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Velkommen til en ny 
skisesong!

Vi er midt i desember og vi 
har knapt sett snø eller følt 
minusgrader. Det er en urolig 
utvikling vi er vitne til. Det blir 
mye værprat på meg de neste 
3-4 mnd., Livet er liksom ikke 
det samme uten snø og skiføre. 
Regnvær og plussgrader legger 
en demper på humøret.. Men 
jeg er fortsatt sterk i troen på at 
kong vinter også i år skal innta 
Mangenfjellet.

Vi i Mangenfjellet Turlag kan 
se tilbake på et svært aktivt år. 
Først en snøvinter som vi må 
helt tilbake til 60 åra for å finne 
maken til, dernest byggestart 
for egen turhytte og så en flott 
sykkelsesong med rekordmange 
deltagere i kjentmannsprøven og 
Birkebeinerrittet. Flere artikler 
senere i bladet vil formidle noe 
av det som er opplevd i løpet av 
sommeren og høsten. 

Vi gleder oss over økende antall 
medlemmer. Særlig gjelder dette 
mennesker som er ”innflyttere”. 
Disse kommer gjerne fra mer 
urbane strøk og flytter til vår 
kommune med nettopp et ønske 
om å oppleve natur og stillhet.

Turlagets har som ide og inspi-
rere og legge til rette for aktivt 
friluftsliv. Vårt samfunn er mer 
en noen gang fylt med fritids-
tilbud for folk i alle aldre. Vi er 
et av få tilbud der hele familien 

på samme tid 
kan gjøre noe 
sammen. Hvis 
du tenker 
deg godt om 
husker du ganske sikkert noe 
positivt fra barndommen. Tar jeg 
ikke helt feil er det ofte min-
ner fra noe som kan knyttes til 
friluftsliv sammen med mamma 
og pappa.

Helseeffekten av fysisk aktivitet 
er det fokuserte mye på det siste 
10 året, og det offentlige drar 
stadig i gang nye kampanjer for 
å bevisstgjøre folket om hvor 
viktige det er med regelmessig 
mosjon og balansert kosthold. 
Det siste tilskuddet er bruk av 
skritteller som i år spås å bli 
vinneren blant julegavene. 10 
000 steg om dagen er målet. En 
runde rundt Høgmosen gjøre 
samme nytta og vel så det. 

Jeg gleder meg veldig til å 
kunne gi deg mulighet til å ta i 
bruk vår nye turhytte. Den skal 
sammen med Myrlia bli midt-
punktet i vår videre strategi for å 
få folk ut på tur.

Med ønske om mange fine opp-
levelser.

Carl Fredrik 
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Lederen

Carl Fredrik Havnås
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Hovedsponsorer

Sporty banker  for sporty kunder
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– et produkt som du snart skal få kjenne smaken på 
– grillpølsa som brukes like godt med steikepanna som 
med grillspiddet. 

Tankene om ei egen pølse fra Mangenskogen, har 
vandret i tankene i lang tid. Da «Elgens Dag» ble ar-
rangert på Aursmoen i sommer, besøkte jeg teltet til 
Aurskog Kjøtt. Den første jeg møter er Roy Sandbekk-
bråten og spørsmålet detter ut:-hvorfor kan ikke de laga 
ei Mang`skau-pølse? Ja, sier alle pølsemakera i kor - bare 
snakk med Lindkjølen. 

Videre innover i teltet treffes salgssjefen i Aurskog 
Kjøtt og jeg får samme svaret på mitt spørsmål. Endelig 
var tankene gjort til handling og arbeidet med å finne 
ei oppskrift som “smakte” var i gang. Samtidig begynte 
tankene på en etikett som måtte bli like “god” som pølsa.  

Alle som lager et elgprodukt velger å bruke et 
elghode el. som logo. Jeg ønsket noe eget og det er vel 

ikke sagt noe vakrere: -ingenting som solnedgangen ved 
Mangensjøen! (sitert fra Dr.Aagot Haneborg). Med hjelp 
fra fotograf Ole Johnny Myhrvold fra Glåmdalen og Jan 
Moseby i Grafisk Verksted,  ble bildet som skal profilere 
produktet laget. 

