, 
og det blåste avgårde.
- Vi lette i to timer, men det 
blåste ekstremt, så vi måtte gi 
oss, forteller Mari Cathrine. 

Stjernehimmel over Nesfjellet.
7 Even Lager
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Eirik (t.v.) og Even nyter havregrøten  
i campen vest for Åkrefjell.
7 Mari Cathrine Karlsen

- Vi tente bål der 
det fantes skog 
og brukte primus 
høyere oppe på 
fjellet, forteller 
Mari.
7 Mari Cathrine 
Karlsen

Even har fylt pulken 
med alt som trengs 
for flere dager på tur. 
Det samme utstyret 
skal brukes på  
Grønland om et år.  
7 Mari Cathrine 
Karlsen

Dagen etter ble det vindstille og sola 
tittet frem bak skyene, en skikkelig 
kontrast til natten før. Temperaturen 
på turen varierte fra 10 til 15 minus-
grader.

Senere på turen ville Eirik spare 
krefter ved å sitte på pulken ned en 
bakke. Aketuren gikk hardt ut over 
innholdet i pulken. 
- Litt kjipt med knekt teltstang siste 
kvelden, men vi klarte å reparere 
den sånn noenlunde, forteller Mari.

Turene på Nesfjellet er verdifull  
trening til det store målet neste år.  
- Vi får testet utstyret og vi lærer av 
feilene våre. Det er verre å miste 
liggeunderlaget sitt på Grønland 
enn på Nesfjellet.

Følg gjengen på Instagram:
@turmedmari, @eirikb95, @evenlager
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Man- fre 08-21,
lør 09-20

Man - tor 10-17, fre 10-18, lør 10-16

Man - tor 09-17,  
fre 09-18, lør 10-16

Tir - tor 10-17,
fre 10-18, lør 10-16

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!



  KO SKJER I NESBYEN PÅSKEN 202220

Minipuddelen Raffos første 
tur til Hallingnatten.
7 @raffominipoodle
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TO NYE MOTE-
BUTIKKER I SENTRUM 
 
I februar åpnet FLOYD og 
Wagner portene på Nesbyen 
Kjøpesenter. 
FLOYD.no er en av Norges ledende mote-
butikker for kvinner på nett, og har i tillegg 
mer enn 50 egne butikker. Wagner selger 
skjorter og finere tøy for herrer. 
De to butikkene har etablert seg i samme 
lokale på Nesbyen Kjøpesenter. For kundene 
oppleves det som én og samme butikk. 

Butikksjef Gerd Randi Rotegård jobbet 
tidligere ved Cubus i Nesbyen.
Hva betyr det å få en slik butikk til Nesbyen?
- Det betyr veldig mye for mange, særlig for de 
fastboende i Nesbyen. Mange har savnet en 
klesbutikk med et godt utvalg for både herrer 
og damer. Nå kan vi tilby klær som ikke finnes 
andre steder i Hallingdal. Det er samtidig 
positivt for alle de andre butikkene i nærheten.
Jo større vareutvalg i sentrum, jo mer attraktivt 
blir det å legge handleturen til Nesbyen, sier 
Gerd Randi.

 

SIDEN 
SIST

Ordfører Tore Haraldset fikk æren av å klippe snora da butikken åpnet. 
Fra venstre står de ansatte Elena Cojocari, butikksjef Gerd Randi 
Rotegård, Linn Lysåker Verpe og Liv Bodil Brennhovd. 7 Anna Kollhus
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Heidi Haug, med rosa briller 
i front, Markus på straks 2 år i 
pulken og mormor Marit Haug.
7 Heidi Haug 
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Med en toåring på slep må 
forventningene (til turlengde, 
ikke hygge) jekkes ned et par 
hakk.
0 Lars Storheim

Heidi Haug elsker hyttelivet på Myking i Nesbyen. 
Favorittturene i påska går rundt fjellet Såtenatten 
eller til utsiktstoppen Dyna. Begge turene krever 
flere timer på tur. Men som fersk småbarnsmor har 
spillereglene endret seg drastisk. Her er Heidis 
tips til skiturer med barn: 
 

• Varme klær er viktig. Husk at det er mye 
kaldere å ligge i pulken enn å dra den.

