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Når du leser dette, håper jeg Turlaget har fått 
positiv tilbakemelding på søknaden fra Gjensi-
dige stiftelsen om kr. 410.000 i gave til kjøp av ny 
løypemaskin. Dette skal avgjøres i midten av de-
sember. I så fall vil det være en fantastisk julegave 
til Mangenfjellet Turlag og alle skivenner på Østre 
Romerike. I vår, sommer og høst har vi arbeidet med 

det for øyet, og har samlet inn ikke mindre enn 
kr. 700.000 i egenkapital. Banker, kom-

mune, bedrifter og privatpersoner har 
bidratt på en enestående måte. Skulle 
svaret bli negativt, vil vi jobbe videre 

mot målet. Denne gangen 
skal det gå vegen. 

Parallelt med dette 
prosjektet startet vi 
i våres byggingen av 
en stor garasje ved 
Nybyggerud på Søndre 

Mangen. Kjelle VGS har på 
en enestående måte bidratt 
til å gjøre dette mulig. Deres 
elever og ansatte på tømr-
erlinja har tatt utfordringen 
å bygge denne uten noe form 
for vederlag. Vi har stått for 
materialkostnaden, med gode 
rabatter fra Maxbo og Craw-

ford (porter). Basen vår på 
Nybyggerud får med dette 
en ny dimensjon, og legger 
til rette for oppbevaringen 
av utstyret vårt på en 

framifrå måte.

Du holder i hånden en ny utgave 
av vårt Turblad – Mangenfjellet. 

Helt siden starten i 1996 har vi utg-
itt bladet 2 ganger pr. år,- en vinter-

utgave og en sommerutgave. Fra nå 
av kommer vi bare med ett nr. pr. år:- 

et  vinterblad. Målet er å komme med 
et fyldigere og mer innholdsrikt blad 

der vi speiler friluftsliv både på 
og utenfor Mangenfjellet. Med 

steder. I tillegg vil våre nett-
sider og facebook gruppe få 
større oppmerksomhet. 

En stor blomst går denne gangen til Aurskog -Hø-
land kommune. De har tatt initiativ til å samle 
løypemeldertjenesten i hele kommunen under en 
felles portal: Skispor.no. Kommunen abonnerer 
på tjenesten gjennom www.skispor.no . Vi kjøper 
inn GPS’er til våre scootere. Med denne tjenesten 
kan du logge deg inn og se når de siste løypene er 
kjørt. Virkelig et fremskritt for god markedsføring 
av skiløypene i kommunen. 

Turlaget går inn i sitt 17 driftsår, og jeg kjen-
ner at jeg nesten mer enn noen gang gleder meg 
til vinteren, ikke bare fordi langrennsformen er 
bedre, men også fordi en eventuell løypemaskin vil 
markere en ny tidsregning for løypeprepareringen. 
Forhåpentligvis også for de ”gutta” som til alle 
tider og i alt slags vær skal ut og kjøre. 

En forskningsrapport gjengitt i Aftenposten 
konkluderte med at fysisk aktivitet var bra mot 
søvnløshet. ”Oppsiktvekkende” forskning. Det er 
mange år siden jeg fant ut at en kveldstur på ski 
var beste middel for en god natts søvn.

Ønsker alle en god skivinter.

Carl Fredrik Havnås
leder

Gleder meg til vinteren!
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Generelt
Medlemsmassen er nå ca. 1930 medlemmer.  Det er 
en økning på ca. 150 stk. siste året.  

Vinteren 2011/2012 ble ikke like bra som den feno-
menale vintersesongen året før, men da snøen etter 
hvert kom skikkelig i midten av januar fikk vi greie og 
fine forhold. Da holdt det seg stabilt frem til starten 
av mars. Hele løypenettet var oppe, og var til tider 
meget godt preparert.  
I hele vinter er det også arbeidet med å utvide trase-
ene med tanke på løypemaskin. Det er praktisk å 
gjøre deler av denne jobben på vinterføre, da man 
kommer frem med scooter. Noe jobb er også gjort 
på våren – bla bygging av flere broer. Hele løypenet-
tet er nå, med noen få unntak klargjort for en eventu-
ell løypemaskin. Skileikområde ved Myrlia har også 
vært mye brukt, og er fremdeles svært populært.

Våren 2012 startet Turlaget med bygging av gara-
sjeanlegg ved Nybyggerud.  En sjenerøs grunneier 
har latt oss oppføre en stor garasje ved siden av 
låven. Total størrelse er 70 m2. Avtale er utarbeidet 
med grunneier om langtidsleie. Turlaget har stått 
for kostnadene til materiell, Kjelle VGS har stått for 
oppføringen – vederlagsfritt. Dette blir et stort løft 
for oss. Vi kan nå – på en enda bedre måte ta vare på 
utstyret vårt. En eventuell ny løypemaskin kan kjøre 
rett inn i garasjen. 

I sommer har vi også hatt en dugnadsgjeng med 
«voksne» karer som har gjort en strålende jobb med 
bla vedkløyving og bygging av ny vedbod ved Myrlia.

Arrangementer
Kjentmannsprøven er fortsatt et populært tiltak. Vi 
arrangert det for 11. gang i 2011. 17. november i fjor 
var det avslutningskveld med utdeling av merker og 
diplomer i auditoriet på Bjørkelangen VGS. Tommy 
Rambøl fra Ørje kåserte og fortalte om sin eventyr-
lige tur til Mount Everest.  
Vintersesongen startet som vanlig med gløggser-
vering i Myrlia.  Måneskinnturen måtte vi dessverre 
avlyse pga kulde, men Skisportens dag og frilufts-
gudstjeneste ble arrangert etter vanlig mønster.
Barnas Skikort – det tradisjonelle skimerket, i egen 
Mangenfjellet regi. En suksess, der over 40 barn 

sendte inn kortet og fikk enten bronse, sølv eller 
gullmerket. 
Mangenskogrennet ble arrangert søndag 12. 
februar med vesentlig mildere vær enn forrige gang, 
og som første arrangement i årets Mangenskogtrip-
pel.  Dette har blitt svært populært med rundt 200 
forhåndspåmeldte og ca 180 deltagere over mållin-
jen. I denne forbindelse har Turlaget  sammen med 
de andre «Trippelarrangørene» gått til innkjøp av 
påmeldings- og tidtakersystem som vesentlig foren-
kler gjennomføringen av arrangementene. Dette er i 
sin helhet finansiert av påmeldingsavgifter til Man-
genskogen Trippelen. Egen hjemmeside er utviklet 
for dette arrangementet. 

Utstyr
Maskinparken er veldig bra: 4 scootere, 1 skjeldal-
fres, flere sporsettere, slådder og en snøsamler. 
Samtidig har det blitt jobbet aktivt med finansiering 
av en egen løypemaskin som vil gi bedre spor, bedre 
miljø (mindre støy og kjøretid) og bedre arbeidsfor-
hold for løyperkjørere.  Noe eksisterende utstyr kan 
da avhendes. En prosjektkomite har jobbet godt med 
dette i hele 2012.  Vi hadde en maskin på prøve i 
starten av mars – og ble ”frelst”.  
Komiteen har pr. 15.10 skaf-
fet til veie rundt 650.000 
kr. De resterende midlene 
kr. 410.000 søkes gjen-
nom Gjensidige Stiftelsen.  
Endelig tildeling finner 
sted i midten av desember. 
Så vi håper å ha en 
maskin i gang fra 
midten av januar 
2013. 