Du vil finne pølsa i butikkene vakumert i poser à 
6 stk. Den vil også bli å finne på flere serveringssteder. 
Mangenskogpølse m/rotmos - du vil få en herlig smaks-
opplevelse!

Selvfølgelig blir pølsa også å få kjøpt på Mangenfjel-
let Turlag`s hytter. Tenk å legge ut på en god skitur, finne 
din egen bålplass og vite at du har 6 pakker i sekken 
- det må jo bli en fin tur! Jeg takker alle som har bidratt 
og ønsker Aurskog Kjøtt lykke til med det nye produk-
tet.

Det er rart med pølser - du bare MÅ ha det - i alle 
fall denna! 

Med vennlig hilsen Bernt Øisjøfoss.

Mangenskog-pølsa
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Jakob Vaage har i boken  Norske Skiløpere nedtegnet  
«milepæler og merkedager gjennom 4000 år» hvor ski-
binding og andre patenter er beskrevet til stor interesse 
for noen av oss.

Ski som er funnet i myrer viser at skiløpingen går 
tilbake til forhistorisk tid her i landet, men den første 
patent på en binding kom først i slutten av 1880 årene. 
Før var det mange varianter som vi kan finne i museer. 
I privat eie kan vi finne alt fra vidjebindinger til lærrei-
mer som oftest var surret rundt støvlene. Disse varian-
tene ser en på bilder av militære skiskytterkompanier, 
og birkebeinere.

Det første patent i Norge ble tatt ut av Gunerius 
Schau i 1889. Han var fra Christiania, men hadde aner 
til Høland. Dette var en «spanskerørsbinding».  Senere 
samme år tar Johan Steen og Ernst Bjerknes også patent 
på skibindinger.

I 1890 kom neste patent far L.H. Hagen med en 
regulerbar binding med stillbar klemme foran.  

Så i 1894 kom Fritz Huitfeldt med en skibinding 
med jernører, den såkalte bolt-bindingen. Jern ørene var 
boltet fast på siden av skiene.

Men det mest kjente patente de siste hundre år er 
fra 1897 hvor Fritz Huitfeld på ny hadde en forbedret 
patent som på folkemunne ble kalt «Huitfeldt-bin-
ding». Disse kan vi kjenne igjen fra gamle skoleski og 
ikke minst fra gamle militærski, såkalte «Nato-planker». 
Den første varianten av bindingen hadde et tåjern som 
gikk gjennom remhullet (senere en festet bøylekrok til 
tåjernet). Bindingen på bildet viser en Høyer-Ellefsen-
strammer fra 1904, en balatarem som har vært brukt i 
nærmere 100 år.

Senere kommer vi med historien om Kandaharbin-
dingene, og ikke minst Rottefella som er den ledende 
binding i dag.

Skibindingens historie
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Nå har vi regnet og kalkulert, skrevet lange 
søknader og vært på sponsorjakt. Vi har målt 
og nivelert og nå tilslutt hamret og saget 
Enda gjenstår noe arbeid – men du verden, 
vi har kommet veldig langt på kort tid. Hytta 
som skal hete Kjøltjernhytta blir Mangen-
fjellet Turlags egen turhytte, en drøm vi har 
arbeidet med i flere år.

Slik det ser ut nå blir det ikke offisiell 
åpning før på forsommeren 2007, da det pt. 
gjenstår noe arbeid innvendig. Hytta byg-
ges under forutsetning av at den skal være 
tilgjengelig for allmennheten, dvs. til fri 
benyttelse for alle som er medlemmer i MFT 
(hele året, noe forbehold i oktober da det er 
elgjakt i helgene). 

Materialvalg og utforming har vært grun-
dig vurdert, og vi kommer til å få en hytte 
med høy standard. Eget kjøkken, soverom, 
hems og stor stue (oppholdsrom) med peis er 
hva som venter. I tillegg har vi oppført uthus 
med flott toalett (snurredass), eget aggregat-
rom og vedbod.

Vi arbeider nå med utforming av hyttere-
gler. Fra disse kan jeg røpe at vi kommer til 
å innarbeide et nøkkelsystem med en form 
for påmelding til ønskede helger/dager for 
overnatting. I helgene på vinteren vil det 
være vertskap ala Myrlia. Men dette kommer 
vi tilbake til i neste utgave av Mangenfjellet. 
Vi tar gjerne i mot tips fra dere medlemmer 
på hvordan dette kan gjøres på beste måte.

