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   Kongsberg, 15. april 2018 
 
 

 

26. juni - 1. JuLi 2018 

Revidert 15. april 2018 

 

SOMMERTUREN 2018 

Etter flere år med utenlandsturer, blir det tur i Norge i år. Det blir en tur med fokus på selve 
kjøreturen og det som kan oppleves langs kjøreruta. Hovedmålet er Røros, byen som kom på 
UNESCO's verdensarvliste allerede i 1980.  
Det blir overnatting på Elverum på vei nordover, 3 netter på Røros og overnatting på Beitostølen på 
veien hjem. 
 
Turen nordover blir lagt utenom allfarvei, inspirert av NAF's bok "De beste omveier". Her er det 
muligheter for spennende opplevelse og nye oppdagelser.  

 
På Røros blir det, i samarbeid med Røros kommune, turistkontoret og Røros Hotell, bilparade til 
sentrum og utstilling av bilene. Byvandring som også inkluderer omvisning i Røros Kirke. Det blir også 
tid til å utforske Røros og omegn på egen hånd. 
 
Hjemturen er lagt via Alvdal, Folldal over Dovre, Valdresflya med overnatting på Beitostølen.  
 

KJØRELENGDER 
Kongsberg - Elverum:  26 mil 
Elverum - Røros:  26 mil 
Røros - Beitostølen:  32 mil 
Beitostølen - Kongsberg: 30 mil 
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REISEBESKRIVELSE 
 

Dag 1 - tirsdag 26. juni 
Kongsberg - Elv erum 
Avstand:  254 km 
Beregnet kjøretid: 5 timer 
 
Frammøte på Kirketorget, Kongsberg: 08:00 
Avreise:     08:30 
Første stopp, Sorenskrivergården i Hokksund Eikerfolket og andre plukkes opp. Avreise ca. klokka 
09:00. 
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Reiserute 
E 134 til Hokksund, RV35 gjennom Hokksund sentrum mot Åmot. Ta til høyre og følg RV35 mot 
Hønefoss. Før Hønefoss, ta av til E16 mot Gardermoen/Hønefoss Nord. I krysset E16/Hønengata i 
Hønefoss, ta til venstre og fortsett E16 retning Gardermoen. Følg denne til Hadeland Glassverk hvor 
vi kan ta en kaffestopp. Her kan man få kjøpt noe å bite i, eller nyte medbrakt i parken. 
 
Etter en hvil, reiser vi videre på E16, følger skiltene mot Gardermoen til vi kommer til rundkjøringen 
ved Lunner. Her tar vi til venstre på Hadelandsveien/RV4 mot Gjøvik. Ved Lygnasæter er det tid for 
en ny stopp og beinstrekk. 
 
Vi fortsetter langs Einafjorden (får ikke tid til å surfe med surfebrett), gjennom Raufoss og Gjøvik. 
I Gjøvik fortsetter vi på RV4 mot Lillehammer.  
12 km nord for Gjøvik kommer vi til rundkjøringen hvor vi tar E6 til høyre over Mjøsbrua mot Hamar. 
Følger denne noen mil sørover til vi kommer til avkjøringen til Elverum. Her tar vi til høyre på 
avkjøringsfeltet og til venstre på RV25 mot Elverum. 
 
Løiten Brænderi og Ådalsbruk Bilmuseum 
På veien mellom Hamar og Elverum anbefaler vi en liten avstikker fra RV25 for å besøke Løiten 
Brænderi og/eller Ådalsbruk Bilmuseum.  
 

 
Selve brenneriet på Løiten er nedlagt, men 
det er kafe, lysestøperi og museum med 
mange nostalgiske saker og ting. 
https://www.lbr.no/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lbr.no/


4 
 

Ådalsbruk Bilmuseum er absolutt et sted å besøke for oss. Det er et ganske nytt museum og ligger 
ikke langt ifra Løiten Brænderi. 
http://www.bmuseum.no/ 
  

 
 
I Elverum sentrum, i rundkjøringen RV25/RV3 ankommer vi Scandic Elgstua Hotell hvor vi skal spise 
middag og overnatte. 
 