En oppsummering av året som 
har gått – klipp fra årsrapporten
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I skrivende stund er garasjen til Man-
genfjellet Turlags nye løypemaskin klar 
for bruk. Utdanningsgruppe Bygg ved 
Kjelle vgs har hatt ansvaret for prosjektet 
fra A-Å. Utdanningsgruppe Bygg fikk en 
forespørsel fra Mangenfjellet på forsom-
meren dette året om at de trengte noen 
for å realisere en garasje for den nye 
løypemaskinen. Da dette var oppgaver 
som var midt i blinken for denne utdan-
ningsgruppa, startet de med grunnarbeid 
og fundamentering allerede før sommer-
ferien. Gutta var spesielt fornøyd med den 
korte reiseveien!

Hektisk etter sommerferien
Etter sommerferien hadde gruppa noen andre 
småoppdrag som måtte gjøres parallelt med 
at de igjen var på plass ved Mangen.  Nå ble det 
satt i gang med bærekonstruksjon, taktekking og 
utvendig kledning. I skrivende stund sluttføres job-
ben, og gutta skal også bistå med den utvendige 
malejobben som gjenstår. 

Leder for Mangefjellet Turlag Carl Fredrik 
Havnås kan ikke få fullrost utdanningsgruppa 
og medarbeiderne der. Havnås sier at det ikke 
hadde vært mulig å gjennomføre dette prosjektet 
uten det gode samarbeidet med Kjelle vgs. Han 
fremhever spesielt samarbeidet med faglærer på 
utdanningsgruppa, og sier videre at bygget er av 
«eksemplarisk kvalitet».

Utdanningsgruppe ved Kjelle vgs 
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Lærekandidat er målet
Utdanningsgruppe bygg er en av utdanningsgruppe-
ne innenfor den Yrkesfaglige grunnutdanningen ved 
Kjelle VGS. Gruppa består av 12 elever, en faglærer 
og to arbeidsledere. Utdanningen består normalt av 
to års opplæring på skole etterfulgt av to års opplæ-
ring i bedrift som lærekandidat. På skolen skal elev-
ene lære grunnleggende ferdigheter innen faget, i 
tillegg skal de opparbeide seg grunnleggende sosial 
og arbeidsmessig kompetanse. Når skoledelen av 
utdanningen er bestått, hjelper Kjelle VGS elevene 
videre med å tegne opplæringskontrakt, og fortsetter 
oppfølgingen ute i bedrift de neste to årene ii rollen 
som fagopplæring. For å få hele utdanningen god-
kjent må elevene opp til en kompetanseprøve etter to 
år i bedrift, og man får da et kompetansebevis som 
beskriver hva eleven har lært. 

På utdanningsgruppe Bygg er elevene med på 
enkle byggeprosesser knyttet til mindre tømrerar-
beider, enkle tilbygg, garasjer, lekestuer og liknende. 
I tillegg er elevene med på enkle forskalings-, arme-
rings- og støpearbeider, samt muring og pussing. 

bidrag til lokalbefolkningen
Faglærer Havn sier at dette er det ideelle oppdraget 
på grunn av at det går rett inn i opplæringsplanen til 
utdanningsgruppa. Arbeidet dekker rett og slett de 
fleste målene.  Hverdagen til elevene skal være mest 
mulig arbeidslivsliknende, og derfor er et slikt pro-
sjekt som nettopp dette midt i blinken for vår opplæ-
ring. «I tillegg er det jo et hyggelig tiltak å være med 
å bidra til, Mangenfjellet Turlag bidrar veldig positivt 
til lokalbefolkningen, og det er vi glade for å være en 
del av», avslutter Havn.

Nå er garasjen klar for bruk for forhåpentligvis 
den snart nyinnkjøpte løypemaskinen. Nå kan bare 
skisesongen komme!

Av: June Tråstadkjølen, Kjelle vgs.
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Vi har stort skiverksted
med varmeskap for gliding av ski 

Kom innom og la oss varme-
behandle dine ski for optimal glid

Vi fører følgende merker i nordiske ski
 Fischer
 Madshus
 Atomic
 Åsnes 

 

Vi plukker ski utfra vekt,  
ferdighet og bruksområde  
for og sikre at du får riktig  
ski og en hyggelig opplevelse

Tlf. 63 85 53 10
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Familien Havnås/Øversveen kan på ingen 
måte skryte på seg å ha travet rundt i de 
norske fjell med sekk og telt. Men på tur er 
vi – både sommer og vinter. Men best kjent 
er vi i våre nærområder og på Sjusjøen. 
Der er vi derimot veldig godt kjent. Foran 
sommerferien i år hadde vi bestemt oss for 
å gjøre noe med det. Forutsetningen var at 
det måtte kunne gjøres sammen med barna 
Hannah (8) og Fredrik (11). Målet falt på 
Gaustatoppen. Det kunne kombineres med 
en tur til Bø Sommarland. Som sagt så gjort. 
Og det ble en tur vi gjerne anbefaler til an-
dre. Både barnefamilier og voksne alene.

DNT omtaler Gaustadtoppen slik:
Gaustatoppen (1883 moh.) rager majestetisk over 
Rjukan, og er av mange omtalt som Norges vakreste 
fjell. Toppenw er lett tilgjengelig og enkel å bestige, 
men byr likevel på Sør-Norges videste utsikt. Fra 
toppen kan du i klarvær se omtrent en sjettedel av 
Norge.

Årlig bestiger mer enn 30 000 mennesker fjellet, 
som med sin karakteristiske hvitstripete, langstrakte 
rygg er synlig fra store områder i Sør-Norge. Den en-
kle tilgjengeligheten fra sentrale deler av Østlandet 
bidrar også til å gjøre toppen til et populært turmål.

Toppen er lettest å nå fra veien mellom Rjukan og 
Tuddal. Fra parkeringsplassen ved Stavsro tar det 

Mangenfjellet og områdene rundt i Aurskog - Høland er flotte steder å gå på tur i, både sommer og vinter.  
Men Norge har jo så mye å by på, så vi starter med denne artikkelen en stafett der våre medlemmer kommer 
med anbefalinger på andre turer de synes har vært fine. Først ut er Carl Fredrik Havnås, leder i Turlaget. 

Gaustatoppen
Fredrik, Hannah og Mona på toppen
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knappe tre timer å gå opp og to timer ned i vanlig 
tempo. Høydeforskjellen er omtrent 700 meter, men 
stien opp er brei og tydelig. Steinete, særlig på slut-
ten, så det er best å gå i fjellstøvler. Etter hvert som du 
nærmer deg toppen blir utsikten stadig finere, og du 
ser fjellene i Telemark, Buskerud og Oslomarka i det 
fjerne. Like før toppen kommer du til Gaustatoppen 
Turisthytte der det er servering og muligheter for å 
overnatte (bestilling på forhånd). Her kan du og gå 
på toalettet om du har med deg en femmer. Det siste 
stykket nordover ryggen gir flott utsikt i alle retnin-
ger, ikke minst over Hardangervidda som brer seg 
ut i vest. Turen til Gaustatoppen er en familievennlig 
topptur som passer for spreke og turvante barn.
Vi kombinerte turen med et besøk i Bø Sommarland, 
bading i sklier for liten og stor. Fra Bø til Rjukan tok 
det ca. 1,5 time. Overnatting på Gaustablikk Høy-
fjellshotell (burde vel valgt telt) og topptur dagen et-
ter. Hannah på 8 var topp motivert da hun hørte det 

var kiosk på toppen. Og målet ble feiret med vaffel og 
kakao. En herlig dag for oss alle. Absolutt noe vi kan 
oppfordre andre til å gjøre.

