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KO SKJER I

GRATISMAGASIN
FRA NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE AS
SOMMEREN 2022 

SOMMERGUIDE
Velkommen til fjells!
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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 23 JULI

Ulv Seterliv

Utfordringer

Hils på dyreneElgkos

Fjellrev
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Velkommen til utslag på  
Nesfjellet Golf

Nesfjellet.no 412 09 715

Nesfjellet #Nesfjellet
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Fjellkafè rett ved de flotteste stiene og 
sykkelløypene i Nesfjellet. Hjemmelaget 
mat med kortreiste råvarer. Hyggelige 
festlokaler til store eller små anledninger. 
Utleiehytter og arrangementer.

Åpen daglig fra 2 juli til 21 august 
Man - tors:  kl. 11-19
Fre - søn:  kl. 11-20
Åpen hver helg fra 21 august

Nystølen Hyttegrend og Kafè
Tlf. 918 45 238

hytteutleie@nystolen.no

Følg oss på Facebook for oppdateringer, 
arrangementer og åpningstider.

U F O R G L E M M E L I G E  S O M M E R O P P L E V E L S E R
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Kjære leser

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

Solveig Hjallen

7 Forsidebilde: Lars Storheim

SOMMER 
2022
 
OPPLAG: 
9000

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

REDAKTØR: 
Lars Storheim 
lars@nesbyen.no 

De siste årene har jeg fått veldig sans for Per 
Fugelli (1943-2017). Legen og professoren i 
sosialmedisin mener blant annet at opplevelser 
med familien, helst i naturen, er noe av det mest 
verdifulle vi kan bruke tida på. Han sier også: 
«Lykke er ikke en medfødt egenskap, den må vi 
selv skape gjennom våre egne gjerninger».

Hva med å ta med filosofien på reisen og finne 
aktiviteter som gleder og utfordrer, og som alle 
kan mestre? Som Kompani Lauritzen stadig 
gjentar; vi kan alle forsøke å bli en bedre 
versjon av oss selv. Det handler om å tørre 
å ta en utfordring, å gjøre så godt du kan 
og oppleve mestring.

Den største nyheten i Nesbyen denne sommeren
er HallingSpranget. Å sykle denne stien, er en 
solid utfordring for de aller fleste. Med andre 
ord, et stort potensiale for mestring - og 
minner for livet – for hele familien.

Med min nyervervede elsykkel tok jeg selv 
utfordringen tidlig i juni. Jeg er veldig glad i å 
være ute og har rikelig med erfaring fra turer 
i skog og mark – på beina! Jeg har gått ned 
HallingSpranget et par ganger allerede, men 
nå skulle jeg, sammen mine kollegaer, ned 

stien på sykkel. Dette ville definitivt bli en 
utfordring for ei som aldri har syklet én meter 
på sti. Jeg var spent, men jeg gledet meg 
samtidig til noen timer på tur i godt selskap.

Etter å ha nytt sola og utsikten fra toppen, 
begynte unnabakkene. De buede svingene var 
uvant. Jeg trillet sakte gjennom de første 
svingene, og veltet et par ganger (helt uten 
dramatikk altså). Gradvis ble teknikken bedre. 
Jeg kunne sykle raskerer, med mer selvtillit - og 
jeg kjente på mestring. Moro! Etter noen kilo-
meter tok vi første pause, med sjokolade og kaffe.

Og for en tur! Stien er vakkert bygget og ruller 
over små broer og sprutende bekkefar, gjen-
nom trollskog og fantastiske lukter av blomster 
og myr, i fryd og stillhet. Etter et par timer på 
tur kom neste utfordring. Kroppen begynte å bli 
sliten, og det merket jeg på teknikken og 
konsentrasjonen. Løsning ble nye pauser. 
Vi hadde jo ikke dårlig tid. 

Etter nesten tre timer på tur, trillet vi inn i 
Nesbyen sentrum. Dette var virkelig en utfordring 
for min del, men jeg mestret det. Jeg nøt det 
faktisk! Jeg tror jeg kan si at jeg ble en bedre 
versjon av meg selv på denne turen!

Nøkkelen til en god tur er å sette av tid! 
Ikke stress og mas, men planlegg flere stopp 
underveis. Nyt rasteplassene og den flotte 
utsikten. Ta med mat og godt med drikke. 
Stisykling er virkelig en aktivitet hvor både 
store og små kan oppleve mestring og glede! 

