UTELIVSGUIDEN

Surfing på Stad, klatring i Lofoten, rafting i Sjoa, skikjøring på Folgefonna og fisking
i Saltstraumen. Her er innsidetipsene til de mest spektakulære høstturene. 12 »
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FRILUFTSLIV

NORGESTOPPENE
Bli med hjem til dem som brøt opp for å leve i og av norske naturperler.
Tekst Vegard Storbråten Øye Foto Sigurd Fandango
Saltstraumen, Henningsvær, Stad, Folgefonna, Sjoa

Fra vått og vilt til høyt og luftig. Blant spisse

tinder, snødekte breer, hvite strender og strie strømmer. På kryss og tvers i det norske landskapet skjuler
det seg steder som er av internasjonal toppklasse for
ulike typer aktivt friluftsliv – det være seg klatring i
Henningsvær, fisking i Saltstraumen, rafting i Sjoa,
surfing på Stad eller sommerski på Folgefonna.
2015 er Friluftslivets år, en nasjonal markering
av norsk friluftsliv som skal vise frem bredden
av friluftslivet og gi nordmenn eierskap til naturen. Mange nøyer seg med noen helge- og ferieturer til friluftsdestinasjonene for å dyrke hobbyen,
men for noen er ikke dette nok. Lidenskapen til
stedet, tiltrekningen til naturen og avhengigheten

til aktiviteten er blitt så stor at de har solgt huset
og sagt opp jobben for å leve av og med hobbyen på
heltid.
– Mange sier: «Du er tøff som turte dette.» Men
man er jo ikke det. Skjærer det seg er det jo bare å
flytte tilbake. Det er likevel ikke et alternativ for
meg, for det er dette som er livet, sier Torkild Strandvik (48) som har droppet båtbyggerkarrieren og livet
på Nesodden til fordel for å surfe og drive surfehotell
i Hoddevik på Stad.
Bli med hjem til dem som har ofret alt for å gjøre
lidenskap til levebrød – og få de beste tipsene til friluftsmekkaenes klatreruter, fiske- og surfeplasser,
overnatting, mat og transport inkludert.

I NABOLAGET. Kristin Folsland Olsen droppet Drammen til fordel for Henningsvær
for å kunne leve ut friluftsdrømmen på heltid. Her er hav og tinder nærmeste nabo.
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NORGESTOPPENE

TINDEFLØRT

INNSIDETIPS:

– Jeg prøver å skape flest mulig hverdagseventyr.

Da nytter det ikke å sitte inne å klage på været eller
vente på solen, sier Kristin Folsland Olsen (34) entusiastisk mens nordavinden pisker regnet mot ansiktet hennes.
Været satte en stopper for dagens klatretur. I stedet
forsvinner fjellstøvlene målrettet oppover fra havet
mot himmelen ved foten av Festvågtinden (541 moh.)
rett utenfor Henningsvær i Lofoten.
– Her ligger alt servert på et sølvfat. Fjellene, havet,
utsikten og tilgjengeligheten til alt det morsomme.
Man kan klatre ruter som er av internasjonal toppklasse, gå toppturer, dykke, svømme, padle eller rett
og slett bare være ute og nyte naturen, sier drammenseren som nå er bosatt i Henningsvær.
En sensommerdag i 2000 hadde hun og Lofoten sitt
første møte. Båten seilte innover Vestfjorden, og hun
ble ønsket velkommen av stekende solskinn og de
steile tindene som reiste seg opp fra det salte havet.
Overveldet og begeistret gikk hun i land – kjærlighet
ved første blikk. I løpet av året på Lofoten folkehøgskole oppsto forelskelsen til friluftslivet og den nordnorske naturen. Ett år er blitt til 15. For fem år siden
bestemte hun seg for å flytte hit, og har skapt jobb av
hobbyen. I dag lever hun av å holde foredrag, fotografere og skrive om friluftsliv til egne bøker og reportasjer. Blant annet har hun gitt ut boken «Turguide
Lofoten – 50 flotte turer i verdens vakreste øyrike».
Dagens formiddagstur i fjellet avsluttes inne på
Klatrekafeen i Henningsvær. En rykende varm bacalaotallerken kommer på bordet foran den knitrende
peisen. Rundt på veggene henger klatreutstyr og kart
over ruter og fjell.
– Det unike for klatringen her er kombinasjonen
av fast granitt med god friksjon, muligheter for nybegynnere og erfarne, god tilgjengelighet og den fantastiske utsikten, sier Olsen, som selv har vært på
ekspedisjoner på alt fra Baffin Island til Svalbard.
– Har du måtte ofre mye på veien?
– Jeg har ofret noen varmegrader, men det tar jeg
igjen på tur til Hawaii. Resten er bare en drøm og et
eventyr som er blitt virkelighet.