Jeg utfordrer Asle Backe Bogstad til neste turforslag. 

Skikkelig turjente koser seg med velfortjent vaffel  
og kakao etter 3 timer i motbakke

Bilde. Gaustatoppen sett fra Gaustablikk.
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START
SKITUREN
HOS OSS!

Ekte skiglede starter hos:

Marianne - Christian - Lars - Andreas - Arne og Vidar

Foto: Øivind Eriksen, IAB

Vi kan tilby skiutstyr til junior og senior for
både tur og racing i alle prisklasser.

Gode råd til smøring og preparering av 
ski følger selvsagt med!

Vi kan også tilby gliding av ski (tur og racing).

Racingutstyr bestiller vi etter mål
(høyde/vekt) direkte fra 

Da er du sikret riktig ski til deg og dine
ferdigheter.

God tur!
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Jeg ble i forrige nummer av Turbladet utfordret av 
min gamle klassekamerat og konkurrent i langrenns-
sporet Nils Erik Lillesæter til å dele noen av mine 
turopplevelser med dere. Før jeg gjør dette vil jeg 
fortelle kort om oppveksten min på Skedsmokorset, 
som på mange måter danner grunnlaget for de 
friluftsopplevelsene jeg har hatt på Mangen.

Jeg vokste opp som eldst i en søskenflokk på fire 
med en bror som var et år yngre og som var en god 
treningskamerat og sterk konkurrent. Oppveksten 
var preget av organisert idrett, konkurranser og 
leik på løkka. Vi spilte fotball, kjørte alpint, trente og 
konkurrerte i friidrett, spilte ishockey og gikk på ski. Vi 
hadde en lysløype som gikk rett opp og rett ned hvor 
vi hadde blodsmak i munnen etter 10 minutter. Vakre 
Romerriksåsen med flotte løyper og betjente hytter 
lå rett utenfor huset. Faren vår var skitrener med kurs 
fra Idrettshøgskolen og godt orientert i forhold til 
datidens treningsmetodikk. I tillegg til trener var han 
smører, sekundant, coach og sponsor. Sekunderinga 
ble som regel foretatt på toppen etter den hardeste 
stigninga, hvor det var blitt god strekk i gruppa, og 
mulig å plassere seg i forhold til kjente konkurrenter. 
På utstyrssiden var det en større nøkternhet enn vi 
praktiserer i dag. Skia ble glidet med dagens smø-
ring med et gammelt strykejern, og sidene på Kneis-
selskia ble forsterket med Aralditt for å forebygge 
skader i bratte fiskebeinsmoter. Treneren mente at 
funksjon var langt viktigere enn skias utseende. 

Vi flyttet fra Oslo til Søndre Mangen i 1997. Kona mi 
kommer fra småbruket Dalbak på Søndre Mangen, 
og vi valgte en boform i generasjonsbolig med mine 
svigerforeldre.

Dalbak og Mangenskogen har innfridd alle mine 
ønsker og forventninger til et godt sted å leve for meg 
og familien. I takt med endringene i årstidene, åpner 
det seg nye unike muligheter for variert aktivitet og 
opplevelser i naturen.

Perioden vi er inne i nå synes jeg er aller finest 
med barfrost og stålis på Mangensjøen og Sootsjø-
en. Vi har hatt en rekke flotte opplevelser på skøyter 
alene og sammen med venner. I mange år kom 
voksne og unger fra Lierfoss innover til Mangensjøen 
på kalde dager med god is. Bilene var lasta fulle med 
hockeyutstyr, ved og god mat. Vi startet som regel 
med å lage et skikkelig bål og rasteplass. Lag ble delt 
inn og hockeymatcher ble utkjempet. Regler om fair 

Friluftsglede på Mangenskogen

play ble stort sett fulgt, men voksne utøvere med kilo-
ene på sin side i taklingene, ble brukt for alt det var 
verdt. Vi møttes også på kveldstid for skøyteturer med 
hodelykt, og hvis vi var heldige, i trolsk lys fra månen. 
For meg er noe av det nærmeste jeg kommer en op-
timal naturopplevelse slike kvelder hvor kroppen er 
passelig varm med rolige bevegelser over isen. Er det 
riktig kaldt, synger isen mens den legger på seg.

Da vi flyttet til Dalbak hadde Mangenfjellet Turlag 
eksistert i ett år. I årene med små barn brukte vi mye 
pulk og passet på å få med oss mye god mat i sekken. 
Myrlia var i denne perioden ett viktig mål som ga mu-
lighet for en god rast og mange utfordringer. Hopp-
bakken lå på den tiden plassert i en bratt skråning på 
motsatt side av dagens plassering. Ovarennet var en 
vel så krevende utfordring som selve hoppet. Var du 
så heldig at du kom på beina fram til hoppkanten, var 
det bare å gi alt. Sletta var forholdvis avgrenset så det 
krevdes en god telemarkssving for å stoppe. Skrånin-
gen ved siden av hytta ble brukt flittig til fjellklatring. 
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Nye topper ble besteget og skibukser uten forsterk-
ning i rompa, revnet. Aktivitetene ble avsluttet med 
god mat og godt fellesskap rundt bålet.

Jeg tror en viktig drivkraft i all aktivitet er opple-
velse av mestring. I den sammenheng er voksne som 
deltar og motiverer med ros og oppmuntring helt 
avgjørende. Det er unødvendig med dyrt utstyr, men 
ski som sitter i mota og glir nedover kombinert med 
funksjonell bekledning, bidrar til mestring. I tillegg 
vil litt veiledning på teknikk kunne gi ytterligere gode 
opplevelser.

Jeg oppfatter at Turlaget har funnet en form hvor 
naturopplevelse, fysisk aktivitet tilpasset den enkel-
tes behov og felleskap er sentralt. Jeg er fasinert 
av konkurranseidrett og ser mange gleder i dette. 
Imidlertid er det viktigste for meg nå 
å oppleve gleden av fysisk aktivitet 
i vakker natur. Turlaget har slik jeg 
kjenner det praktisert dette som sitt 
hovedmål. Med en gjensidig raushet 
for de som trener til konkurranse og 
for de som lesser opp pulken for en 
tur hvor rastepausen er det viktigste, 
er det plass for alle.

Vi har brukt mye tid med alle tre 
barna våre i variert aktivitet på Man-
genskogen. Jeg er sikker på at dette 
er med å prege de som de mennes-
kene de er i dag. De gleder seg over 
å drive med idrett og aktivitet i ulike 
former og bærer med seg trygghet 
og ro som en oppvekst i frisk natur 
gir.

Det gleder meg å se hvor mange som benytter 
Turlagets tilbud. Turlaget er ved sitt arbeid en viktig 
aktør i forhold til forebyggende helsearbeidet i 
bygda. Jeg håper å møte mange både i skiløypene 
og på skøyter på blank stålis i mange år framover.

Jeg ønsker å utfordre Aina Moen Duran som jeg ofte 
møter i skisporet, til å dele sine turefaringer med oss 
i neste utgave av Turbladet.

Dalbak 2.11.12

Haakon Cederkvist.
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Ved lanseringen av Barnas skikort lovte vi en ekstra 
premiering til de barna som klarer å oppnå Skimerke 
tre år på rad - uansett valør. Denne sesongen blir det 
3. året for mange unge, trofaste skigåere!!! Noe å 
se fram til for de som hiver seg med for tredje gang! 
Håper selvsagt at mange andre barn også ser på 
skikortet som en ekstra god grunn til aktivisering 

med ski på beina. 