Da vi er framme på Elverum i god tid før middag, anbefaler vi et besøk i Norsk Skogbruksmuseum og 
Glomdalsmuseet. Disse ligger i gåavstand fra hotellet. 
https://glomdalsmuseet.no/ 
https://skogmus.no/ 
 
Scandic Elgstua Hotell 
Trondheimsvegen 9, 2406 Elverum 
scandichotels.no 
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/elverum/scandic-elgstua 
 
62 43 10 10 
 
Middag klokka 19:30 
 

 
 
 

http://www.bmuseum.no/
https://glomdalsmuseet.no/
https://skogmus.no/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/elverum/scandic-elgstua
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/elverum/scandic-elgstua
http://www.bmuseum.no/
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Dag 2, onsdag 27. juni 
Elverum - Røros 
Avstand:  254 km 
Beregnet kjøretid: 5 timer 
 
Frokost:  Fra 07:00 
Utsjekk:  Ca. 09:00 
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I dag skal vi følge den ruta som NAF beskriver som «Femundsmarka - Der villmarka suser». 
Turen fra Elverum til Røros er omvei, men en stor natur- og kulturopplevelse. 
 
Vi beskriver nedenfor noen steder underveis som er verd et besøk og et stopp, markert med uthevet 
skrift. Det vil ikke bli noen organiserte stopp, det blir opp til hver enkelt hvor lang tid de vil bruke på 
ruta til Røros. Lunsj underveis på egen hånd. 
  
OBS! Det er en stor mulighet for å støte på reinsdyr langs og i veien. På prøveturen passerte vi en 
stor flokk. De brydde seg ikke mye om oss, men tusla midt i veien et godt stykke. 
 

 
 
Langs RV25 nordøstover ser man sjøer og elver, små tettsteder og gårdstun, og i bakgrunnen ruver 
fjellene, men det er skogen som dominerer. Langs denne omveien har skogen vært grunnlaget for 
arbeidsplasser og verdiskapning. 
 
Vi starter opp ved fra hotellet og kjører østover på RV25 mot Trysil. 
 
Etter ca. 30 km passerer vi Osensjøen. Her ble det drevet fløting fra siste halvdel av 1700-tallet og 
fram til 1984. Det finnes fløtingsmuseer langs Osensjøen, men om de er åpne er en annen sak. 
Komiteen har ikke lyktes med å finne åpne steder. 
  
På veien mot Trysil, etter 58 km, passerer vi avkjøringen til Grøndalen Søndre Gård, en gammel 
skogbrukseiendom fra begynnelsen av 1700-tallet. Flere av de 18 gamle bygningene er restaurert og 
verd et besøk. En liten avstikker til venstre for RV25. 
 
Vi anbefaler en avstikker om Nybergsund. Vi følger RV25 
ca. 8 km videre, kjører over Trysilelva og følger RV26 til 
Nybergsund.  Det var her Kong Haakon VII og kronprins 
Olav oppholdt seg etter å ha nektet å gå med på de tyske 
krav etter angrepet av Norge i 1940. 
Etter krigen ble det reist en bauta og anlagt en park her til 
minne om hendelsen. Det er et museumsbakeri i 
Nybergsund, som er oppe om sommeren. 
 
Videre følger vi RV26 og vi krysser elva igjen. 
  
Vi må igjen krysse Trysilelva for å komme til Trysil sentrum. I sentrum av Trysil er det en statue av 
skilegenden Trysil-Knut. Her ligger også Trysil-Knut Skimuseum og Opplevelse sentrum som 
formidler norsk skihistorie fra 1700-tallet. Hallgeir Brenden, Elling Rønnes, Johan Sætre, Halvor Næs 
og Anita Moen har fått sin plass på skimuseet. I sentrum av Trysil er det også minnesmerker over 
Haldis Moren Vesås. 
Det er Vinmonopol på kjøpesenteret. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=CmNQe3ta&id=E8E7A6B23601E5D809C5E6C9727829F154CE9625&thid=OIP.CmNQe3tabFAcsqYnEyEQ-QEsDh&q=nybergsund+1940&simid=608020323853733843&selectedIndex=4
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Fra Trysil kjører vi tilbake over elva og følger RV26 mot Engerdal. Gården Mora ligger en mils vei nord 
for Trysil. Gården er fødested for Sven Moren, Haldis Moren Vesås og maleren Torleif Moren. Gården 
er i privat eie.  
 
Langs innsjøen Engeren, som er 17 km lang, går fjellet 460 meter nesten rett opp til en fjellrygg som 
ligner Besseggen. Denne toppen heter Skagsvola. Det er mulig å komme opp på toppen på en 
grusvei, ikke noe alternativ for oss som kjører gammalbil. 
 