Du trenger ikke dra langt for å finne flotte 
familieopplevelser i sommer – velkommen til 
Nesbyen.
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Musikkfestival, varemesse, tivoli og folkefest. 
Endelig er Hallingmarken tilbake! Manfred Man's 
Earth Band, Staysman, Balliniciaga og Trang 
Fødsel er noen av bandene som kommer i år.
nn hallingmarken.no

Nesten 200 salgsboder med glade kjerringer fyller 
sentrum i Nesbyen med egenproduserte og/eller 
egendesignede varer.
nn kjerringtorget.no

Aktivitetsdag med ulike aktivi-
teter for hele familien. I Land-
handelen selges brisjetreak og 
gammeldags drops. Smia er 
åpen og du kan høre forteller-
teateret "Jenta i Staveloftet" 
spilles. Husene er åpne med 
diverse husflidsaktiviteter.
nn  buskerudmuseet.com/hallingdal-museum/

Skytterstevnet Sierra Cup Hallingdal er skytternes 
siste ilddåp før Landsskytterstevne i Bodø.
nn dfsgrasrot.no/nes-og-bromma-skytterlag

Ko skjer i
Nesbyen? 

Mer informasjon: 
www.visitnesbyen.no/
arrangementer

7. - 10. juli
HALLINGMARKEN
Sted: Markedsplassen, Nesbyen

26. - 28 august
KJERRINGTORGET
Sted: Nesbyen sentrum

Hver onsdag fra 29. juni til 10. august  
AKTIVITETSDAG 
Sted: Hallingdal Museum

21. - 24. juli
BROMMASTEVNET
Sted: Trytetjern

Scan for 
billetter
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Friluftskonsert med selveste Henning Kvitnes, 
ved Holmevann i hjertet av vakre Nes Nordmark. 
Fra Grønhovd er det 3,5 km på god sti gjennom 
et vakkert landskap frem til konserten.
nn Billetter: nesbyenbooking.no

Bli med på en vakker fjelltur med glade damer. 
Skreppe til alle med nyttige gaver, vardeyoga, 
Kjerringvatn, spekemat-buffet og en dundrende 
konsert til slutt.
nn kjerringsleppet.no

27. august
HÅKONBUDAGEN / HENNING KVITNES
Sted: Nes Nordmark

17. september
KJERRINGSLEPPET
Sted: Nesfjellet / Nystølkroken Kafé

Horst vil ta oss med i fot-
sporene til drapsmenn og 
andre brutale forbrytere - inn 
bak sperrebåndene og inn i 
sitt forfatterskap. 
nn hallingdalsbiblioteka.no

8. september
JØRN LIER HORST 
FORFATTERBESØK
Sted: Kulturhuset Banken

Frivilligheten i Nesbyen 
skal feires. 
nn nesbyen.frivilligsentral.no

22. september
FRIVILLIGHETENS ÅR
Sted: Nesbyen 
Frivilligsentral

Uhøytidelig og gratis.
nn Facebook: Nesfjellet

23. juni
KUBBMESTERSKAP
Sted: Nesfjellet Golf

Påmelding kreves.
nn Facebook: Nesfjellet

23. juli
GUIDET FISKETUR
Sted: Nesfjellet

Sykkelritt på Nesfjellet. Løyper fra 12 km til 115 km, med ulik 
vanskelighetsgrad. Dette er noe for alle! Uansett løype får du 
oppleve mange av de flotteste sykkelveiene i fjellet.
nn gravelduro.com

10. september
NESFJELLET GRAVELDURO Sted: Nesfjellet

Uhøytidelig og gratis.
nn Facebook: Nesfjellet

9. juli
BOCCIAMESTERSKAP
Sted: Nesfjellet Golf

Rittet på nulltid for barn 
mellom 4 og 12 år i løypa 
"Spirrevippen". Gratis.
nn Facebook: Nesfjellet

2. juli
SYKKELRITT FOR BARN
Sted: Nesfjellet Golf

Skandinavias største 
pumptrackserie. Åpen for 
alle syklister.
nn FB: Hallingdal Rides

25. juni
NORWEGIAN 
PUMPTRACK SERIES
Sted: Nesbyen pumptrack

Scan for 
billetter

Scan for 
billetter
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FOTTURER

HØYEST I NESBYEN
Varden på Hallingnatten står 
1314 meter over havet og er 
det høyeste punktet Nesbyen.
7 Elisabeth Engen

Tips til fine turmål - enten du vil gå 
kort eller langt, høyt eller lavt.

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

SCAN FOR
FLERE 
TURTIPS OG 
DIGITALE 
KART
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Dyna
13 km t/r, ca. 4 timer.  
Turen til det populære 
turmålet går på gode stier i 
bjørkeskog og snaufjell. Fra 
toppen ser du rett over på det 
mektige Hallingskarvet.

Trytetjern rundt
1,4 km rundtur, <1 time.  
Fin turveg rundt det idylliske 
Trytetjern. Passer bra for små 
føtter og med barnevogn. 
Turen avsluttes helst med et 
deilig bad!

Tips: Du finner kart og detaljert 
turinformasjon om disse turene 
(og mange flere) i appen Ut.no.