Familiens kjentmannsposter
Totalt 10 poster har vært med i den første hele 
sesongen med familiens kjentmannsposter. Alle har 
vært mulige å besøke både sommer og vinter.

Etter endt første sesong har vi mottatt 32 kort med 
postregistreringer. Med disse har vi også fått mange 
hyggelige hilsener. Det er tydelig at dette er en artig 
aktivitet! Vi har også registrert at det er andre lik-
nende tilbud i kommunen med samme mål for øye -  
”Ut på tur aldri sur!” Vi i Turlaget tenker at det er 
kjempeflott at flere krefter drar i samme retning. 

Siden det er første gangen, velger vi like godt å nevne 
ved navn de som har tatt turen innom en eller flere 
av kassene i år, og som har sendt inn registreringen: 
Jens-Henrik Simonsen, Sara-Sofie Larsen Simonsen, 
Liv Simonsen, Tor Simonsen, Gro Trætteberg, Aud 
Nilsen, Lena Børeie, Jarle Børeie, Eva Langseth, 
Torunn Sætra, Oddvar Sætra, Arne Magne Straume, 
Gerd Dæhlen, Arne Dæhlen, Hanna Melby Dæhlen, 
Kristian Melby Dæhlen, Unni Aarnes, Knut Aarnes, 
Morten Likvern, Jan-Ove Bråthen, Arne Nordli, Knut 
Thuen, John Wessel-Berg, Solveig Skinnvollen, Mag-
nus Bergum, Anita Holmen Dalbak, Arne M.Soot, 
Hans Konrad Dalbak, Øystein Sandbækbråten, Anni 
M.Sandbækbråten, Kjell Tønneberg, Arve Ulvsbøl og 
Inger B.Myhre. 

Alle som har vært innom alle de 10 kassene vil bli 
premiert, samt at det vil bli gjennomført en trek-

ning av flotte ekstrapremier! Tid og sted for utdeling 
kommer vi tilbake til. En særskilt takk sendes også til 
alle grunneiere som har vært imøtekommende og 
positive når vi har henvendt oss til dem. 
Vi planlegger i disse dager plasseringen av neste 
sesongs kasser. Målet er å få de ut i terrenget før 1. 
januar. I den forbindelse har vi bestilt nye kasser fra 
Neverstua da det var nødvendig å bytte ut en del av 
de eldre kassene. Postene er ment å kunne nås for 
den yngre garde også. Vi vil forsøke å få litt histo-
rikk eller annen relevant info fra postene der vi har 
tilgang/kjennskap til det. 

Egne registreringskort blir lagt ut i Sport1 -Aurskog 
og Bjørkelangen og G-Sport Bjørkelangen når kas-
sene er satt opp i terrenget. Vi vil også prøve å få delt 
ut kort rundt omkring på skolene.

Barnas skimerke
Vi har etter to sesonger hatt relativt god 
oppslutning rundt dette tilbudet; nær 40 
barn sendte inn kort hver sesong. Barna 
som har sendt inn kortene sine har fått di-
plom for god innsats. I tillegg fikk de Turla-
gets buff etter fjorårets sesong.
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HOVEDSPONSORER
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For mange av våre medlemmer er trening 
en stor del av motivasjonen for å komme 
seg ut og oppleve det Mangenskogen kan 
by på av skiglede og naturopplevelser. Vi 
har derfor valgt å hente inn en artikkel fra 
nettstedet www.turrennportalen.net som tar 
for seg treningstips med tanke på langrenn 
og turrenn. Vi har fått tillatelse fra forfat-
teren av artikkelen til å «låne» dette og vil 
varmt anbefale nettsiden for våre medlem-
mer. Der vil du også kunne lese artikkelen i 
sin helhet.

og turrenn
Det finnes mange treningsprogram på internett, 
korte og lange. Vi plukker ut de vi mener er verdt å 
lese her. Utover høsten og vinteren dukker det opp 
mange artikler om treningsprogram på trenings-
nettsider og nettaviser som VG og DN. Det er mye 
den samme suppen som serveres år etter år. Husk at 
vi er forskjellige og på forskjellige nivå. Både kon-
disjons, styrke og teknisk. Ikke følg store detaljerte 
treningsprogram til punkt og prikke. Få inspirasjon 
og følg programmer en del men end opp med det 
som passer deg selv best! Det er ikke viktig om du tar 
3 eller 6 minutters intervaller. Det viktige er at du 
faktisk tar noen intervaller i størrelse 3 til 6 minutter 
og kombinerer med annen relevant trening. Ta f.eks. 
en økt med 3 minutters intervaller og så 5 minutter 
på neste.

Generelt og som et av de alle beste tips vi kan gi er 
å si: tren variert på både øvelser og intensitetsnivå. 
Ikke gå inn i rutine. Varier på aktiviteter, lengde og 
intensitet. Langrenn er en utholdenhetssport men du 
kommer ikke langt med bare lange rolige økter. Vi-
dere veldig viktig å trene jevnlig – noe hver uke. Ditt 
nivå og ambisjoner sier hvor ofte og mye. To økter 
per uke bra, mere er også bra. Start trening tidlig. 
Ikke oppdag denne artikkelen et par uker før ski-
maraton. Mye forskjellig hjelper på. Med sterke og 
spenstige armer og overkropp vil dine stavtak være 
mer effektive og økonomiske på langturer så spenst 
og styrke hjelper på lange renn hvor farten ikke er på 
topp som i sprint. Andre ting som generell balanse 
hjelper også på din skiteknikk. Tyngdeoverføring blir 

bedre og dermed teknikken. En fotballkamp er også 
bra. Det er både variasjon, hurtighet og kondisjons-
trening.

Når vinteren er i startfasen så kom i gang med 
langrennsesongen riktig. Få noen tips om den første 
skituren. Ta det rolig og fokuser på teknikk tidlig i 
sesongen. Ikke gå berserk med en gang og få deg 
uvaner på teknikken. En god artikkel med trenings-
program og bilder på øvelser finner vi hos Christine 
Thune. På langrenn kommer selvfølgelig mye terping 
på skiteknikken. Det er noe du kan legge inn på 
lange og korte turer. Gå uten staver i starten av turen. 
10-20 minutt. Fokuser på øvelser som gjør teknik-
ken bedre. De gode instruksjonsfilmene vises på vår 
“Skiteknikk”-side.

Nettsiden Trening.no gir i tillegg detaljerte trenings-
programmer for tre nivå langrennsløpere:

 – Nybegynneren
 – Mosjonisten
 – Supermosjonisten

For langrenn generelt, med tanke på kondisjon, har 
vi noen HOVEDTYPER AV TRENINGSØKTER.

Typene er:
 – langturer eller rolige langturer
 – intervalløkter på terskelpuls
 – hurtighet, spenst, balanse
 – styrketrening

Varier mellom disse typene. En grei tommelfinger-
regel er at neste treningsøkt ikke er av samme type 
som forrige. Klarer du tre økter på en uke er et godt  
treningsmønster at en økt er langtur, en er intervall 
og på den siste veksler du mellom styrke, spenst og 
balanse. Rolig langtur og intervall kan være både 
på løping, sykkel, rulleski eller kajakk. Noen bruker 
4 dager på å få gjort disse tre økter, andre bruker 
10 dager. Alt er ok for vi er på forskjellige nivå med 
forskjellige mål.