• Ha med overraskelser som motivasjon.
• Ta med god mat og drikke, og lag bål. 
• Ikke ha store forventninger eller mål,  

ta dagen som den kommer!
• Ikke gå for langt, det skal være gøy!  

Blir turen 500m, så er det helt greit. 

- Jeg er mest opptatt av at det skal bli en hyggelig 
greie og en opplevelse som gir smil og gode 
stunder. Husker selv fra da jeg var liten at turene 
ofte ble lange, jeg hata langrenn, og føttene var 
kalde, forteller Heidi.

Tross kalde tær i oppveksten - nå står skiturene 
høyt i kurs for småbarnsmoren. Men de lange 
turene, det blir når "ho mor får fri".

TRIKKESKINNER PÅ MYKING
7 MaritHaug

TIPS TIL

SKITUR MED BARN
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BUCKET
LIST

7 Lars Storheim 

Nesbyen har noen av de beste sykkel-
stiene landet kan by på. Her er et knippe 
stier du trygt kan sette på lista over stier 

du skal sykle denne sesongen.
0 Lars Storheim
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     TRYTETRØKKET (1,6 KM)       
     BLÅBÆRTRØKKET (1,2 KM)
 
Disse to rundløypene ved Trytetjern starter og 
ender på samme sted (med sittebenker, bålplass 
og badestrand rett i nærheten). Trytetrøkket er 
populær blant de aller minste og overkommelig 
selv for bestemor. Blåbærtrøkket er litt mer  
avansert og byr på klassiske elementer som  
doserte svinger, kuler og et valgfritt hopp. 

Enkel Middels Krevende

GRADERING

     STORETOPPSTIEN (2 KM)
 
Denne supermorsomme stien kan 
sykles eller shuttles fra Nesbyen 
sentrum og byr på små hopp og 
herlig flyt gjennom en serie doserte 
svinger. Her forstår du hva som menes 
med begrepet flytsti. Senk setet, 
slipp deg løs og prøv å holde farten 
oppe gjennom de kurvede svingene. 
Stien utgjør avslutningen på Halling-
Spranget.

     HALLINGSPRANGET (17 KM)
 
Den maskinbygde tur- og sykkelstien er blant 
Europas lengste, og byr på en spektakulær reise 
hele veien fra høyfjellet og ned til dalbunnen.  
Turen starter med litt tråkking før du står 1100 meter 
over havet. 17 km og 900 høydemeter unnabakke på 
sykkelsetet skal ikke undervurderes, spesielt dersom 
du har med barn. Turen krever utholdenhet, gode 
bremser og grunnleggende sykkelferdigheter.  
Stien har en rekke pausesteder med sittegrupper 
underveis. Bruk disse! Ta tiden til hjelp, husk mat- 
pakke og nyt utsikten. HallingSpranget er en unik 
naturattraksjon, også for erfarne syklister.

7 Lars Storheim 

7 Magnus Grønberg

7 Lars Storheim 

Nybegynneren
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     TYTTEBÆRTRØKKET (1,4 KM)
 
Usikker på om du er klar for rødgraderte stier? 
Da stikker du hit. Den mest krevende av de 
tre rundløypene ved Trytetjern er blant de 
snilleste stiene på denne graden, og byr på 
doserte svinger og tråkkepartier hvor du får 
testet balansen, teknikken og kondisen. 

     DEN RAVINDE (2,7 KM)
 
Det nærmeste du kommer en berg-og-dal-
bane i Nesbyen! Østsida i Nesbyen har 
legendestatus i stisykkelmiljøet, og denne 
stien er den desidert mest populære i 
området, gjerne i kombinasjon med shuttling. 
Denne stien blir du ikke lei etter én tur! De 
første hundre meterne er litt luftige, og farten 
videre må avpasses ferdighetsnivået. Den 
nederste, og enkleste, delen av stien kan også 
nås fra Midtlivegen.

     TROMMENATTRUNDEN (16,5 KM)
 
Teknisk krevende høyfjellssti med mye stein, 
røtter og et par bratte kneiker. Pga. vått og 
sårbart myrterreng anbefales denne turen kun 
når det er tørt i fjellet! 