HENNINGSVÆR
Fiskevær og tettsted på flere øyer i Vågan kom-

mune i Nordland med 452 innbyggere (2014). Ligger
på sørspissen av Austvågøy i Lofoten.
Lofotens største og mest aktive fiskevær. Kalles
ofte «Nordens Venezia» på grunn av sine mange øyer,
broer og moloer.
Kjent for sin natur i havgapet som utgangspunkt
for et variert aktivt friluftsliv.
Kilde: Store Norske Leksikon, henningsvar.com
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Northern Alpine
Guides: kurs og privatgui-

dede klatreturer i Lofoten.
alpinguides.no
Kalle: Midtveis mellom
Kabelvåg og Henningsvær.
Nærmeste basecamp for
det berømte klatrefeltet
«Paradiset». Overnatting i
rorbu og nordlandshus.
kalle.no

REISE DIT:

OVERNATTING:

Fly til Svolvær, ev.

Henningsvær Bryggehotel,
Lofoten Arctic Hotel, Tobiasbrygga, Fiskekrogen Rorbuer, Henningsvær Rorbuer,
Finnholmen Brygge, Gammelfileten Brygge.
Campe: Mange klatrere
camper og telter i
Festvågvika.

Bodø eller Harstad og videre
med ferge/hurtigbåt eller
leiebil.

BESTE KLATREOG FJELLTURER:
Gandalf: Fine og varierte
ruter på to–tre taulengder
av middels vanskelighetsgrad. Lett tilgjengelig og
god utsikt.
Presten: Klatrejuvelen for
de erfarne. Én av de mest
brukte rutene er Vestpilaren
med elleve taulengder.
«Paradis»: Område ved
Kalle med muligheter for
alle. Fra helt nybegynnere
med én taulengde til knallharde utfordringer for
viderekomne.
Festvågtind (541 moh.):
Fottur. Bestiges på cirka én
time på bratt, men god, sti.

Vågekallen (942 moh.):
Luftig og utfordrende tind.
Bør gås i bra vær og av de
med mye erfaring.

KLATRESELSKAPER
OG OVERNATTING:
Nord Norsk Klatreskole: Lang erfaring med
kurs og guiding, fra nybegynnerkurs til 100 dagers
halvårskurs. Klatrekafé og
overnatting.
nordnorskklatreskole.no

SE OG OPPLEVE:
Klatrekafeen: Sam-

lingsplass for klatrere, turister og lokale for mat, drikke
og sosialt samvær.
Kavi Fac Ory: Kaviarfabrikk som er omgjort til
kunsthall og møtested for
internasjonal kunst.

Kunst og håndverk:

Keramikk, glassblåsing og
foto på Engelskmannsbrygga og håndlagde lys og
kafé hos Henningsvær
Lysstøperi.
Fiskemiddag: God fiskemiddag med dagens fangst
på Fiskekrogen.
Aktivitet: Utnytt mulighetene med å bade, snorkle,
dykke, klatre, padle, fjelltur
osv.
Husk på: Bikini og dunjakke. Været er veldig varierende og skifter fort.
Kilde: Kristin Folsland Olsen
(skribent og fotograf), Thorbjørn
Enevold (driver Nord Norsk
Klatreskole)
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➊ PÅ HJUL. Med en varebil

fullastet av tur- og friluftsutstyr
er Kristin Folsland Olsen alltid klar
for nye friluftseventur – uansett vær
og aktivitet.

➋ Ekte lofottorsk.

Henningsvær er blant de største og
mest kjente fiskeværene i Lofoten.
➌ KLATRECAMP. Ved Kalle og
Festvågvika camper klatrere fra hele
verden.
➍ MØTEPLASS. På Klatrekafeen
møtes klatrere, lokale og turister for
servering, sosialt samvær, diskutere
været og utveksle turtips.
➎ GODT UTSTYRT. Et klatremekka med respekt for seg selv har
selvfølgelig egen klatrebutikk.
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NORGESTOPPENE

FISKEFRELST

INNSIDETIPS:

– Klar for å fiske i verdens sterkeste malstrøm?