Tips: I appen Stolpejakten kan 
du finne og registrere mer enn 
100 stolper i Nesbyen i sommer.

Trommenatten og Åkrefjell
14 km t/r, ca. 5 timer.  
En lettgått og variert rundtur 
hvor du besøker to av de mest 
populære fjelltoppene på 
Nesfjellet.

Kvasshovda
3 km én vei, ca. 1 time.  
Lillebroren til Trommenatten 
er en av de lettest tilgjengelige
utsiktstoppene på Nesfjellet. 
Bruk gjerne sykkel til starten 
av stien.

Vardefjell 
14,5 km t/r, ca. 4 timer.  
Det høyeste fjellet i Nes 
Østmark byr på vid utsikt 
over bl.a. Hemsedalsfjella og 
Golsfjellet. Flott rundtur via 
Buvasstølan.

Hallingnatten 
12 km t/r, ca. 4-5 timer. 
Spreke barn kan bestige den 
høyeste toppen i Nesbyen 
kommune, men da fortrinnsvis 
fra Imlan (det er dobbelt så 
langt fra Nesfjellet).

7 Lars Storheim 

7 Lars Storheim 

7 Lars Storheim 

7 Lars Storheim 7 Solveig Hjallen 

7 Lars Storheim 

Utsiktstopper

På tur med barn
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Flere turtips?

STOLPEJAKTEN
I år som i fjor, kan du lete etter 
stolper både i fjellet og nær 
sentrum i Nesbyen. Last ned 
appen Stolpejakten for å 
komme i gang.
7 Lars Storheim
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Nesbyen rundt
4 km rundtur, ca. 1 time.  
En fin rundtur gjennom 
Nesbyen sentrum. Turen er 
skiltet og følger rolige gater 
og turstier langs elva. På 
denne turen kan du kjøpe 
softis underveis!

Klevarudnatten
4 km én vei, ca. 2 timer.  
Utsiktstopp like ved bade-
vannet Trytetjern og turmål for 
Stolpejakten! Kjempefin plass 
for å nyte kveldssola. Kan også 
gåes fra sentrum.

Utsikt fra Beiakanten 
5 km t/r, ca. 2 timer. 
Lettgått tur fra Vadbru til det 
nederste utsiktspunktet på 
stien HallingSpranget. Perfekt 
sted for en overnatting i telt 
eller hengekøye.

7 Lars Storheim 7 Anja Gullingsrud Syvertsen 7 Lars Storheim

Sentrumsnære turer

HYGGELIG HØYFJELL
Det meste av terrenget over skoggrensa i Nesbyen er 
lettgått og snilt. De fleste turene egner seg derfor for både 
små og store vandrere. I tillegg har du flott utsikt mot 
fjerne fjell nesten uansett hvilken tur du velger.
7 Elisabeth Engen
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FISKERO

SOMMERKVELD
Kveldsfiske i Olfisken ved 
Grønhovd i Nes Nordmark. 
7 Hilde Ingeborg Myhre

Kast sluken uti og la pulsen senke seg.  
Den spretter raskt opp igjen hvis det biter!

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

- Jeg tror ikke det er mange kommuner på 
Østlandet som slår Nesbyen i antall ørretvann, 
kvalitet på fisken og muligheten «hvermansen» 
har til å fiske. Det unike med Nesbyen er at du 
kan fiske i omtrent alt av fiskevann, sier den 
lokale fiskeentusiasten Sverre Lunde. 
Flere steder kan man kjøre bilen omtrent til 
vannkanten. Hallingdalselva, Skålsrudstølen, 

Myking, Grønhovd, Imle, Nes Østmark, Fekjan, 
Liemarka, Nes Østås og Thonmarka er lett 
tilgjengelige steder med bra fiskemuligheter. 
Er du villig til å gå litt, har du et stort antall små 
og store vann å velge blant. Så snør på deg 
støvlene, ta med stanga og finn ditt favoritt-
vann. Husk fiskekort (gratis for barn under 16 år).  
Skitt fiske!

SCAN FOR
FISKEKORT 
OG MER INFO
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7 Ole Arne Buøen

7 Lars Storheim

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

Stand Up Paddleboard, eller SUP, er en 
forfriskende og gøyal aktivitet på varme 
sommerdager. Utstyret, bestående av et 
brett, en pumpe og en åre, er imidlertid 
ikke noe mange har i boden. Heldigvis 
kan du låne utstyret gratis på Utlånsbua  
i Nesbyen. Du kan også leie alt du 
trenger fra Furi Utleie (Furi.no).

Trytetjern, Mykingsjøen og Skålsrudvannet 
har enkel tilkomst og er noen eksempler 
 på fine paddlesteder. Om du ønsker litt 
mer spenning, er svømmedyktig og har 
tilgang på transport, kan du flyte nedover 
Hallingdalselva, f.eks. fra sentrum til  
Liodden, eller fra Sutøya til sentrum.