 
 
Denne artikkelen er gjengitt med 
tillatelse fra Lars Vagle, redaktør i  
turrennportalen.net
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For skimaraton er kondisjon meget viktig men glem 
ikke teknikken. Er du god å løpe maraton men har en 
meget dårlig skiteknikk vil den teknikken ødelegge 
mye for ditt resultat i rennet.

Periodisering
Det høres avansert ut men passer mosjonister også. 
Dokumentert virkning som det heter, så få med 
dette. Periodisering dreier seg om å ha begrensede 
perioder med hard trening for så å ha perioder med 
lavere/normal intensitet. I praksis er et eksempel å 
ha en uke med flere ekstra harde intervalløkter og ek-
stra tunge styrkeøkter. For så de neste 2-3 ukene ha 
normal eller litt under normal intensitet. En uke med 
lav intensitet er f.eks. bare en styrkeøkt og flere rolige 
langturer. Forholdet på antall harde+milde tre-
ningsdager kan være 10+20 dager eller 1+4 uker. 
Prinsippet har gitt noterbar fremgang for mange 
som føler de har “stoppet opp”.

Gode nett-tips til barmarkstrening
Dette er elghufs, spensthopp, dips (arm-senkinger), 
situps, ryggøvelser, balanse på føttene og mer. Hvor-
dan? Ta en titt på Aukland-brødrene som i film viser 
god barmarkstrening for langrenn. Noen russere 
viser i to filmsnutter hvordan trene effektiv barmark 
med enkle midler, barmark1 og barmark2. Styrke-
trening for langrenn er veldig populært nå, og viktig. 
Stakerenn som Vasaloppet og Marcialonga gjør at 
folk trener stakestyrken sin med iver. Styrke alene 
gjør deg ikke til vinner i Marcialonga. Kondisjon er 
kjempeviktig men glem ikke styrken, den spesifikke 
styrken som passer langrenn. 

Forskningssenter viser bra styrketrening og Anders 
Aukland viser styrkeøvelser (PDF fil) som er spesifikt 
for langrenn. Team SkiGo har også en fin illustrert 
artikkel om langrenn-styrkeøvelser. Så liker vi godt 
den enkle om hvordan trene styrke hjemme (youtube 
film). Hjelmeset poengterer også hvor viktig styrke-
trening er for god langrenn. Det ble forsømt alt for 
mye før.

 – Styrkeøvelser for tricep (staking og diagonalmus-
kelen)

 – Styrkeøvelser for mage og rygg (det er jo også for 
staking bl.a.)

Styrketrening, spenst og balanseøvelser kan være 
generelt for kroppen men også spesifikt for langrenn. 
Gjør begge deler. Er typiske stakerenn ditt mål så 
vektlegg styrke for staking mer. Husk at styrketrening 
for staking er IKKE bare i armer men også mage, 
rygg og skuldrer. Mye trening på staking skal kjennes 
i magen etterpå. Magemuskler er større enn dine 
arm-muskler så bruk magen! Til slutt må en for  all 
del ikke glemme god gammeldags sirkeltrening..
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Gravdalen 
 – et sted hvor historien  
som sitter i veggene  
skal tas vare på

Bildene gir et lite inntrykk av den innsats som 
ble lagt ned den gang husene først ble satt 

opp, og den innsats som nå gjøres for å få dem 
tilbake til fordums prakt

Det smaker litt ekstra godt med en 
 kaffekopp ute i frisk, og litt regnfull, luft!

Søndag 9. september var det planlagt tur til Gravdalen i 
regi av Mangenfjellet turlag, med John Ulland som primus 
motor for aktiviteten. Plassen har tidligere blitt skrevet om i 
turbladet, og denne gangen var ønsket å se på plassen som 
er i ferd med å totalrenoveres. 

Syklister og turgåere møttes ved Store Garsjøen og ble 
vist vei av norske flagg langs siste del av stigningen opp mot 
husene. Vel fremme ble de besøkende møtt av vertskapet 
Bjørg Martha og Bjørn William Berntsen som viste rundt 
og fortalte om plassens historie. Selv om været ikke var det 
rette for piknik i gresset, gav inntrykkene og historiene mer-
smak. Dette tilsier en ny tur til plassen i regi av turlaget når 
husene igjen står i opprinnelig stand, og bildene kan være 
vitner om den innsats som nå legges ned i Gravdalen
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En historietime hvor læreren slipper å bruke  læreboka

Syklene måtte parkeres for de siste skrittene opp til byg-
ningene som foreløpig bærer preg av 65 års ubeboddhet

Syklister som ikke hadde vært i Gravdalen før, ble 
 overrasket over å se flere kjempestore ask ved hovedhuset. 
Trærne vitner om de frø de første beboerne en gang tok 
med seg fra hjemlandet Finland
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– ja takk, begge deler!
I turbladet forsøker vi å fange opp bredden i den 
 aktiviteten som foregår i Turlagets løyper, fra de 
 iherdigste trimmere til de avslappede turgåere. I den 
forbindelse ble det naturlig å ta en prat med en kar 
som en del av oss setter i bås med de førstnevnte. 
Men det er som kjent ikke så lurt å sette folk i bås…
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Knut Dæhlen er et navn som de siste par-tre årene 
har begynt å gå igjen et stykke opp på resultatlistene 
i ulike ski- og løps-øvelser. For de som etter hvert har 
lagt merke til navnet så er det mer enn et ønske om å 
havne langt opp på listene som har styrt interesse og 
engasjement de siste årene. For å få bakgrunnen for 
denne motivasjonen må vi tilbake til barneårene.

- Fysisk aktivitet var en del av oppveksten i Aurskog. 
Pappa og onkel Jan var fotballtrenere.  De trente 
hvert sitt lag, og på den måten ble både min bror 
Lasse og jeg fulgt tett opp. Husker hverdagene fra jeg 
var yngre.  Pappa pendlet til Oslo. Han rakk nesten 
aldri å spise ferdig middag. Hoppet ut av dressen 
og inn i treningsdressen. Tok litt middag og deret-
ter runden på bygda for å fylle opp bilen med gutter 
som skulle trene. Vi snakker ikke lenger tilbake enn til 
slutten av 80-tallet, men den gangen var det ikke så 
nøye med bilseter eller fokus på bruk av belte. Bilen 
var først full når det var fullt opp til taket. I enkelte pe-
rioder ble det såpass med fotball at jeg var med på 3 
lag, på enkelte kamper var folk 3-4 år eldre enn meg. 
Husker fortsatt at jeg en gang i barndommen spilte i 
forsvar mot en spiss som jeg rakk til omtrent midt på 
ryggen. Den gode oppbakkingen jeg fikk hjemmefra 
i oppveksten har definitivt preget min oppfølging av 
egne barn nå i voksen alder.

Men fysisk aktivitet dreide seg ikke bare om 
fotball. Jeg vokste opp med bestefar, tante, onkel, 
foreldre og bror, på skiturer de fleste søndager på 
vinteren. Deretter hadde bestemor middag klar til 
hele storfamilien. Vi gikk tur, lagde bål og hadde 
niste. Mamma tok oss også med på turer på fridager 
de første skoleårene. Kvisla var et område som var 
mye benyttet. Der møtte jeg for første gang på Man-
genskogens muligheter, men jeg må nok innrømme 
at gleden over Mangen da på langt nær kan måle 
seg med gleden over områdets muligheter nå.  