Her får du en fiskeopplevelse av de sjeldne, sier Kurt
Jeppesen (45).
Den lidenskapelige sportsfiskeren har fisket i Saltstraumen i 23 år. I 2007 sa han opp lederjobben i Securitas og flyttet fra Oslo med sine tre barn for å leve
ut fiskedrømmen i Saltstraumen utenfor Bodø. Nå lever han av det på heltid som driftsleder på Saltstraumen Brygge, hvor de driver utleie av båter, fiskeutstyr og leiligheter.
– Jeg følte det var på tide å gjøre noe annet. Fritiden
min har alltid dreid seg om fisking, og jeg har reist
verden rundt på fisketurer, sier Jeppesen der han sitter i sin 23 fot store aluminiumsbåt utstyrt med ekkolodd, gps og en 250 hesters Honda-motor.
– Hvorfor ikke drive med det man liker aller best,
mest mulig?
Han myser mot morgensolen som stråler mot de
spisse Børvasstindan, hekter en sild på kroken og slipper ut snøret. Rundt båten suser, virvler og skummer
saltvannet i strie strømmer med en hastighet på opp
mot 21 knop. På sin vei gjennom det trange sundet
fører vannmassene med seg alger, stimer av sild og
småsei. Hakk i hæl jakter sulten storfisk. Steinbit,
storsei og kjempekveiter.
– Det er dette som gjør Saltstraumen til en fiskeplass som tiltrekker seg fiskere fra store deler av verden. Midnattssolen er prikken over i-en.
Brått sperrer den erfarne fiskeren opp øynene. Noe
dukker opp på ekkoloddet. Pang! Det hugger til og
drar av sted. Fiskestangen står krokbøyd mens det
hviner i snellen. Bestemt sveiver og drar han snøret
inn med et lurt smil om munnen.
– Strømmen gjør at fisken er sprek, og bokstavelig
talt fast i fisken.
Det skinner i en hvit buk fra det mørke dypet. Sekunder senere spreller en tolv kilo stor torsk i bunnen
av båten.
– Ingen rekordstor fisk, men jeg synes det er like
spennende hver gang fortsatt. Fisking er livet.

SALTSTRAUMEN
Ligger i Bodø kommune i Nordland og er verdens
sterkeste tidevannsstrøm.
Hver sjette time passerer nærmere 400 millioner
kubikkmeter sjøvannvann gjennom det tre kilometer
lange og 150 meter brede sundet.
Hastigheten på strømmen kan komme opp i over
20 knop.
Strømmen forbinder Ytre Saltenfjord med
Skjerstadfjorden.
Et eldorado for sportsfiskere og dykkere på grunn
av mye og stor fisk.
Kilde: visitbodo.com, Store Norske Leksikon
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REISE DIT:

SE OG OPPLEVE:

Fly til Bodø, 30 km med

Under vann: Guidet dyk-

leiebil/buss/sykkel til Saltstraumen. 1200 km med bil
fra Oslo.

ANBEFALTE FISKEPLASSER:
Fra land: På holmene
under Saltstraumen bro
eller nedenfor Kafé Kjelen.
Stangfiske med stingsild.
Fra båt: Mange og gode
muligheter. Plassene varierer etter tidevannet, vinden
og ønsket fangst. Spør en
lokalkjent der du bor. Vær
obs på sikkerheten i den
sterke strømmen.

UTLEIE OG OVERNATTING:
Saltstraumen Brygge:
Overnatting i rom og leiligheter, 20 båter til utleie,
fiskeguide. sfc.no

Pluscamp Saltstraumen: Overnatting i

hytter og telt, samt caravanplass. Sløye- og fryserom, båtutleie.
saltstraumen-camping.no
Tuvsjyen: Overnatting i
leilighet, restaurant med
lokal steinaldermat, båtutleie. tuvsjyen.no

Saltstraumen Hotell:

Overnatting i rom og hytter,
restaurant.
saltstraumenhotell.no

king og snorkling i Saltstraumen. Rangert av
National Geographic som
an av topp ti dykkeplasser i
verden. saltstraumendykkecamp.no
Mat: Spise møsbrømlefse,
en lokal spesialitet fra Salten, på Kafé Kjelen som har
eksistert i 60 år. Helaften
med lokal steinaldermat og
kulturopplevelse på
Tuvsjyen.
Straumen: Selve naturfenomenet Saltstraumen
bør ses og oppleves når den
er på sitt sterkeste. Enten
fra land eller i trygg båt.
Husk på: Sjekke
tidevannstabellen for
Saltstraumen.
Kilde: Kurt Jeppesen (sportsfisker
og driftsleder Saltstraumen
Brygge), Elisabeth Lund Johnston
(gründer Tuvsjyen)
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➊ DRØMMEN I STRØMMEN. Kurt
Jeppesen fra Oslo endte opp som nordlending
for å få bo og jobbe midt i fiskeeldoradoet
Saltstraumen.
➋ ATTRAKSJON. Fiskere og skuelystne
turister fra hele verden kommer for å se og
oppleve verdens sterkeste malstrøm.
➌ TIDLØS TORSK. På Tuvsjyen tilbereder
og serverer Elisabeth Lund Johnston fisk på
steinaldervis.
1
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RAFTEPLASSEN
Det suser og plasker, skummer og skriker gjen-

nom de strømfylte strykene. En raftebåt er på vei
nedover Faukstad Surfen i Sjoa i Gudbrandsdalen. Berømt og beryktet for å være Nord-Europas, om ikke en
av verdens beste, rafteelver. Med sine varierte partier
av ulik vanskelighetsgrad tiltrekker Sjoa seg raftere
og padlere fra alle kontinenter – alt fra debutanter
til erfarne som vil utfordre de enorme naturkreftene.
– Er det ikke kult? This is my happy place, sier Ine
Skjørten Wilson (50) fra Askim mens hun ser raftebåtene suse forbi 20 meter nedenfor huset sitt i fjellbygda Heidal.
– På elven får man en tilstedeværelse og nærhet til
naturen, er i fysisk aktivitet i tillegg til at det er spennende og sosialt, sier Wilson entusiastisk.
Født og oppvokst i Askim, utdannet psykolog og
med mellomfag i friluftsliv fra Idrettshøgskolen.
Men elvestrykene i Sjoa skulle bli hennes karriere og
lidenskap. Etter en utflukt hit i 1987, da rafting fortsatt var nytt i Norge, forsto hun raskt at det var dette
hun ville drive med. Siden da har hun padlet på seg
30 års erfaring som rafteguide og kajakkinstruktør i
Sjoa og andre elver verden rundt, deltatt i rafte-VM en
rekke ganger og driver firmaet Planet River som leier
ut elvekompetanse.
– I 2006 ville jeg komme nærmere elven på heltid,
og bestemte meg for å flytte hit. Det eneste jeg visste var at Sjoa var her, hus og jobb kom i andre rekke.
Med hus ved elvebredden og garasjen full av kajakker og raftebåter, er drømmen blitt hverdagen. Nå er
hun daglig på Sjoa. Suser gjennom eventyrlige skoger, trange juv og idyllisk landskap på de strømfylte
vannveiene av kaldt smeltevann.
– Sjoa er lett tilgjengelig, variert, vakker og med
partier for både nybegynnere og erfarne, sier Wilson.
– For meg er dette hverken ekstremsport eller noe
som gir særlig adrenalinkick. Det er min komfortsone.
På elven skal jeg være til de må bære meg på land.

SJOA
Sjoa ligger i Heidal i Sel kommune, en sidedal nord i
Gudbrandsdalen.
Elven Sjoa renner ut fra Gjende i Jotunheimen, gjennom Heidal og ut i Gudbrandsdalslågen.
Er en av verdens beste elver for rafting og elvesport, blant annet på grunn av jevn tilgang av smeltevann fra breene hele sommeren.
Kilde: Store Norske Leksikon, nasjonalparkriket.no
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VANNETS VENN. Ine Skjørten Wilson har padlet
og raftet på Sjoa i 30 år. I 2006 flyttet hun til fjellbygda Heidal for å få leve side om side med elven.

INNSIDETIPS:

REISE DIT:
Tog til Otta, og ti kilometer transport
til Sjoa. Buss med Gudbrandsdalsekspressen. Med bil: 280 km fra Oslo, 250 km
Trondheim.