Vår drøm har vært å tilby våre medlem-
mer et sted der man kan møte gode venner, 
nyte naturen og finne sosial hygge. Det er 
vi nå i ferd med å realisere. Vi gleder oss til 
fortsettelsen.  

Her blir det hytte. Befaring i april.

Kjøltjernhytta tar form

Oppmåling og nivelering i mai. Asbjørn og Oddvar 

kontrollerer at «ungdommen» gjør skikkelig arbeid!

Rett og fint!
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Helikopteret er på v ei inn med de første materialene. 

Totalt ble det 42 vendinger den dagen. Da var materialene på plass!

Slik så det ut 15. oktober.

I begynnelsen av juli begynner det å ta form.
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Takker Kine for stafettpinnen, her kommer noen tanker 
fra meg om friluftsliv.

Nå har vi Børge Ousland, Erling Kagge, Stein P. 
Aasheim, Randi Skaug, Cecilie Skog, Liv Arnesen, Lars 
Monsen og flere til. Barske kvinner og menn som legger 
ut på ekstreme ekspedisjoner med utstyr og budsjetter 
som er enda mer ekstreme. Media og reklame lager dem 
til helter og vi blir hekta på naturopplevelser og utstyr.

Før hadde vi Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, 
Mikkjel Fønhus og Helge Ingstad. Jeg husker jeg leste 
om de gamle forbildene og bøkene deres med spen-
ning, men det var allikevel fjernt. Mediesirkuset hadde 
ikke tatt tak den gangen. De var for meg noe uvirkelig, 
som et eventyr kanskje. Så kom Sverre M. Fjellstad med 
sine naturfilmer. Det var stort, inntil han ble tatt for å ha 
fotografert bjørn i en dyrepark og påstått at det var i vill 
tilstand. Der forsvant det forbildet.

Mine forbilder ble gamlekara. De som levde rundt 
meg. Å sitte og høre på historier om jakt-, fiske-, leiktu-
rer, og om uttallige varmeplasser med kaffekok og fles-
kesteiking, det ble min inspirasjon den gang. Når de var 
på tur i skauen, var det for mataukens skyld. De dro av 
sted i det de stod og gikk i. Ber-

Leikplassen

Forbilder og natur…

Varmeplassen
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gansmeisen ble fylt med brødskiver, en fiskebol-
leboks ble brukt som kaffekjele og en papirsekk 
gjorde nytten som sovepose. Hadde en nok tyri 
til varmen og ei god barseng, var alt i skjønneste 
orden. Etter en vellykket leiktur skulle en ha med 
seg fugl hjem, den gangen.

Vi unggutta måtte ut etter å ha sugd inn disse 
historiene. Primitivt skulle det være, det vil si vi 
hadde jo heller ikke råd til å kjøpe noe utstyr.  Vi 
dro av sted på tur med historiene i hodet. Varme-
plassene til gamlekara skulle oppsøkes: Kaffiberget, 
Hvileberget, Korpedalen Palmerslottet og Heste-
myra. Tenk som vi frøs og ble blaute. 

Så kom Aaserud Import, butikken som hadde 
alt av billig turutstyr. Flere timer ble brukt for å 
studere katalogen, og alle sparepengene ble brukt 
opp på etterligninger av militærklær, vinylponcho 
og annet rask som vi egentlig ikke hadde bruk for. 
Før vi ble gamle nok til å jakte, ble fotoapparatet 
vår børse. Kom vi hjem med et bra bilde var turen 
vellykket.

Iveren var det ikke noe å si på, jeg husker vi dro på 
tiurleik i vinterferien i februar. Mors sovepose skulle 
være varm, men det var før den ble vasket så dunene 
lå i klumper. Natta ble lang og kald og morgenen uten 
tiurspill.

Erfaring fikk en etter hvert, og turene ble mer be-
kvemme. Med noe bedre utstyr, men dog enkelt, lærte 
vi oss å holde oss tørre og varme. Vi kunne nyte friheten 
og livet ute i skauen.