Like ved Nesbyen Idrettshall finner 
du en 9-hulls bane hvor du kan 
teste kastearmen. Det eneste du 
trenger for å prøve denne enkle 
sporten er en frisbee (eller tre), 
som du får kjøpt i de fleste sports- 
forretninger. Frisbeegolf er helt 
gratis og du finner hele sju baner i 
Hallingdal.

STAND UP PADDLE

FRISBEEGOLF

SCAN FOR
MER INFO

SCAN FOR
MER INFO
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STISYKLING
Hallingdal er den regionen i landet hvor det satses aller mest 
på stisykling for tiden. Milevis med ferske stier ligger klar, og 
majoriteten av de nye stiene er bygget for barn og familier 
med begrenset erfaring fra før. Myten om at stisykling kun er 
for våghalser, kan avkreftes.

Fra ekstremsport til familieaktivitet

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

PÅ TUR MED GJENGEN
På Nesfjellet går sykkelstiene på kryss og tvers mellom 
de ulike hyttefeltene. Her fra stien Woody Woodpecker 
mellom Tverrlia og Bøgaset.
7 Mari Jørgensen

SCAN FOR
DIGITALT 
STIKART, 
STITIPS, 
VIDEOER  
OG MYE MER
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Synes du stisykling høres skummelt ut? Start 
med stier av enkleste gradering for å bygge 
trygghet, tekniske ferdigheter og erfaring før du 
tar steget til neste grad. For ferske stisyklister er 
det grønne og blå stier som gjelder. Utvalget av 
stier på dette nivået var mangelvare for få år 
siden, men ikke nå lenger. Grønne (enkle) stier 
har lite helning og ingen tekniske elementer. 

Passer for nybegynnere og barn. Blå (middels) 
stier kan by på kortere tekniske partier og løst 
underlag. Fortsatt lav helning. Passer for 
syklister med litt erfaring. Se Visitnesbyen.no 
 for flere nybegynnertips og anbefalte stier i 
Nesbyen. Se også Rides.no for stitips i hele 
Hallingdal.

HallingSpranget er den ubestridte kongen 
blant stiene på Nesfjellet! Men du finner også 
en rekke gruslagte sykkelstier på kryss og tvers 
mellom de ulike hyttefeltene. De fleste av disse 
stiene krever litt tråkking og er middels 
vanskelige. Ved golfbanen finner du en super- 
barnevennlig sykkelrunde, lading til elsykkel, 
verktøy og vaskemuligheter for sykkel.

Trytetjern har både badeplass og barnevenn-
lig stisykling! Kan det bli bedre? I Trytekiosken 
kan du både leie sykkel og kjøpe is. Rett bak 
badeplassen finner du tre flotte rundløyper i 
ulike vanskelighetsgrader. Dette er det perfekte 
stedet for å leke, bli trygg på sykkelen og nyte 
en deilig sommerdag. Etter å ha svettet på 
sykkelsetet noen timer bør du selvsagt avslutte 
med en forfriskende dukkert i Trytetjern!

SPIRREVIPPEN 

7 Nikolai Jelstrup 
TRYTETRØKKET 
7 Lars Storheim

 

2 FINE STEDER FOR NYBEGYNNERE

FEM TIPS TIL SYKLING I NESBYEN 
• Book plass i sykkelbussen til toppen av  

HallingSpranget (Nesbyenbooking.no) og rull 
ned igjen til Nesbyen sentrum. Må prøves! 
 

• Book en sertifisert sykkelguide for en 
skreddersydd sykkeldag eller teknikktips 
(Anyexcusetoride.com). 
 

• Er du litt mer erfaren anbefales å booke 
shuttling i Østsida med Trailhead Nesbyen 
(Nesbyenbooking.no).  

• Mangler du sykkel (eller ønsker å teste en ekte 
fulldempet stisykkel med eller uten el-motor), 
besøk Furi Utleie & Service (Furi.no). 

• Plukk med deg et sykkelkart fra Turist- 
kontoret og bruk Trailguide.net på mobilen 
for å finne frem til stiene på egenhånd.
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7 Lars Storheim

5 år etter at den ville idéen ble lansert, er Norges  
(og en av Europas) lengste sykkelstier klar for sommerbesøk.

Drømmen var en familievennlig sti fra toppen
av Nesfjellet, 1000 meter over havet, og helt 
ned til Nesbyen sentrum, 150 meter over 
havet. En naturlig berg-og-dalbane fra høy-
fjellet til dalbunnen. Gjennom et tidvis bratt 
og nærmest ufremkommelig terreng. Altså, 
en ganske spinnvill idé som kunne skremt de 
fleste. Men, etter to år med intens bygging, 
med hjelp av både muskelkraft, gravemaskiner 
og helikoptere, ligger stien nå klar til bruk!  