I 10 årsalderen ble jeg så introdusert for skøyte-
miljøet i Aurskog. Skøytetreneren Hans Andersen 
lærte meg mye om trening. I skøytesammenheng 
utover bygda var det ikke Hans, men Andersen han 
ble tiltalt som. Han var godt kjent og ble vist «re-
spekt» for sin kompetanse i miljøet. I disse årene ble 
appetitten for trening virkelig vekket. Det var i denne 
perioden jeg la bort fotballskoene og fokuserte 
fullt og helt på egentrening. Er nok individualistisk 
av natur, dermed ble det i overkant mye sosialt og 
tilsvarende lite trening i fotballen. Jeg valgte å bruke 
nesten all fritid på å trene. På høsten før banene ble 
islagt, reiste vi til Inzell og Savalen. Som ungdommer 
flest skred jeg til verket med stor tro på at dette kunne 

gå langt, og skøytene ble først lagt på hylla når stu-
dier ble prioritert. Valget var til slutt enkelt da de jeg 
trente med, skulle forsøke ett år hvor de kun skulle 
trene. Jeg «stakk fingeren i jorda» og fant ut at jeg 
ikke kunne bli en «Koss». Da var det for meg heller 
ikke så motiverende å fortsette når jeg kunne få mer 
ut av skikkelig arbeid med studier.

I voksen alder har jeg periodevis trent mye for å 
holde formen ved like, men ulike skader gjorde at det 
ble med perioder og ikke noe i nærheten av konkur-
ranser. Ønsket om å komme i form igjen ble for alvor 
vekket da jeg røk akilles-senen i en alder av 34. Jeg 
bestemte meg da for å komme i skikkelig form igjen. 
Dermed ble det et par år med mye mengdetrening 
og lav intensitet for å bygge opp kroppen igjen. Jeg 
var lei av å bli skadet og forsøkte å holde igjen for å 
bygge muskulatur og sener.

I denne perioden ble det variert trening, med 
både joggesko, turstøvler, ski, kajakk og sykkel. Om 
vinteren er det først og fremst ski som gjelder. Det 
blir mange turer på Mangen. Der inne kan en være 
helt alene å nyte stillhet og natur. Det blir en sterk 
kontrast til IT-bransjen som jeg jobber i til daglig, 
hvor kravene til leveranse og deltagelse er store.  
Ofte møter en ikke på så mange inne på Skauen på 
kveldstid, noe som passer meg bra når jeg vil lade 
batteriene med litt ski-gåing. Samtidig er det trivelig 
når man innimellom møter en og annen hodelykt i 
mørket og kanskje kan slå av en prat. En ettermid-
dag på lille-Julaften for noe år siden parkerte jeg på 
Garsjøen. Skulle rekke en runde før juletreet skulle 
pyntes. Det var kun en bil utenom min på parkerings-
plassen. Litt inne i løypa møtte jeg min kusine, mulig 
det ligger litt i blodet at endorfinene må holdes på et 
visst nivå.

Når en nevner endorfiner må det bare innrømmes 
at det er en motivasjon å prestere godt. Spesielt lokalt 
og mot folk jeg kjenner. Her er deltagelse i Mangen-
skog-trippelen et godt eksempel, målet for året var å 
sette løyperekord i løpet. Den målsetningen røk dess-
verre i litt for stor iver underveis i løpet, samtidig var 
det helt greit at det var en ung og fremadstormende 
lokal skiløper som slo meg, for øvrig portrettert i 
forrige utgave av turbladet (Andreas A. Sauge red.
anm.). Det gir meg motivasjon å delta og være med 
å prege løpene underveis og dermed resultatene til 
flere enn meg selv til slutt.

Treningsiveren i voksen alder har også fått meg til 
å utvide horisonten for hva som ligger i å være fysisk 
aktiv. For meg spenner det fra høy-intensiv løping til 
å oppleve en tiur-leik på Mangenskogen. Spesielt har 
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jeg fått sansen for fjellturer de siste årene. Det har 
etter hvert blitt mange fjellturer, alene eller sammen 
med familie og venner. Sammen med min gode venn 
Erik Lund har jeg faste årlige turer. Vi forsøker å ta en 
tur til samme sted to ganger i løpet av et år, vinter og 
sommer, slik at vi kan oppleve samme natur i ulik inn-
pakning. Fjellturer gir glede før, under og etter turen. 
Jeg opplever at slike turer gir lading for både fysisk 
og mental helse. Det må slett ikke være en “guttetur” 
men gjerne legges opp etter familiens behov. 

Summen av all gleden jeg har opplevd i forbindel-
se med fysisk aktivitet har gjort at jeg nå brenner for 
å få dette engasjementet videre til neste generasjon. 
Ikke først og fremst knyttet til å presse seg selv og 
kjenne “blodsmak”, men heller at de skal finne glede 
ved å være i aktivitet. Det kan være så enkelt som 
skituren Mangenfjellet rundt med toddy på Myrlia, 
eller en håndball-kamp i hallen. Dette engasjemen-
tet har selvfølgelig styrt oppdragelsen og hvilken 
retning man forsøker å styre oppveksten i, så ærlig 
skal man være, men det må være lek-betont og ikke 
presset. Her er både besteforeldre og foreldre viktige 
bidragsytere for å skape den riktige motivasjonen. I 
oppfølgingen av egne barn har jeg også påtatt meg 
ansvar for skitrening av 11-13 åringer på Bjørkelan-
gen. Her ønsker jeg å lære barn/unge gleden ved å 
være i bevegelse. Ved god teknikk eller riktig beve-
gelsesmønster kan en gå på ski uten å bli sliten. De 
færreste kommer opp på et nivå som Petter Northug, 
men jeg håper de tar med seg gleden av å komme 

seg ut og gå på ski i voksen alder. Når skikongen 
nevnes kan følgende historie fra en av de unge skilø-
perne i min gruppe tas fram. Gutten var på sykehuset 
til en undersøkelse. Legen fikk snusen i at han gikk 
på ski. Legen spør: Skal du bli like gode skiløper som 
Northug du da - hvorpå gutten svarer: Bedre.  Det 
hadde selvfølgelig vært veldig artig om guttungen 
en gang sitter med flere medaljer enn Northug, men 
viktigere er det for meg at han en gang selv får med 
seg sine barn ut på tur for dermed å oppleve den 
samme gleden som jeg har hatt med dette.

Avslutningsvis må jeg få komme med et innspill til 
kommunen om dette med fysisk aktivitet. Jeg kunne 
ønske meg idretts-SFO i kommunen. Da kunne 
barna vært ferdig med aktivitet når foreldrene henter. 
Da kan man ha en roligere kveld inntil 9-10 års alder. 
Jeg tror det blir for mye kjøring og klokkeslett på 
kveldstid i mange familier med flere og gjerne små 
barn. Dette henger også sammen med at 6-10 års 
alderen er den riktige alderen å legge grunnsteinen 
for fysisk aktivitet for resten av livet. Et slikt tilbud 
vil også kunne introdusere barna for flere idretter 
og dermed kunne gi dem en smak på mer enn de 
typiske lag-idrettene.

Med dette innspillet satte representanten for 
Turlaget og mannen i fokus strek for intervjuet, som 
kunne blitt mye lenger dersom vi hadde begitt oss 
inn på temaer som riktig trening, intervaller og god 
teknikk…
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Mangenfjellet Turlag  søker etter «investorer» til  
prosjekt med høy «avkastning»
 
Mangenfjellet Turlag forbereder sin 16. vinterse-
song,, og ideen som tilrettelegger for aktivt frilufts-
liv på Mangenskogen står sterkere enn noen gang. 
Aldri før har så mange (snart 2000 medlemmer) 
gått på ski, syklet eller på annen måte benyttet seg 
av fantastiske Mangenfjellet til rekreasjon. 