Før var det vadmel, anorakk i bomull, kart og kom-
pass. Nå er det loden, skalljakke i Gore-Tex og GPS. 
Skal du til Myrlia eller Kjøltjernhytta er det klart at 
utstyret må være i orden.

Gapahuken klargjøres
Misforstå meg ikke, det er flott om du tar deg en 

tur enten du går i det ene eller det andre. Det viktigste 
er at turen har vært fin for deg. Min garderobe er også 
overfylt med utstyr som er «kjekt å ha», men som jeg 
egentlig ikke trenger. 

Men deg som jeg traff ved Bergersetra på trå ski, i 
olabukse, med ullgenser og som smilte som ei sol i ett 
gjennomsvett ansikt over å ha klart turen, du er mitt 
forbilde…

Ønsker å sende staffettpinnen videre til «den glade 
vandrer» Trond Syversen, som jeg vet tar en utfordring.
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For mange litt oppe i årene, er ikke 
vinteren det en venter mest på. Slik er 
det ikke med Martha Mangen og Gerd 
Bråthen på Søndre Mangen. 

 Når det går mot desember, begynner vi for alvor å 
vente på snø og skiføre. Men det blir sjeldent stabil 
vinter før over jul, sier de to skiglade venninnene 
på 74 og 77 år. De har ennå den forrige vinteren i 
friskt minne.

 Den fineste på mange år. Slike vil vi ha flere 
av, sier Martha. De bløte konsonantene røper raskt 
at hun ikke trådte sine barnesko på Mangen. Men 
etter å ha levd 40 år av sitt liv her, føler hun seg nå 
som en like ekte «innfødt» skauing som venninna.

Barne og ungdomsårene hadde hun på vest-
landet, nærmere bestemt på en gården Bit utenfor 
Stavanger. 

Gårdsdrift ble det også etter at hun ble inn-
landsbeboer, da på Dalbak på Søndre Mangen, en 
gård omtrent på samme størrelsen som den hun 
flyttet fra på vestlandet.

 Vi var de siste på Mangen som hadde melkekyr, 
forteller Martha, og innrømmer at det var vemodig 
den dagen de forlot gården, og fjøset ble tomt. 

Selv om gårdsdriften har krevd lange dager og 
svette opp gjennom årene, så har hun har levd et 
rikt og godt liv inne på storskogen. Savnet etter 
vestlandsnatur- og klima har heller ikke vært det 
største.

Her på Mangen blåser det mindre - og 
så har vi mye mer stabilt skiføre, sier 
hun og titter ut av vinduet. Akkuratt 
denne dagen, da vi besøkte de to ven-
ninnene hjemme hos Gerd, var det en 
håndfull centimeter hvitt på bakken. 

I påvente av minusgrader og skiføre, 
er det greit å drømme seg tilbake til 
blanke februardager, sol fra en skyfri 
himmel som gir årets første varmende 
stråler når pølser grilles over ilden. 
Damene har nemlig sin egen bålplass 
på Midtfjellet, som uten tvil er vennin-
nenes favorittområde når skituren skal 
velges. 

Skiglade damer

Gerd tar en pause v/Myrlia
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Det er her vi liker oss best. Lette, flate 
og fine løyper. Du veit en blir mer 
redd for å kjører utfor og ramle når¹n 
drar på åra. En kan lett bryte av noe, 
sier Martha.

Det er så storslått på Midtfjellet med 
sine store myrområder og åpne land-
skap, føyer Gerd kjapt til. Hun vokste 
opp på nordre Soot, men har i motset-
ning til venninnen bodd mesteparten 
av livet på Mangen. Bare i ungdommen 
ble det noen år i «utlendighet».

 Det var den gang det. Da det var 
et lite samfunn her inne, med massevis 
av unger. Slik er det ikke i dag, men vi 
trives og har det bra vi som stadig bor 
her inne, sier Gerd, mens Martha nikker 

samtykkende. Noen planer om å flytte ned i bygda 
på sine eldre dager, eksisterer overhodet ikke. For 
øyeblikket er det jula som står i fokus. Og et av da-
menes store julegaveønsker er minusgrader og snø 
slik at skiene kan plukkes frem så raskt som mulig 
når det står 2007 på kalenderen.