BESTE RAFTEPLASSER:
Playrun: Den klassiske og mest popu-

lære delen av Sjoa gjennom Heidalen.
Egner seg for nybegynnere.
Åsengjuvet: Ovenfor Playrun, og for de
viderekomne. Gjennom spektakulær
natur og trange juv hvor elven er villere og
deltagerne blir våtere.
Åmotfallene: Utgjør nederste delen
av Sjoa, og starter med stryket «Vaskemaskinen». Raftes kommersielt kun ved
lite vann. En intens og utfordrende tur for
de erfarne.

RAFTINGSELSKAPER:
Raftecampene ligger på rekke og rad

langs Sjoa. Alle disse tilbyr erfarne guider,
utleie av alt utstyr, rafteturer av variert
lengde og vanskelighetsgrad, overnatting
samt mat og drikke.
Sjoa Rafting: sjoarafting.no
Heidal Rafting: heidalrafting.no
GoRafting Sjoa: gorafting.no

Sjoa Raftingsenter:
sjoaraftingsenter.no

ANNEN OVERNATTING:
Nordre Ekre Gardshotell, Heidal
Hotel, Sjoa Gjestehus og vandrerhjem, Sjoa
camping og hytter, Weistad kafé og hytter.

SE OG OPPLEVE:
Elvesport: Mulighet for alt fra elve-

brett og kajakk til juving og bropendling.

Fjellturer: Jotunheimen, Rondane og
Dovrefjell er rett rundt hjørnet.

Ridderspranget: Sagnomsust juv
i Sjoa.

Heidal: Naturskjønn dal, og den bygda

i Norge med høyest tetthet verneverdige
hus og gårder.
Husk på: Ullundertøy å ha under
våtdrakten.
Kilder: Ine Skjørten Wilson (erfaren rafteguide)
og Anders Aasheim (daglig leder Sjoa Rafting)
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SURFERNES STAD

INNSIDETIPS:

Skjult blant grønnkledde klipper på Norges vest-

ligste og mest værharde utpost, Stadlandet, skjuler
det seg et eksotisk surfeparadis med kritthvit sandstrand og bølgeskvulp, men uten palmesus, haifare
og tropisk varme. Her i Hoddevik møtes tilreisende av
vindfullt vestlandsvær, majestetiske fjell, brekende
sauer og våtdrakter med bølgesultne surfere fra hele
verden.
– Vi er ekstremt eksponert for bølger fra Atlanterhavet, samtidig som de steile, høye fjellene skjermer oss for vind. Denne komboen gir unike og stabile
bølgeforhold, sier administrerende sjefsurfer Torkild
Strandvik (48), som driver Stad Surfing.
Med surfebrettet under armen tusler han ned til
vannkanten, legger seg på brettet og padler utover.
Rett bortenfor er en stor gruppe barn i full gang med
dagens første surfeøkt.
Det var en utsolgt juletur til Gran Canaria og et tips
fra en kompis for 18 år siden som fikk båtbyggeren fra
Nesodden til Hoddevik første gang. Der ble han møtt
av varmt havvann, strålende bølger og eksotiske omgivelser. En foreløpig uoppdaget surfeskatt. Siden da
brukte han all tilgjengelig fritid der, før han i 1999 ble
tilbudt å kjøpe den hvitmalte villaen Strandro i havgapet. Da gikk det ikke lenge før han tok med flyttelasset, samtidig som han åpnet opp for kurs, utleie og
overnatting for andre surfere.
Strandvik surfer bølgen inn på land og hopper elegant av brettet. Han drar raskt av seg våtdraktshetten
og rister ut det krøllete håret.
– Jeg har aldri angret, og kommer til å bli her. Nå
er jeg i Oslo bare én gang eller to i året. I stedet prøver
jeg å være i vannet så mye som mulig.
Den lille bygda i havgapet, med rundt 20 fastboende
og uten butikk, har nå hele 7000–8000 gjestedøgn
med surfegjester årlig. Om sommeren nybegynnere
og barnefamilier, mens proffene inntar Hoddevik på
jakt etter monsterbølgene når høst- og vinterstormene herjer. For de fleste har livet i Hoddevik da en
enkel syklus: Spise, surfe, sove. Spise, surfe, sove.
Solen er i ferd med å trenge gjennom skylaget,
mens Torkild Strandvik ser utover horisonten. Det er
stille før stormen – et skikkelig uvær utenfor Island
skal bringe superbølger til Hoddevik:
– Fy søren som jeg gleder meg, sier Strandvik.