Fysisk aktivitet for folk flest, uansett fart i sporet 
eller på sykkelen. Barn på ski og bålkos ved Myrlia 
eller Kjøltjernhytta er viktige stoppesteder for folk. 
Mangenfjellet Turlag fikk kulturprisen i 2011 for 
sitt arbeid med å lage fine skiløyper. 

For å utvikle «produktet» har vi over tid vurdert 
kjøp av en mindre løypemaskin. En slik investering 
vil være motivert utifra flere forhold, men hensy-
net til miljøet (mindre kjøring og støy i naturen)
og bedre løyper er de to viktigste.  Vi snakker om 
en ny tidsregning for løypekvalitet på Mangen.  I 
tillegg blir komforten for løypekjørere betydelig 
forbedret. 

Under to uker på ettervinteren 2012  testet en 
slik maskin i hele vårt løypenett. Testen var  svært 
vellykket, og turlaget har satt seg som målsetting 
og utrede prosjektet videre. 
Prosjektplanen inneholder:

Gjøre ferdig samtaler med grunneiere.
Bygge en større garasje ved Garsjøen til å 
oppbevare maskinen i.
Skaffe finansiering.

De to øverste pkt. er vi ferdige med. Garasjen på 
70 m2 står klar. Bygget i høst av elever fra Kjelle 
VGS. 

En ny Pisten Bully Paana, 2,5 meter bred, med fres 
og 2 sporsettere koster i innkjøp 

ca. 1 mill. kr.  (en million kroner)
I sommer og høst har vi skaffet til veie kr. 
700.000. Dette er midler fra:

Aurskog Sparebank kr. 250.000
Høland Sparebank kr. 150.000
AH Kommune kr. 100.000
Private andelseiere kr. 200.000

Nå mangler vi ”bare” drøye kr. 300.000. Topp-
finansieringen søkes delvis gjennom Gjensidige-
stiftelsen, men vi jobber videre med å skaffe flere 
andelseiere.
Endelig svar på denne søknaden vil foreligge i 
starten av desember. 

Vi har STOR tro på at vi kommer i mål denne 
gangen, og at vi kan ha en maskin i gang i januar. 

En slik maskin har opp mot 15 års levetid med 
en god vedlikeholdsplan. 

Driftskostnadene vil ikke bli større enn hva vi har 
i dag – da vi drifter 4 snøscootere og 1 skjeldal-
fres. 

BLIR DU/DERE MED?
Støtt prosjektet med å kjøpe andel/andeler  

A kr. 1000

Alle «investorer» vil bli profilert gjennom et skilt 
ved  Myrlia og Kjøltjernhytta. Større bidragsytere 
med eget merke på maskinen. 

Bli med og gjør dette mulig -  dette er en av de 
beste investeringene i folkehelse som kommunen 
noen gang kommer til å gjøre. 

Interessert?
Skulle vi ikke komme i mål med finansieringen 
denne gang vil vi holde på helt til vi når målet. 

Slik kjøper du andel:

Logg deg inn på www.mangenfjellet.no og kjøp 
andeler.

Eller ring 975 50 520 (Carl Fredrik Havnås)
Dette blir spennende. 
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elgkraft
hakket-forvellet nesle
tørket nesle
hakket tomat
hakket løk
revet gulrot
rå ris
persille

Småkokes 1-2 timer.
Smak til med malt koriander, pepper, urtesalt, 
ingefær og chili.

Tilbehør: hjemmelaget energi flatbrød

Birgitta’s 3-retters – fantasi og skapergleder! 
Birgitta Toverud stilte velvillig opp da hun fikk ut-
fordringen om å starte første etappe i vår nye serie 
om matoppskrifter og matopplevelser. På Nordre 
Mangen Gård kan man trygt si at det er snakk om 
kortreist mat, og resursene som fins i nærområdet 
knyttet til Mangenskogen vet hun å benytte seg av. 

Mat er hennes ” greie” og hun trives med å gjøre 
andre glad og fornøyd gjennom matopplevelser. 

Som utsendt medarbeider fra redaksjonen ble 
jeg like godt invitert til middag, og det ble litt av en 
opplevelse. Hovedinntrykket ble farger,lukt, smak og 
selvfølgelig sunnhet.
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EPLEPAI

Fyll: kokte epler, skollede 
mandler, hakkete fiken, 
sesamfrø, solsikkefrø, 
granateple med kanel og 
ekte vanilje 

Blåbærsaus

Jeg takker for et velsmakende måltid der de ulike 
ingrediensene satte et spesielt og godt preg på 
smaksopplevelsene.

Birgittas utfordring til neste matoppskrift går langs 
vassdraget: Bjørg Martha Berntsen

Bernt Øisjøfoss

 
 

Rødbetsalat - kokte revete rødbeter m/ løk, olje, sennep, salt
Hirsekaker - kokt hirse, blandet inn med egg, hvitløk, revet 
gulrot, salt, pepper og koriander – kokt som kake. 

Broccoli - kokt broccoli tilsatt olje med urtesalt
Rømme - med revet pepperrot og urtesalt

Hele middagen ble fulgt av 
GRANSAFT - ferske granskudd, 
trukket i kokende vann. Smakes 
til med sitron og sukker
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Når det av en eller annen grunn ikke passer å ta seg en tur 
ut, og  muligheten ligger til rette for en stund i en god stol…

Vi har i denne utgaven av turbladet utfordret vår lokale bokhandler Anne Havnås hos Libris 
Bjørkelangen til å komme med noen boktips knyttet til de verdier vi ønsker å løfte fram i 
Mangenfjellet Turlag. Den utfordringen tok hun, og gav oss flere gode titler som fanger 
opp både naturopplevelser og treningsaspekter. Så dersom det av en eller annen grunn 
ikke passer å ta seg en tur ut, og muligheten ligger til rette for en stund i godstolen, så har 
du her noen gode tips til hva du kan hygge deg med.

Øyeren og elvene  
av Sverre Solberg og Øystein Søbye
En utrolig flott bok om Øyeren og om elvene som 
renner inn i den store innsjøen. Boka tar deg med ut 
på en av Østlandets største innsjøer - og til Nordens 
største innlandsdelta, Nordre Øyeren naturreservat. 
I boka forteller de om natur og dyreliv, friluftsliv og 
sportsfiske, lokalhistorie og kulturminner. I tillegg 
kommer de med forslag til turer til fots og/eller i 
kano. Boka inneholder kart som viser vei til de fineste 
stedene langs vassdraget. I tillegg til masse flott 
informasjon, inneholder boka mange fantastiske 
naturbilder tatt av naturfotografen Øystein Søbye. 
Innsjøen Hurdalssjøen og elvene Glomma, Vorma, 
Leira, Nitelva, Andelva og Losbyelva har fått sine 
egne kapitler i boka. Boka koster kr 398,-.

Dette er den perfekte gavebok! 

De beste tipsene til superglid 
og spikerfeste av Anders og Jørgen Aukland i 
samarbeid med Steinar Grini
To av Norges aller beste skiløpere, brødrene Anders 
og Jørgen Aukland røper i denne boka sine beste tips 
om skismøring. Boka inneholder all informasjon du 
trenger for å gjøre skiene optimale før rennet eller 
treningsturen. I tillegg til smøretips, gir boka gode 
råd om hvilke ski du skal kjøpe, hvordan du steller 
dem. Med en rekke historier om egne smøresukses-
ser og smørefiaskoer i kjente renn gir brødrene et 
vell av tips om hvordan du smører for å få god glid og 
godt feste ved ulike vær- og føreforhold. 