Vi fortsetter nå noen mil nordover langs elva Røa. Like nord for kommunegrensa mellom Trysil og 
Engerdal kaster elva Røa seg ned i Engeren i ville stryk. Det er skiltet vei til et utsiktspunkt. Litt 
problematisk med parkering. 
I Engerdal Sentrum kan du se premiesamlingen til Gjermund Eggen.  
 
Etter å ha kjørt 10 minutter nordover fra Engerdal, kommer vi til Drevsjø. Her kommer RV218/Rute 
70 fra Sverige inn fra øst. Vi fortsetter nordover. 
Ved Sømådalen kommer vi til et veikryss. Her forlater vi RV26 og skal over på RV28 gjennom 
Tufsingdalen til Sundmoen (ikke i Hokksund hvor Inger og Bjørn bor ). Her svinger vi til høyre og 
følger FV30 hele veien til Røros sentrum. Før sentrum, ta til høyre på RV31 utenom byen til Røros 
Hotell som ligger på nordsiden av byen, til venstre, godt synlig fra veien. Her skal vi være i 3 netter. 
 
Røros Hotell, An-Magrittveien 48 
7374 Røros 
E-post: post@roroshotell.no 
http://www.roroshotell.no/ 
Telefon: (+47) 72 40 80 00 
 
Middag på hotellet 19:30 
 
ATTRAKSJONER I RØROS OG OMEGN 
Røros var i tiden før funnet av kobber i fjellet, et så og si folketomt sted. Da kobberet ble funnet i 
1644 bodde det ca. 50 mennesker i det som i dag er Røros kommune. Røros Kobberverk ble stiftet i 
1644 og var i drift i 333 år fram til 1977. Du kan lese den spennende historien om Røros på denne 
nettsiden: http://verdensarvenroros.no/menneskene/359 
 
I Røros sentrum er det mye å se på. Man kan slappe av på et av de mange små kafeer og 
restauranter, besøke Smeltehytta, eller ta en tur innom keramikk- og sølvkunstnerne. På 
Vinmonopolet på kjøpesenteret kan man finne mange lokale varianter av akevitt. Lasskjørerdram og 
Rørosakevitt, for å nevne noen. 
 
Olavsgruva, Røros kobberverk, 12 km øst for Røros. Kjør RV31 fra hotellet. Muligheter for guidet tur 
i gruva. 
http://verdensarvenroros.no/museet_olavsgruva/ 
 
Smeltehytta i Røros sentrum. Muligheter for guidet omvisning. 
http://verdensarvenroros.no/smeltehyttene 
 
Johan Falkbergets hjemsted, Ratvolden i Rugldalen 
Et besøk for de som er interessert i hans liv og historie. Huset ligger langs RV30, ca. 20 km nord for 
Røros. Muligheter for omvisning. Ta kontakt med turistkontoret for tidspunkt og bestilling. 
http://www.falkberget.no/name/dikter_museet 
 
 

mailto:post@roroshotell.no
http://www.roroshotell.no/
http://verdensarvenroros.no/menneskene/359
http://verdensarvenroros.no/museet_olavsgruva/
http://verdensarvenroros.no/smeltehyttene
http://www.falkberget.no/name/dikter_museet
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Utflukt over grensen til Sverige 
En koselig tur over grensen til Sverige, som kan kombineres med et besøk på Olavsgruva. I 
Funäsdalen, 75 km øst for Røros, finnes nærmeste Systembolag. Kjør RV31 hele veien til grensa. I 
Sverige heter veien Rute 84. 
 

Dag 3, torsdag 28. juni 
Røros og omegn 
 
Frokost: Fra 07:00 
 
PARADE OG UTSTILLING AV BILENE I RØROS SENTRUM 
Starter klokka 11:00 fra hotellet, kjør til høyre inn på An-Margrittveien, til høyre ned Falunveien 
(RV31). I neste rundkjøring, ta første vei til høyre på Osloveien/Johan Falkbergets vei og over 
Glomma. Så til høyre opp Kjerkegata til Rørosgata ved Rørosbanken. Ta så til høyre og så er du i 
Bergmannsgata. Her skal bilene stilles opp på begge sider, skrått med fronten inn mot gata. 
Bilene blir stående i gata fram til klokka 14:00. 
Tilbaketuren til hotellet går tilbake ned Bergmannsgata, til høyre på Johan Falkbergets vei som vi 
følger fram til An-Margrittveien og hotellet. 
  
