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Vejen til Fjellheim om vinteren
Derop
I Geilo drejes af i rundkørslen, mod Skurdalen - vej 8. Efter 5-6 km drejes til højre mod
Nedrestölen. I Nedrestölen betales der bompenge for kørsel og parkering længere oppe. Prisen for
en uges parkering er ca. 250 Nkr, der erlægges i kontanter i en kuvert. Kuverten lægges i den aflåste
kasse, kvitteringen lægges i bilruden. Det er en god ide med et forråd af seddelstørrelser og
småpenge.
Hvis der er meget is på vejen vil det ofte være herfra at snekæderne er rigtigt gode. Som regel kan
man dog komme op uden kæder. Efter bommen følges vejen. Efter en “snuplass” (vendeplads)
drejer vejen mod venstre og går stejlere opad. Straks herefter er man ved parkeringspladsen hvor
bilen kan efterlades. På kortet ses en hytte på hver side af vejen “Brauti/Vestlii”.
Hvis der er truffet aftale med Jan Herleiksplass om snescootertransport vil det være her han venter.
Husk at aftale hvornår I ankommer til parkeringspladsen. Turen fra Oslo tager ca. 4 timer i bil, så
hvis I kommer med Oslobåden fra København kan man regne med at være ved parkeringspladsen
kl.14, hvis der ikke holdes lange pauser undervejs.
Antallet af ture der skal køres afhænger af baggagemængden. På en enkelt tur kan snescooteren
rumme bagage for 4-6 personer, ekstra ski og evt. et barn eller to. Vil man betale en ekstra tur eller
er man bare to personer kan der også blive plads til passagerer.
Herfra går det deropad på ski. Det første stykke følges sommervejen indtil søen og broen. Herfra
kan man vælge fortsat at følge vejen der går jævnt opad på venstre side af søen eller stikke over
søen og tage den stejlere stigning opad på den anden side. Uanset valget havner man samme sted
ovenfor søen. Herfra ses et vejviser skilt og der er en hytte lidt nede på højre side (dalsiden) af
løjpen .
Det er herfra at enkelte førstegangsbesøgende i hytten går galt og får sig en utilsigtet lang tur på
fjeldet. Man skal nemlig her dreje af fra den kvistede løjpe der går til Ustetind og Tuva. I stedet
følges snescooter-sporet (der ikke er kvistet) op til venstre gennem en “slugt/dal”. På kortet er ruten
markeret med prikker. Når højspændingsmasterne er passeret går man yderligere 100 m frem og kan
nu se de første hytter på sæteren - en på hver side af løjpen. Efter endnu en hytte (rød) på højre side
kommer man til Fjellset. Navnet står udenpå.
Turen tager ca. en time for en blandet gruppe. Da det går jævnt opad det meste af vejen er det en
god ide med væske o.a. lokkemidler til børnene.
Nedad igen
Hvis man har mere bagage end der kan bæres på ryggen, i en omgang, kan man vælge at aftale med
Jan at han også kører bagagen ned igen (mod betaling selvfølgelig). Alternativt kan man selv køre
den ned aftenen før. I så fald ligger der en transportpulk med træk i kælderen. Det er en ældre model
- velfungerende - men den skal behandles med respekt, hvis den også skal holde i årene fremover.
Den spændes på et hoftebælte fra en rygsæk.

I skal selv sørge for at få affald med ned til containerne på vejen. Det skal aftales med Jan hvis han
skal afhente jeres affald efter afrejse. Dette koster ikke ekstra hvis han har kørt bagagen op. Det skal
også meddeles hvis I har lejet sengelinned, så vil han tage det med ned til vask ved lejlighed. Leje af
sengelinned betales til foreningens kasserer.