 Martha har vært så lur at hun har skaffet seg 
et par smørefrie ski. Det kunne jeg ha trengt også, 
for noen stor smører er jeg ikke. Som regel blir det 
bakglatt uansett. Men vi tar tida til hjelp, sier Gerd 
og ler.

Apropos Martha. Den spreke 77-åringen legger 
skimil etter skimil bak seg med to kunstige hofter. 
Den første ble skiftet for 11 år siden. Den andre to 
år senere.

 Begge operasjonene gikk veldig bra . Det å 
«lea» seg er det beste en kan gjøra når en komme 
opp i åra, og skigåing er noe av det fineste som 
finnes. Jo mer jeg går, jo bedre blir jeg, sier Marta 
smilende. At ulven streifer på kryss og tvers av 
løypenettet fra tid til annen bekymrer ikke damene.

 Ette’ ser vi’n, og ette er vi redd¹n.

Martha i fin positur v/Myrlia
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Hvor kan du starte skituren?
En skitur på Mangen kan ha 3 utgangspunkt:

Kvisla på Nordre Mangen. Hit kommer du ved å 
følge skilting fra Lierfoss mot Ovlien el. Stangeskovene. 
Etter ca. 7 km fra Lierfoss kommer du til Kvisla. Her 
har vi merket parkering med utgangspunkt for skitur 
på Kjølenområdet. Vesle Garsjøen er utgangspunkt for 
skitur mot Midtfjella og Mangfjellet. Til Vesle Garsjøen 
kommer du ved å følge skilting fra Lierfoss mot Søndre 
Mangen. Etter en biltur på ca. 15 minutter fra Lierfoss 
kommer du til Vesle Garsjøen. I dette området finner du 
også serveringshytta vår Myrlia. Den ligger i sørenden på 
Garsjøen. Ellers er det fint å parkere ved Høgdesætra på 
Setskog-siden. Herfra kommer du inn i løypenettet via 
Aurset. Kart finnes på oppslagstavlene. 

Løypene.
Mangenfjellet Turlag har avtale med 20 grunneiere om 
opparbeidelse av løypetraseer, bygging av klopper, bruer, 
skilting og preparering. I alt ca. 80 km med løyper i 
det flotteste terreng kommunen kan by på. Det er lagt 
vekt på god skilting og mange kartoppslag så det skal 
være enkelt og finne frem. Mangenområdet skiller seg 
fra andre områder med mye åpne flater og ”høyfjells-
terreng”, fra 300-400 m over havet. De fleste løypene 
ligger i åpent lende så snøen kommer lett til. Erfaring fra 
mange års drift gjør at løypene stadig forbedres og/eller 
legges om. I nord preparerer vi helt til Brauterfal-

let i Nes kommune. Hit kommer løypene fra Årnes. Når 
forholdene tillater det er det mulig å gå på ski i flotte 
løyper helt fra Setskog til Årnes. På Nordre Mangen har 
vi klargjort rasteplass ved Kjøltjennet, her er det ei lita 
selvbetjent hytte hvor man finner ved til bålet. I samme 
område finner du Kjøltjernhytta som pt. er under 
oppføring. Denne vil fra neste år få en sentral plass i 
Mangenfjellet Turlags aktiviteter. På Søndre Mangen har 
vi nevnte Myrlia og andre bålplasser som er merket med 
skilt. 

Asbjørn Berger, Knut Katralen, Geir Pedersen og 
Arne Bergersen er våre løypebaser. Turlaget disponerer i 
dag en mengde utstyr for å gjøre forholdene så bra som 
mulig. Vi har 2 nye snøscootere,  3 stk. spormaskiner, 2 
store slådder, flere kjelker og en henger til å frakte scoo-
teren på. Mangenfjellet Turlag lager skispor for den van-
lige turgåer. Vi kommer alltid til å bruke scooter (ikke 
stor prepareringsmaskin) med de begrensninger som den 
gir. Vi ser at flere og flere foreninger velger scooteren, da 
den er mye mer fleksibel enn en stor maskin. 

I vinter vil vi som tidligere år gjøre vårt beste for å 
presentere så bra forhold som mulig men vi må gjøre 
noen prioriteringer hvis det skulle bli lite snø. Vedlagt 
i bladet følger løypekart, studér det nøye og finn dine 
yndlingsløyper.