Turen setter krav til både teknikk og utholdenhet 
(eventuelt elsykkel), men byr samtidig på  
fantastisk utsikt, god flyt og noen utrolig  
morsomme nedkjøringer!

Kart og nærmere beskrivelse av turene 
finner du på Visitnesbyen.no/sykling eller 
på Trailguide.net.

7 Lars Storheim 

7 Lars Storheim

7 Lars Storheim 

Den erfarne
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HYTTEDRØM
REALISER DIN 

Vi har egne rådgivere til deg som ønsker å realisere 
fritidsboligdrømmen i Hallingdal. 

Våre rådgivere har god lokalkunnskap, og med sin 
personlige oppfølging - sørger de for rask respons på 
din finanseringsforespørsel. 

Vår lokalkunnskap er din trygghet. 
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Sigurd Kirkebøen
Rådgiver PM Fritid

959 42 499
sigurd.kirkeboen@sb1.no

Hemsedal

Pia Alvheim
Rådgiver PM Fritid

454 40 654
pia.alvheim@sb1.no

Geilo/Hol/Ål

Chris Magnetun
Rådgiver PM Fritid

476 10 775
chris.magnetun@sb1.no

Gol/Nes/Flå7 Lars Storheim 
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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

Nystekte kaker og brød  
ferskvarer, varm mat, 
salatdisk, ostedisk, 
blomster, frukt og grønt.

VELKOMMEN  
TIL EN HYGGELIG 
PÅSKEHANDEL!  
8 - 21 (9 - 20)

Nesbyen

Lei ut hytta
når du ikke bruker den selv
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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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 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.nesfjelletalpin.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.nesbyenkonsertforum.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

Krusedokken Bygg

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
Bidne Auto www.bidneauto.no

Big Sky AS

Bilplaneten AS www.bilplaneten.no

Nesbyen Bilskadesenter www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging bilxtraverksted.no

DETALJHANDEL
Aparta AS www.aparta.no

Fagmøbler Hallingdal www.fagmobler.no

Floyd & Wagner Facebook FLOYD Nesbyen

Nesbyen Gullsmed www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Sentrum AS www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Ski og Sykkel AS www.sosnesbyen.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

Skue Sparebank www.skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

www.sb1regnskap.no

INDUSTRI
DEFA AS www.defa.com

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



  KO SKJER I NESBYEN PÅSKEN 2022 31

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
Extra Nesbyen Facebook @coopnesbyen

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 Gøtt pøbb

OVERNATTING
www.visitnesbyen.no

Hotell Nesbyen www. hotellnesbyen.no

Smedsgården Hotell www.smedsgarden.no

Hagaled Gjestegård www.hagaled.no

Sutøya Feriepark www.sutoyaferiepark.no

Nystølen Hyttegrend www.nystolen.no

Langedrag Naturpark www.langedrag.no

Haraldset Hytter www.nesbyenbooking.no

Nesbyen Hytteutleie www.nesbyenbooking.no

Woll Hytteutleie  www.nesbyenbooking.no

Drengestugu Hallingstue www.nesbyenbooking.no

Olaakeren Hallingstue www.nesbyenbooking.no

Tollefsgard Hallingstugu www.tollefsgard.no

Hus- & Hjerterom AS www.husoghjerterom.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.frisorklyppde.bestille.no

ANDRE KATEGORIER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

www.buvatn.no

Flow Art Facebook @flowartnorway

Nesbyen Konsertforum www.nesbyenkonsertforum.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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Ski, bindinger, hjelmer og briller fra 
Kästle, Black Crows, Movement og Giro.
Du finner oss utenfor skibutikken på  
Nesfjellet tirsdag - fredag i påsken.

KOMPLETT SYKKELBUTIKK 
UTLEIE AV STISYKLER OG ELSYKLER
SYKKELVERKSTED

SOSNESBYEN.NO     
n 916 08 510     E SYKKEL@SOSNESBYEN.NO
Stasjonsvegen 2, Nesbyen sentrum 

Restlager
SKISALG

Foto: Lars Storheim