STAD
Hoddevik og Ervik ligger på Stad-halvøya i Selje,
helt nordvest i Sogn og Fjordane.
Eksponering av bølger fra Atlanteren, hvite sandstrender og høye fjell har gjort Stad-kysten til en helårs surfedestinasjon som er kjent langt utenfor
Norges grenser.
Stadhavet er et av de mest værharde steder langs
norskekysten.

REISE DIT:
Fly til Sandane, Volda eller Ålesund, ta buss/leiebil og
ferge videre. Med bil: fra Oslo 600 km, Bergen 360 km og
Ålesund 150 km. Hurtigbåt fra Bergen til Selje daglig.

BESTE SURFESTEDER:
Hoddevik: 1,5 km lang sandstrand. Sandbunn og lang-

grunt. Vår og sommer er det rolige forhold – ideelt for familier og nybegynnere. For de mer erfarne er høst og vinter
beste sesong, da er bølgene større og turistene færre.
Ervikstranda: Er bølgene for små i Hoddevik, er Ervik et
alternativ (30 km). Bunn med rullesten og sand, litt understrømmer, men større og mer utfordrende bølger. Egner seg
best for litt erfarne surfere.

SURFESELSKAPER OG UTLEIE:
Stad Surfing/Strandro: Kurs, utstyrsleie, pensjonat
i villa Strandro, restaurant med lokalmat. stadsurfing.no

Lapoint Surf Camp: Kurs, utstyrsleie og pensjonat i to
hus. lapoint.no

Akka Surf: Living with a local. Anne Kari Lerfald leier ut

ti senger i huset sitt, låner ut utstyr og tilbyr kurs for barn
og voksne.
Annen overnatting: Hoddevik strandcamp,
Erviksanden camping, Vestkapp camping, Selje Hotel.

SE OG OPPLEVE:
Vestkapp: Norges vestligste fjellplatå med
panoramautsikt.
Historie: Klosterruinene på øya Selja utenfor Selje.
Fottur: Flott turterreng med me rkede stier. Utsikt til
storhavet, høye fjell og flotte strender. Guidet tur med Stadt
Naturguiding.
Fiske: Stangfiske fra land eller bli med fiskebåt ut. Er du
heldig svever havørnen forbi.
Husk på: Bølgevarsel på magicseaweed.com
Kilde: Torkild Strandvik (surfer og driver av Stad Surfing) og Anne Kari
Lerfald (driver Akka Surf)

Kilde: Store Norske Leksikon, nordfjord.no

➊ SJEFSURFER. Torkild Strandvik droppet båtbyggerlivet på Nesodden til fordel for surfing i Hoddevik på Stad.
➋ PARADIS. Strendene, stemningen, naturen og surfebølgene i Hoddevik gjør stedet eksotisk og enestående.
➌ SOVE UT. I villaen nærmest stranden tilbyr Stad Surfing overnatting og restaurantmat.
➍ LITEN BYGD. Omringet av hav og fjell, uten butikk og knapt mobildekning, ligger Hoddevik med sine knapt 20 fastboende.
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INNSIDETIPS:

REISE DIT:
Med bil: 110 km fra Bergen, 400 km fra Oslo og
620 km fra Trondheim. 19 km fra Jondal sentrum.
«Isbrebuss» går i skolens sommerferie.

VANLIG DAG PÅ JOBBEN. For Andreas Skogseth fra Sandnes er jobben som daglig leder
i sommerskisenteret og hans lidenskapelige skiinteresse en perfekt kombinasjon.
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Alpint: Brede fine traseer på opptil to kilometer

med 250 meter høydeforskjell. Breskitrekket er
1100 meter.
Freestyle/park: Rail-linje, diverse kuler og
hopp, trippellinje med ulike big jumps. Nye elementer ukentlig. I 2013 ble den rangert til verdens
4. beste park på sommersnø i FriFlyt.
Langrenn: Fem kilometer rundløype for klassisk
og skøyting i variert terreng med panoramautsikt.
Kjøres hver helg og på bestilling.