Turforslag 1.
Høgmosen rundt er den mest 
brukte løypa. Runden er ca. 14 
km i lett terreng der du blander 
åpne myrpartier med tettere 
skog. På denne runden passerer 
du Myrlia.

Turforslag 2.
En skikkelig langtur på 4-5 
timer starter ved Vesle Gar-
sjøen. Videre utover fantastiske 
Midtfjellmosen, forbi Tangen 
hyttefelt og gjennom Orm-
tjenndalen til Kvisla. Herfra til 
Åsnessetertjenn via Bergerse-
tra til Kjølbua. En rast her er 
velfortjent før du igjen setter 
kursen til Kvisla og tilbake til 
Vesle Garsjøen. Den skikke-
lige langturløperen ville ta 
turen over Langmyra og opp 
Vålåsen før han var tilbake på 
Vesle Garsjøen. 

På ski på Mangenfjellet.

Mangenfjellet på sitt aller beste!
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En av mange tavler

Føremelding.
Vår føretelefon 91 81 94 90 er alltid oppdatert 
med siste nytt. Bruk også vår e-post tjeneste 
der vi sender ut e-post hver torsdag om status 
for helgens skiføre og løyper. Den samme 
meldingen ligger også på våre nettsider www.
mangenfjellet.no.

Skogsdrift.
Vi er foran årets sesong gjort kjent med at 
flere grunneiere planlegger skogsdrift i vinter. 
Dette kan bety at noen skogsbilveier vil bli 
brøytet i perioder. Vi prøver så langt det er 
mulig å legge om løypene eller legge de ved 
siden av veien. 

Hodelykt.
Det er etter hvert mange som har begynt å 
gå skiturer om kveldene. Dagens hodelykter 
egner seg utmerket til dette, og det er en helt 
spesiell opplevelse å gå på tur om kvelden. 
Gjør avtale med en kompis og dere kom-
mer til å få en uforglemmelig skitur. Savner 
du noen å gå sammen med, så kontakt oss i 
turlaget. Vi vet om mange som bedriver denne 
aktiviteten. 

Snøsamleren.
I 2005 kjøpte turlaget en snøsamler. Denne 
fungerer som en omvendt snøplog og egner 
seg perfekt til bruk på veier. Den samler snø 
fra 3 meter bredde og legger igjen i en bredde 
på 60 cm. Etter snøsamlerer henger vi spor-
maskinen, og samme gjør disse underverker på 
bare 5 cm. med snø. Du tror det ikke før du 
får se det.
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Av Carl Fredrik Havnås

Klokken er 06.00 lørdag 26. 
august da jeg et sted i skogene 
nær Rena vekkes av en klokke 
som minner meg om at jeg har 
jubileum. Det ble ikke så mye 
søvn i natt, det var mye å tenke 
på, alt som kunne gå galt i mitt 
10 Birkebeinerritt. Rart, jeg 
både gruer meg og gleder meg 
på en gang. En må være litt gal, 
41 år og akkurat nå er merket i 
Birkebeinerrittet det viktigste 
i livet. 91 km – på fjellveier, 
bakker opp, bakker ned og 
noen flater innimellom venter 
oss.

Været er perfekt, det er 
alltid like spennende, det blir 
ikke den samme opplevelsen 
hvis det regner. Nei dette 
blir en perfekt dag. Etter 
noen skiver loff, 2 bananer 
og masse drikke bærer det 
av sted til Rena, der starten 
går kl. 08.40. 