Boka er illustrert med trinn for trinn-bilder, noe 
som gjør at selv mor (far?) kan bli en supersmører. 
Brødrene Aukland har erfaring både med smøresuk-
sesser og smørefiaskoer, og kan mer enn de fleste om 
ski og skismøring. Med sine seirer i VM, OL, Birke-
beinerrennet, Vasaloppet og Marcialonga har de et 
solid grunnlag for å uttale seg om hva som skal til for 
å gå fort på ski. Boka koster kr 399,-.

Gaveboka til den som er lei av bakglatte ski og 
kladdeføre.
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beskrivelse og lyder 
Av Lars Svensson, Jan Pedersen, Espen 
Borling Josefsen (overs) og Geir S. Andersen 
(mea)

Ville dyr
Av Jan Pedersen og Irene Inman Tjørve 
(overs)

Dette to spennende og annerledes bøker. 
Begge bøkene har integrert lydavspiller, slik 
at man bla i boka, se på bildene og høre på 
lydene samtidig! 

Noen fugler synger med vakre toner i 
kompliserte mønstre for å tiltrekke seg en 
make eller holde konkurrenter unna. Andre 
lokker med fløyt og rop, eller varsler om fare 
med skrik eller andre skarpe lyder. Felles for 
dem alle er at de kan gi lyd fra seg. 

Kombinasjonen tekst, bilde og lyd gir leseren 
en fascinerende fugleopplevelse enten man 
nyter boken hjemme eller ute i skog og mark. 
Teksten og lydopptakene forteller om 150 av 
Norges mest karakteristiske fugler. I samspill 
med de vakre fotografiene og illustrasjonene 
blir dette kanskje den mest mangfoldige og 
nyskapende fugleboken som har blitt utgitt i 
Norge. Lytt til boken og la et nytt språk og en 
ny verden åpne seg!

Pattedyr, fugler, frosk, øgler og insekter - alle 
synger eller lager på annen måte lyder for å 
lokke, skremme eller skaffe seg en partner. 
Noen har vakre lyder, mens noen har helt 
utrolig rare lyder. Hva sier du for eksempel 
om sikaden som høres ut som en motorsag, 
frosken som høres ut som en rusende motor-
sykkel, eller den mer kjente knølhvalen, som 
er den rene mestersangeren? 
Kombinasjonen bilde, tekst og lyd gjør dette 
til en unik dyrebok for hele familien. Åpne 
boken, lytt og følg med inn i dyrenes magiske 
verden!

Bøkene koster kr 399,-.
En flott gave til liten og stor, ung og gammel! 
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I høst har vi jobbet med utbedringer av traseene på flere steder 
for å kunne lage fine skispor med minimalt med snø. Dette er 
noe vi har jobbet med hvert år, og nå er så å si helt løypenettet 
forberedt for å ta i mot løypemaskin. På bildet ser arbeid på strek-
ningen fra Haukelundmyra mot Saugmyra. Videre er det bilde fra 
arbeid med brobygging ved Tangen Hyttefelt. 

 meldetjeneste for oppkjørte skiløyper
Aurskog Høland Kommune har i høst tatt initiativ til en ny type meldetjeneste for oppkjørte skiløyper i kom-
munen. Ved å gå inn i samarbeid med www.skisporet.no blir hele kommunen en del av et landsomfattende 
system for melding av oppkjørte skiløyper. Totalt er ca. 140 skisteder i Norge er med på denne ordningen. 
Definitivt en nivåheving for oppdatering av preppestatus for skiløyper i vår kommune. Sånn sett også god 
reklame for kommunen. 

Du kan enten logge deg på internett www.ski-
sporet.no eller laste ned en mobilapp Skisporet 
(koster kr. 63) og velge skidestinasjon Aurskog 
Høland for å få siste status. Våre snøscootere 
og løypemaskin er utstyrt med en GPS som 
logger når vi var ute og kjørte sist. Du kan sogar 
se hvor maskinene er til enhver tid. Kostnadene 
til abonnementet står kommunen for. Dette 
gleder vi oss til. 
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Turlaget har som mål å inspirere og legge 
til rette for et aktivt friluftsliv. Vi ønsker å mo-
tivere så mange som mulig til å komme seg 
ut i skog og mark og oppdage gleden ved å 
bevege seg.

I tillegg ønsker vi å gi et tilbud hvor hele 
familien kan gjøre noe sammen. Vi ønsker 
å se at folk trives og gleder seg over det vi 
forsøker å lage i stand.

teller nå over 1900 medlemmer. 
Meld deg inn du også!

Internettsider
Se våre internettsider for
ytterlige informasjon.
www.mangenfjellet.no

Har du synspunkter om  

Send oss en e-mail på;
post@mangenfjellet.no

Medlemsskap
Hvem som helst kan tegne medlemsskap, 
og du har følgende valg: 

Enkeltmedlem: kr. 150,–
Familiemedlem: kr. 200,–
Medlemsskap tegnes ved å be-
tale til Mangenfjellet turlags kontonr. 
1280.60.82404.
Husk å påføre navn på alle  
familiemedlemmer.

Dato  Arrangement Beskrivelse

16.12.12 Sesongåpning på Myrlia Vi serverer gratis gløgg og pepperkaker  
på Myrlia fra kl. 11.00 til 15.00. Bål!

26.01.13 Måneskinnstur
Hesteskyss for de minste. Masse fakler og bål  
lager en flott atmosfære. Men noen minusgrader, fullmåne og 
stjerneklar himmel, blir det en trolsk stemning i skogen.

Et konsept vi har hatt stor suksess med. 
Store og små ut på tur i vintermørket  
– fra Garsjøen til Myrlia kl. 18.00

10.02.13 Mangenskogrennet 
Se annonse om Trippelen side 19

Start og mål ved Vesle Garsjøen

03.03.13 Skisportens Dag
Skirenn for barna med to rund-løyper i langrenn med  
forskjellig lengde. Hoppkonkurranse. Passer for alle alders-
grupper. Premier til alle. Mangenskogpølse og bålkos.

Det blir arrangert natursti på vei inntil 
 Myrlia med spørsmål for både liten og  
stor.

17.03.13 Friluftsgudstjeneste
Dette arrangementet har blitt en årlig tradisjon og har stått på 
programmet helt siden starten av turlaget. Scootertransport  
for de som trenger det. Bål!

En tradisjonell gudstjeneste med preken 
og sang flyttet ut i Guds frie natur på 
 Myrlia, kl. 12.00.



Ved bålet
Jeg sitter med ryggen mot bålet.
Stirrer sårøyd ut i 
stjerneløs natt.

- Snu deg! Ber du.
- Jeg makter ikke holde liv i 
bålet vårt stort lenger. Hjelp meg
med å skape lys omkring oss!

Men jeg kan ikke rive meg løs fra mørket.
Det tasser av steg utenfor lysringen,
og noen hvisker navnet mitt
med stemmen som vissent gras.

Ser du! En mørk kontur
ruvende fram i lysdimen... Da
kjenner jeg handa di, sval
over øynene mine.

Slik sitter vi sammen
i stjerneløs natt. To mennesker.
Mens bålet brenner ned
og dette som er i mørket
rykker langsomt nærmere.

Hans Børli
(Fra samlingen  
”Ved bålet” 1962)

Returadresse:
Mangenfjellet Turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

INFORMASJON



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