Middag klokka 19:30 
 
 

Dag 4, fredag 29. juni 
Røros og omegn 
 
Frokost: Fra 07:00 
 
Dagen er fri til eget opplegg. Se for øvrig informasjon over. 
 
Middag klokka 19:30 
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Dag 5, lørdag 30. juni 
Røros - Beitostølen 
Avstand: 322 km 
Kjøretid: 5 timer 
 
Frokost:  Fra 07:00 
Utsjekk og avreise ca. 09:00 
 
Røros-Beitostølen 
Rute   Beskrivelse    Kjøretid  Avstand 
RV 30 og RV 3:  Røros - Tolga - Alvdal   1 time 15 min  78 km 
RV 29 :   Alvdal - Folldal - Hjerkinn  1 time   68 km 
E6:   Hjerkinn-Dombås-Sel   1 time   67 km 
RV 15, FV 458 og RV 51 Sel-Vågåmo-Beitostølen  1 time 45 minutter 109 km 
Tilsammen       5 timer   322 km 
 
Vi starter opp etter frokost og tar RV30/RV3 langs Østerdalen sørover. Se veibeskrivelse over. 
I Alvdal passer det å ta en stopp på Aukrustsenteret, for de som ikke har vært der før. Her er det 
museum, kafeteria og suvenirbutikk. Kanskje møter vi selve Solan Gundersen og Ludvik i levende live. 
 
Fra Aukrustsenteret kjører vi noen 100 meter 
tilbake og tar RV29 over Folldal til Hjerkin, en 
vakker fjellvei. I Folldal finnes gruver som er 
åpne for publikum. Absolutt verd et besøk. 
Gruvetog og museum. Kafeteria. 
http://folldalgruver.no/norsk/ 
 
Videre E6 over fjellet til Hjerkin og selve 
Dovrefjell. 
I Dombås ("idiotisk kuplass") er det nok en 
mulighet til å få kjøpt seg mat. 
 
Vi følger E6 videre til Sel. Herfra tar vi veien om Vågåmo og Valdresflya til Beitostølen. 
 
Overnatting på Radisson Blu Mountain Resort på Beitostølen 
  

  
Radisson Blu Mountain Resort, Beitostolen 

2953 Beitostølen  
+47 61353000  

 

 
Middag på hotellet 20:00. 

http://folldalgruver.no/norsk/
http://www.radissonblu.com/en/resort-beitostolen?facilitator=GOOGLEHPAREZIDOR
javascript:void(0)
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Dag 6, søndag 1. juli 
Beitostølen - Kongsberg 
Avstand: 298 km 
Kjøretid: 5 timer 
 
Frokost:  Fra 08:00 
 
Siste dagen fra Beitostølen, Fagernes, Golsfjellet til Gol. Alternative ruter er om Geilo, gjennom 
Numedal og hjem. Et annet alternativ er RV7 gjennom Hallingdal, Hønefoss, til Hokksund og hjem. 
 

PRIS 
Prisen vil ligge på ca. kr 5.200.- pr. person, som inkluderer: 
 

• Overnatting 1 natt med halvpensjon i dobbeltrom på Scandic Elgstua Hotell i Elverum 

• Overnatting 3 netter med halvpensjon i dobbeltrom på Røros Hotell 

• Overnatting 1 natt med halvpensjon i dobbeltrom på Radison Blu Mountain Resort på 
Beitostølen 

• Byvandring med besøk i Røros Kirke 
 
Det er tillegg for enkeltrom. 
 
Da det er fritt valg for deltagerne på turen hva de ønsker å delta på; gruveturer, museer mm. er ikke 
dette inkludert i prisen. Måltider utenom frokost og middag på hotellene er ikke inkludert. Drikke til 
maten på hotellene er ikke inkludert. 
 
 

Frister: 
 
Påmeldingsfrist: 1. februar 2018  
Depositum:  kr 1.000,- pr. person innen 1. februar 2018 
 
Dato for restbetaling: 20. april 2018 
 
Det er forutsatt av hver enkelt har reiseforsikring.  

 
 
Turkomiteen består av Thorsdalen's, Hæve's og Wennberg's. 
 

MVH 
 

Bjørn Wennberg 
 
bjorn.wennberg@ebnett.no 
Mobil 982 59 777 

mailto:bwennber@online.no