- Dette er mer enn en sti, det er en stor nasjonal 
naturopplevelse. De som som har syklet stien 
er svært begeistret og beskriver den som 
spektakulær, morsom og passe utfordrende for 
både store og små. 
Det sier Osmund Ueland, som har vært frivillig 
prosjektleder for stien i hele 5-årsperioden.
Nå håper han mange tar med seg sykkelen til 
Nesbyen i sommer for å oppleve den unike 
turen.

fakta 
• Lengde: Ca. 17 km, høydeforskjell: Ca. 900 m.
• Kan brukes av både gående og syklende. 
• Vanskelighetsgraden for syklister er blå/middels.
• Finansiert av Spillemidler, Sparebankstiftelsen, 

Skue Sparebank, næringslivet i Nesfjellet, samt bidrag 
fra kommunen, næringslivet i sentrum og privatpersoner.

• Se kart og les mer om stien på trailguide.net/6816 og 
HallingSpranget.no.

HALLINGSPRANGET
FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET
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7 Lars Storheim

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

Underlaget er forutsigbart med kompakt 
grus. Svingene er lett dosert, slik at du kan 
flyte nedover med fingrene på bremse-
hendlene. Du må opp et par motbakker, 
men i all hovedsak er det unnabakke. 

Begynnelsen av stien ligger på snaufjellet 
og byr på spektakulær utsikt i alle himmel-
retninger. Stien slynger seg deretter 
gjennom et spektakulært landskap, med 
knauser, myrer, mørk og mystisk gammel-
skog og luftige utsiktspunkter. Det er flere 
tilrettelagte utsiktspunkter underveis med 
sittegrupper. 

Beregn flere timer på turen om du sykler 
med barn. Barn bør ha god kontroll på 
sykkelen. Ta med mat og drikke og bruk 
god tid. Husk å sjekke bremseklossene 
før avreise (stikk innom Nesbyen Ski- og 
Sykkel om du trenger hjelp). Bruk (alltid) 
hjelm og senk setet i unnabakkene for 
bedre kontroll.  
 
For flere tips, les vår nybegynnerguide på 
Visitnesbyen.no/sykling 

Sykkelbussen Fjellinken frakter både syklis-
ter og sykler fra Nesbyen sentrum til starten 
av stien, med flere daglige avganger hele 
sommeren. Book på Nesbyenbooking.no. 
Det er også mulig å kjøre selv til starten av 
stien, men det er begrensede parkerings-
muligheter på toppen.

VEIEN TIL TOPPS

SLIK ER STIEN

SCAN FOR
Å BOOKE

SYKKELBUSS

7 Lars Storheim
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7 Lars Storheim

7 Langedrag Naturpark

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

På Nesfjellet finner du en 
av de flotteste høyfjells-
golfbanene i landet. Har 
du ikke så mye erfaring 
med golf fra før, så kan 
du finne slagformen på 
øvings-greenen, eller 
jakte fulltreffere på driving- 
rangen. Eller så kan du 
benke deg i sola ved 
golfkaféen og nyte noe 
kaldt i glasset!

Langedrag Naturpark har rundt  
40 snille fjordinger som gjerne tar 
deg med på tur. Både korte ride-
turer i parken for barn og lengre 
utflukter i høyfjellet.

GOLF

HESTERIDNING

SCAN FOR
MER INFO

SCAN FOR
MER INFO
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Selv de største frysepinnene må kjøle 
seg ned når sommersola steker i Norges
varmeste bygd. Lislesettjern er en 
favoritt på Nesfjellet. Her kan du også 
leie kano. Buvatn brygge i Nes Østmark, 
Skålsrudvatnet og Mykingsjøen i Nes 
Nordmark er andre fine fjellvann.

Vi kommer selvsagt ikke unna Trytetjern; 
badeplassen med sandstrand, vann- 
trampoline, volleyballbane, grill, toaletter 
og kiosk.

I sentrum er de naturlige vannskliene  
i Føssan et spennende alternativ.  
Elveparken er fin for de aller minste. 

BADINGTRYTETJERN
7 Lars Storheim

LISLESETTJERN
7 Mari Jørgensen

SCAN FOR
VANN-

TEMPERATUR 
OG FLERE FINE 
BADESTEDER
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7 Lars Storheim

VIKINGDAG PÅ MUSEET
7 Vibeke Hjønnevåg

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

Utforsk et av verdens mest 
tilgjengelige meteorittkratere. 
Oppdag store historier i små 
steiner, driv romforskning fra 
bakken og oppdag din plass i 
universet!