Litt mer luft i dekket, sek-
ken på 3,5 kg og 1,5 liter 
XL-1 kommer på plass på 
ryggen og jeg er klar. Vi er 
ikke alene nei. Det er al-
lerede et yrende liv rundt 
oss, og de første puljene 
stakk av gårde i 07.00 tiden på vei til Lillehammer. 
Drøye 13000 skal samme veien. Fulle av karbo-
hydrater, proteiner og hva vet jeg. Utrolig mange 
flotte sykler, 15000-25000 kr er ikke uvanlig – det 
skal ikke stå på utstyret. Sammen med Lars, også 
han iført Mangenfjellet Turlags nye sykkelkollek-
sjon, stiller vi oss på startstreken. Det skal bli dagen 
da det meste fungerer perfekt. Alle som er interes-
sert i idrett i Norge har hørt om Skramstadsetra, 
passeringspunktet etter endeløse motbakker, enten 
det er starten på ski eller sykkel på vei til Lilleham-
mer. Beina er fine og Lars og jeg passerer likt ved 

første meldestasjon. Tida er bra. En banan 
tvinges ned og de neste kilometerne brukes til å 
føle seg frem. Har starten vært for tøff, eller? Fort-
satt ingen som holder større fart, og vi nærmer oss 
Djuposet. I stor fart stuper vi bratt nedover blandt 
røtter og stein, rart ”utstyret” holder. Her er jeg 
feig, mange ”gutter” i 40+ som virkelig viser sitt 
matcho jeg i disse bakkene. Jeg satser på sikkerhet. 

Bringbusetra passeres og vi ligger godt foran 
skjema, 1,09, Lars og jeg er fortsatt samlet. Den 
neste timen er transport – her gjelder det å finne 

MFT’er på sykkeltur fra Rena til Lillehammer

Carl Fredrik og Lars
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gode felt som passer dagsformen. Lange rekker 
dannes, og jeg havner etter hvert bakerst i min 
rekke – det går for fort, jeg kjenner dette blir feil 
– mange års erfaring forteller meg at løpet for alvor 
starter ved Kvarstaddammen. For lange ”trekk” 
med melkesyre her i dette partiet, vil straffe seg 
senere. Søren også. Lars blir borte, jeg tenker at der 
gikk han. Jeg drikker ofte og finner meg ei gruppe. 
Etter 20 minutter med negative tanker kjenner 
jeg at det er mer energi på lager. Nysetra, en flott 
setergrend i kanten av Raufjellet, ikke mye tid til å 
se seg omkring. Men jeg får tid til å nyte været og 
den gode følelsen. Masse tilskuere, og tro det eller 
ei – stadig noen som heier på Mangenfjellet. Jo, vi 
gjør oss bemerket. 35 stykker på start i dag, jeg er 
litt stolt. I bakkene ned mot Kvarstaddammen blir 
jeg skikkelig rusa over den gode opplevelsen av å 
være i form. Mange tanker farer gjennom hodet, 
først og fremst gjelder det å være konsentrert, vi 
holder 50 km. Og jeg ligger tett på bakhjulet til en 
kar fra Rye Oslo. En lite sekund ute av konsentra-
sjon og uhellet kan være ute. Kvarstad, rekordtid 
og flere bananer. Nå begynner bakkene, fortsatt 
1,5 timers hardt arbeid igjen. Og mest gledelig 
– jeg får øye på Lars. Nei hold hodet kalt – ingen 
overilet satsing enda, denne gangen skal det skje i 
Rosinbakken. Kvarstadbakken går greit, men jeg 
blir minnet om at noen muskler begynner å merke 
kjøret – krampe har jeg hatt før. Farten er likevel 
god og det blir godt med litt utfor før Rosin – som 
vi kaller det. Den mest berømte av alle bakker for 
terrengsyklister i Norge. Lars og jeg er samlet, han 
tror ikke hva han ser, og jeg er på offensiven. Strek-
ningen Rosin til Storåsen er kritisk, her er kunsten 
og holde farten oppe. Selv de minst bakker kan 
føles som store fjell, men det går bra, på ”nippet” 
til krampe, men jeg klarer meg. Nå ser jeg frem til 
Cola på Elgåsen, Turlagets egen matstasjon. Turens 
høydepunkt når du er i form er Elgåsen, Kuåsen 
og Storåsen. Masse folk som heier, og Lars ligger 
på hjul. Der er Kari, på sammen plassen hvert år. 
Vi sliter oss over toppen og kaster oss utfor mot 
Mesnalia. Godt over 60 km/t, det føles friskt, og 
jeg er spent på den nye traseen ned mot Sjøseter-
veien. Det skulle vist være noen motbakker. Lars 
drar, og jeg har det svare strev med å henge. Nok 
en gang klarer jeg meg over kneika. Nå venter 
asfalt inn mot Birkebeinerstadion, her går det unna. 
Folk skriker, hold høyre, jo der kommer den noen 