SKISOMMER
Etter en halvtime på smal og svingete vei opp
fra Jondal ved Hardangerfjorden møtes man av den
mektige, hvitkledde Folgefonna nærmere 1250 meter
over havet. Her er suksessoppskriften de fire s-er: sol,
sommer, snø og ski.
– Kombinasjonen av å kunne stå på ski med uslåelig utsikt og en halvtime senere sole seg, ta en kald øl
og bade i Hardangerfjorden, er ganske unik og eksotisk, sier Andreas Skogseth (32), daglig leder på Fonna
Glacier Ski Resort.
Med tråkkemaskinen farer han effektivt oppover
alpintraseen, langs et av landets eneste skitrekk på
bre. På toppen er det nypreparerte langrennsløyper
med panoramautsikt til alt fra Nordsjøen og Stord til
Rosendalsalpene og Hardangerfjorden.
– For en skientusiast som meg, er jo dette drømmejobben. Det er ingen tvil om at skimulighetene gjorde
at jeg tok utfordringen om å komme hit, sier 32-åringen fra Sandnes, som i 2013 forlot jobben i Fjord Norway, hvor han markedsførte norske skidestinasjoner
i utlandet.
Med seg i bagasjen har han bachelorgrad i internasjonal markedsføring fra Shanghai, og siden
Skogseth overtok lederjobben i sommerskisenteret
på «Fonna», er besøket doblet. I år slipper han i tillegg å sove dårlig om nettene med mareritt om snømangel.
– Her har vi nok til alle i år, sier skisjefen og nikker mot snøen idet han hopper ut av tråkkemaskinen
med skiene under armen.

BESTE SKISTEDER:

– Det er nesten flaut å si, for folk tror knapt på oss,
men vi har hatt 15 meter snø i år. Senest i juni måtte
vi stenge over én uke for å grave frem anlegget.
Rekordmye snø, en kald sommer og snømangel i Mellom-Europa gjør at forholdene og besøket er rekordgodt
i sommerskisenteret, og sesongen utvides til oktober.
Den rødglødende kveldssolen lyser opp rails og
hopp i parken som er rangert som fjerde beste i verden på sommersnø av magasinet FriFlyt. Forbi går
tråkkemaskinen i skytteltrafikk for å preparere og
salte løypene som i sommersesongen lokker ski- og
snowboardstjerner, norske og utenlandske landslag,
filmskapere og skisultne turister fra hele verden.
– Selv om det er mye hardt arbeid, må jeg ha min
jevnlige dose med skikjøring. Hvis ikke blir jeg faktisk litt grinete. D2

FOLGEFONNA

SOMMERSKI BEDRIFTER:
Fonna Glacier Ski Resort: Norges lengste

breskitrekk, alpinløyper, freestylepark, langrennsløyper. Har skiutleie, kafé og skiskole.
folgefonn.no

Folgefonna snowboard og skicamp,
What! Summercamp: Begge arrangerer som-

mercamper med ski- eller freestyle og brettkurs for
juniorer med proffe instruktører i juni og juli.
folgefonna.no / whatcamps.com
Overnatting: Folgefonn Gjestetun, Folgefonn
Hytte- og Gardscamping, Flatabø Overnatting,
Jondal Hotel og Gjestgjevarstad, Kramsjø Ski og
Sjøleir.

SE OG OPPLEVE:
Brevandring: Guidet tur på breen med Folgefonni Breførarlag.

Norges tredje største isbre, og kjernen i Folge-

Bade: Avslutt skidagen på breen med en frisk duk-

Ligger på Folgefonnhalvøya i Hardanger i

Padle ved breen: Padle blant bre og blåis på

Har et areal på 200 kvadratkilometer og er opptil

Middag på Meieriet: Steinovnsbakt pizza på

Turistattraksjon siden 1833.
1250 moh. på breen er et av Europas beste sommer-

Trolltunga: Under én times kjøretur unna kan

fonna nasjonalpark.

Hordaland.

400 meter tykk.

skisenter for snøbrett, men også alpint og langrenn.
Kilde: Folgefonna Nasjonalpark

kert i Hardangerfjorden.

Møsevatnet i sørenden av Folgefonna.

Restaurant Meieriet i Herand.

du starte turen til spektakulære Trolltunga.

Husk på: Skismøring, shorts og solkrem
Kilder: Andreas Skogseth (daglig leder hos VisitFonna) og
Sigbjørn Tveit (aktiv skikjører)