Guidede turer hver hele time, 
hele sommeren. Turene er 
tilpasset små og store og 
varer ca. èn time.

Åpent hver dag fra 
kl 10 - 18 i sommerferien.

Hver onsdag i sommerferien er det 
aktivitetsdag på museet i Nesbyen,
med liv og røre i de gamle byggene, 
gøyale aktiviteter for barna, 
demonstrasjon av gamle håndverks-
teknikker, historiefortellinger mm..

Øvrige dager kan man få omvisning 
med guide mellom kl 11-16.  
Man kan også se på utstillingene 
"Barns liv i Hallingdal fra 1800 til 
1960" og den faste utstillingen fra 
krigen.

METEORITTPARKEN
GARDNOS

HALLINGDAL MUSEUM

SCAN FOR
MER INFO

SCAN FOR
MER INFO
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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!

Sentrum 
1. La Rosa Pizza & Grill
2. Li´s Fortuna
3. Nesbyen Kro
4. Senterkaféen
5. Sutøya Feriepark (4km)
6. The Bear House Café
7. Gøtt Pøbb (drikke) 

Nesfjellet
8. Nystølkroken Kafé
9. Golfkaféen

Andre
• Langedrag Naturpark (kafé).
• Meteorittparken Gardnos (kafé).
• Shell Nesbyen (kaffe, is, pølser, 

hamburgere, baguetter o.l.).

MAT OG DRIKKE

SCAN FOR
FLERE 

SERVERINGS-
STEDER

2 3

4 5 6

7 8 9

1



  KO SKJER I NESBYEN SOMMER 202222

7 Lars Storheim

7 Solveig Hjallen 

SOMMER- 
AKTIVITETER

På Sorenskrivergården i Gamle Nes 
kan du bli enda bedre kjent med 
kunstneren Hans Gude. Dette er 
også en oppdagelsesreise i 
Nesbyens miljø på 1800-tallet.

Utforsk lokal, nasjonal og europeisk
kunsthistorie gjennom interaktive 
bilderammer.

Her finner du også en kopi av 
Sorenskrivergården. Titter du inn 
gjennom vinduene får du glimt av 
livet på den herskapelige gården.

I Bryggerhuset finner du utstillingen 
“Fjes i Nes” med portretter av 
nesninger som kunstnerne møtte 
på sine visitter.

Rundtur på 2 km hvor du i eget 
tempo kan beundre malerier på 
utstilling i Gamle Nes og langs elva 
Rukkedøla.

Maleren Hans Gude kom jevnlig 
på besøk til sin far, Sorenskriveren
i Nesbyen, på midten av 1800-tallet.
Han tok med flere av sine kunstner-
venner. Kunstverkene de lagde 
gjennom sine opphold i  Nesbyen
kan du nå se utstilt på samme 
sted hvor man antar at kunstnerne 
malte- eller fikk inspirasjon til verket.

Turen er en del av prosjektet 
Kunstlandskap Nesbyen, sammen 
med utstillingen Inn i kunsten.

INN I KUNSTEN

KUNSTVANDRING 
NESBYEN

SCAN FOR
BILLETTER

SCAN FOR
KART
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7 Lars Storheim

Her finner du den eldste bebyggelsen på Nes-flata i et koselig landsby-
miljø med kulturlandskapet rundt. Her finner du mange ulike byggestiler 
og spennende historier. Nå kan du utforske området på egenhånd via din 
egen mobil med vår nye audioguide.

Du kan blant annet høre historier om Hallingdals første butikk, distrikts-
fengselet som ble ungdomshus og den gamle stavkirka fra 1200-tallet 
som nå er borte.

UTFORSK GAMLE NES MED NY AUDIOGUIDE SCAN FOR
AUDIOGUIDE
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7 Hallvard Jervell

7 Ole Øyen

 

SOMMER- 
AKTIVITETER

Ysting betyr å lage ost. 
På Bjørnerud Fjellgård får 
hele familien ta aktiv del 
i den tradisjonsrike pros-
essen – fra separering av 
melk, uttak av ostemasse 
(hvit-ost) og koking av 
myse til prim. Alle får 
selvsagt med seg både 
hvit- og brunost hjem til 
slutt. Et sikkert kort for 
å imponere venner og 
bekjente!

Turorientering handler om å finne 
poster i skogen eller på fjellet, og 
er en ypperlig aktivitet for å bli 
bedre kjent med nærmiljøet. 
Samtidig er det gøy å mestre 
kunsten å finne frem ved hjelp av 
orienteringskartene. Hver post du 
finner gir poeng.

Årets tre turkart dekker Mørke-
dokk, Svangtjern og Trolltjern. 

YSTING

TURORIENTERING

BILLETTER 
OG INFO

SCAN FOR
KART OG
INFO

Kjerringsleppets 
Høstslepp 

• Kort eller lang fjelltur
• Ingen tidtaking, bare god stemning
• Skreppe med fine overraskelser
• Kaffe og boller underveis
• Vardeyoga
• Afterwalk med høg  

hugefaktor og premiering
• Spekematbuffét
• Konsert på  

Nystølkroken Kafé

Sponset av: 
Nystølkroken Kafé
Skue Sparebank
Aparta

Meld deg på i dag  
kjerringsleppet.no

Lørdag 17 september 2022

Begrenset 
antall plasser

husk påmelding
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Kjerringsleppets 
Høstslepp 

• Kort eller lang fjelltur
• Ingen tidtaking, bare god stemning
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• Kaffe og boller underveis
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• Afterwalk med høg  

hugefaktor og premiering
• Spekematbuffét
• Konsert på  
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Nystølkroken Kafé
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Meld deg på i dag  
kjerringsleppet.no
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Begrenset 
antall plasser

husk påmelding
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Mange nye hyttenesninger og 
god pågang fra lokale kunder 
bidrar til at butikkene i 
Nesbyen går godt.
- Vi er veldig fornøyd med hvordan lokal-
befolkningen og hyttefolket støtter opp om 
butikken vår, forteller Odd Arild Juven hos 
Power i Nesbyen.
- Det er gøy å drive butikk på Nesbyen når det 
går så bra. Og det er utvilsomt rom for mange 
flere butikker dersom noen ønsker å starte 
noe nytt. Har man en idé er det bare å hoppe 
i det. Det er veldig tilfredsstillende å se gode 
resultater.

Gullsmeden i Nesbyen Kjøpesenter er også 
godt fornøyd med utviklingen det siste året. - 
Vi har fått nye eiere med spennende fremtids-
planer for kjøpesentret. En merker en positiv 
vibe på Nesbyen med sykkelsatsingen og alt 
som skjer i fjellet, sier innehaverne Unni Ryvang 
og Silje Marie Eidal.
- Med alt det positive som skjer nå, så har vi 
bestemt oss for å bygge ut butikken til høsten. 
Det gleder vi oss veldig til.

Floyd og Wagner åpnet en ny klesbutikk i 
Nesbyen tidligere i år. Daglig leder, Gerd Randi 
Rotegård, er godt fornøyd så langt.
- Utviklingen fra vi åpnet og frem til i dag har 
bare vært positiv  og vi har kunder fra hele 
Hallingdal og Numedal. Det er hyggelig å 
bidra til å gjøre Nesbyen mer attraktiv for  
både fastboende og besøkende.

- DET ER MORO Å DRIVE BUTIKK 
I NESBYEN FOR TIDEN!

NOK ET KJØLESKAP PÅ VEG TIL FJELLS.  
All hyttebyggingen bidrar godt til salget hos Power i 
Nesbyen. De har faste avtaler om å levere hvitevarer  
til flere lokale entreprenører og utbyggere.

Den nyeste butikken på Nesbyen Kjøpesenter har 
hatt bra med besøk siden åpningen i februar.
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HYTTEDRØM
REALISER DIN 

Finansiering til din fritidsbolig i Hallingdal?

Vi har egne rådgivere som jobber når du har fri. Med sin 
gode lokalkunnskap og personlige oppfølging, sørger 
de for rask respons på din finanseringsforespørsel. 

Vår lokalkunnskap er din trygget. 
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/Flå
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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 og 
NESBYENBOOKING.NO. 
Online bookingløsning.  
Du bestemmer selv når 
hytta er ledig for utleie, 
og når du bruker den.  
 
Vi har løsninger for deg 
som bor langt unna  
hytta. Vi tar oss av  
kommunikasjon,  
betaling, vask og tilsyn.

Ønsker du mer 
informasjon?  
Kontakt oss på
info@nesbyen.no
32 07 01 70NESBYENBOOKING.NO

Velkommen til en hyggelig sommerhandel  

Nesbyen
Følg oss på Facebook for konkurranser og tilbud 

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

Man-fre: 8-21 Lør: 9-20 Søn: 11-17 (juli)

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

Solid  
veggkart
Fot- og  
sykkelruter

1299,-

Turkart
Nesbyen 1:50 000

239,-

Turkopp
199,-

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

NETTBUTIKK
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 MEDLEMMER I

NESBYEN TURIST- 
OG NÆRINGSSERVICE AS

AKTIVITETER
Any Excuse to Ride anyexcusetoride.com

Hallingdal Museum hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark langedrag.no

Nesfjellet Alpin nesfjelletalpin.no

Nesfjellet Golf nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos gardnos.no

HallingSpranget hallingspranget.no 

Høva Gardsmuseum visitnesbyen.no

Trailhead Nesbyen AS trailheadnesbyen.no

ARRANGEMENT
Festspillene i Nesbyen nesbyenkonsertforum.no

Hallingmarken hallingmarken.no 

Kjerringsleppet kjerringsleppet.no

Kjerringtorget kjerringtorget.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Agroservice AS agroservice.no

Baus AS baus.no

Brødr. Rodegård AS rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri

Bt Brannteknikk brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær

comfort.no

Heilt Bygg AS norgeshus.no/heilt-bygg

Holm Bygg og Maskin AS holmentreprenor.no

Krusedokken Bygg

Krøderen Elektro eke.no

Maxbo Nesbyen maxbo.no

Montèr Hallingdal  
Optimera

monter.no

Nes Hus & Hyttebygg neshusoghytte.no

Nes Nordmark 
Utbyggingslag

nesbyenutbygging.no

Nesbyen Fjellgrend nesbyenfjellgrend.no

Olaf O.Rukke rukke.no

Rukkedalskogen AS nattenalpin.no 

Rørservice Nesbyen AS Facebook

Søbstad Elektroengineering s-elektro.no

BIL / VERKSTED
Bidne Auto bidneauto.no

Big Sky AS

Bilplaneten AS bilplaneten.no

Nesbyen Bilskadesenter nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging bilxtraverksted.no

DETALJHANDEL
Aparta AS aparta.no

Fagmøbler Hallingdal fagmobler.no

Floyd & Wagner Facebook

Nesbyen Gullsmed nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Sentrum AS nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Ski og Sykkel AS sosnesbyen.no

Power Nesbyen power.no

Stuveseth Farge  
& Interiør As

happy-homes.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
Eiendomsmegler1 
Fjellmegleren AS

eiendomsmegler1.no

Frodig Økonomi frodigokonomi.no

Gjensidige Hallingdal gjensidige.no

PrivatMegleren  
Hallingdal

privatmegleren.no

Skue Sparebank skuesparebank.no

SpareBank 1  
Regnskapshuset ValHall AS

sb1regnskap.no

INDUSTRI
DEFA AS defa.com

Protan avd.Nesbyen protan.no

IT OG MEDIA
Booking Technology AS booktech.no

Data-Consult Nesbyen data-consult.no

Hallingdal Trykk AS 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
Extra Nesbyen Facebook

Kiwi avd. 008 Nesbyen kiwi.no

Nærbutikken Myking 
Kolonial Nesbyen

narbutikken.no

Rema 1000 Nesbyen rema.no

Spar Nesbyen nesbyenkjøpesenter.no

MAT OG DRIKKE
Golfkafèen nesfjellet.no

Gøtt Pøbb AS Facebook

Hallingdal Lokalmat 
Senter AS RåSmak

raasmak.no

La Rosa Pizza & Grill Facebook

Lis Fortuna 
Restaurant og Kafe

Facebook

Nesbyen Kro nesbyenkro.no

Nystølkroken Kafè nystolen.no

Senterkaféen Facebook

OVERNATTING
Hagaled Gjestegård hagaled.no

Hotell Nesbyen  hotellnesbyen.no

Langedrag Naturpark langedrag.no

Nystølen Hyttegrend nystolen.no

Ranten Hotell rantenhotell.no

Smedsgården Hotell smedsgarden.no

Sutøya Feriepark sutoyaferiepark.no

Haraldset Hytter nesbyenbooking.no

Hus- & Hjerterom AS husoghjerterom.no

Nesbyen Hytteutleie nesbyenbooking.no

Woll Hytteutleie  nesbyenbooking.no

Drengestugu Hallingstue nesbyenbooking.no

Olaakeren Hallingstue nesbyenbooking.no

Tollefsgard Hallingstugu tollefsgard.no

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER
Klar hytte & 
vaktmestertjenester AS

klarhytte.no

Nesbyen hytteservice nesbyenhytteservice.no

Hallingdal tre og hage hallingdaltreoghage.no

VELVÆRE
Bien hår og hudpleiesalong Facebook

Boots apotek nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør nesbyenkjøpesenter.no

Sjå te å klypp de frisorklyppde.bestille.no

ANDRE KATEGORIER
Buvasstølan Sti- 
og Løypelag

buvatn.no

Flow Art Facebook

Nesbyen Konsertforum nesbyenkonsertforum.no

Nesbyen Frivilligsentral nesbyen.frivilligsentral.no

Nesbyen kommune 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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KJERRINGTORGETKJERRINGTORGET
27. og 28. august på Nesbyen

Velkommen!

•  250 torgkjerringer 
 med sine varer
•  Mat og drikke
•  Gubbetorget
•  Kofteutstilling
•  Sang og musikk
•  Kunstutstilling
•  Bondelaget med 
 mat og klappedyr
•  Årets taler: Marta 
 Maria Espeseth

Og mye mer!