fra pulja bak. Bakken ned mot skistadion er bratt, 
Lars slipper på og det blir luke. Jeg tar sjanser jeg 
aldri har tatt, uten kontroll slipper jeg på for fullt. 
Jammen gikk det bra, men det var nære på. Lars har 
luke som jeg klarer å tette før ballettbakken. Tyng-
den bak og et godt grep om bakbremsen, vi runder 
Lysgårdsbakken, og jeg føler olympisk rus. Nå er 
det gjort. I bakken ned mot Håkon’s hall ligger det 
en kar – 400 meter fra mål endte det i renna, det så 
ikke bra ut.

Så var det oppløp og vi sykler likt over mål. En 
enorm lettelse siger innover meg, krampe i begge 
beina stopper ikke gleden over nok en gang å  ha 
klart målet – MERKET.  I timene som følger går 
praten om opplevelsen mellom Rena og Lilleham-
mer. Vi er mange fra Turlaget. Totalt 35 stk. tror jeg. 
Neste år blir vi enda flere. 

Mangenfjellet Turlag har gjennom hele 
sesongen arrangert fellestreninger for in-
teresserte terreng-syklister. Treningene har 
foregått fra Løken og fra Haneborg Skole. 
Spesielt har interessen vært stor på Løken, 
og Terje Bjerkrheim har organisert oppleg-
get der med stø hånd. Vi tar sikte på å ha 
noe av det samme opplegget til neste år, og 
vi har plass til enda flere.

Nybakkrunden er Turlagets eget ter-
rengsykkelarrangement. Rittet er arrangert 
9 ganger med utgangspunkt fra Ovlien 
Samfunnshus. I år har hadde vi rekordelta-
gelse med godt over 120 deltagere. Løypa 
er 34 km. lang og passer for alle.  

Birkebeinerrittet er verdens største ter-
rengsykkelritt med godt over 13000 delta-
gere. Da man åpnet for påmelding til neste 
års ritt i høst ble alle plassene revet bort 
i løpet av 1,5 timer.  Rittet er vel 90 km. 
langt og krever at du har en sekk på 3,5 kg. 
på ryggen. 
Se internett www.birkebeiner.no
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 Arrangementer vinteren 2007

28. januar  Treskifestival

Treskifestivalen trakk 150 mennesker til 
Myrlia i fjor, hvorav 40 av disse hadde 
tatt frem gamle treski, vadmelsbukser 
og gamle gensere, for en litt annerledes 
skidag. Vi håper på enda flere ved årets 
arrangement! I tillegg til utstilling av 
gamle treski, blir det også arrangert en 
kunnskapskonkurranse med premier.

03. februar  Måneskinnstur

Store og små på tur i vintermørket. 
Med fakler og bål langs veien innover 
til Myrlia, og hestekyss, blir det en flott 
atmosfære denne kvelden.

04. mars  Skisportens dag
Natursti, idealtid, hoppkonkurranse og 
pølsegrilling er noen av stikkordene på 
skisportens dag. 

Små og store barn kan gjennomføre 
natursti på vei inn til Myrlia, før star-
ten går i to rund-løyper på langrenn. 
Det ender med hoppkonkurranse for 
de største barna og selvfølgelig er det 
premier til alle!
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Spreke jenter klare for årets tøffeste sykkelritt!

Hilde og Mette på startstreken Mette og Hilde etter målpassering

Birken 2006
Vi har fått tilsendt noen flotte bilder fra 
årets Birkebeinerritt. Damene på bil-
dene er Mette Fjuk, Hilde Grepperud 
og Mariann Ødegård. Dette er bare 
noen av de som syklet for Mangenfjellet 
Turlag i år. Alle hadde selvfølgelig på seg 
den nye kolleksjonen til Mangenfjellet 
Turlag. Hilde og Mette syklet Birken 
for 2. gang og forbedret begge tiden sin 
kraftig fra ifjor.

11. mars Friluftsgudstjeneste
Med sprakende bål og svidde pølser i 
Guds frie natur, arrangerer vi tradisjon 
tro gudstjeneste ute på Myrlia. I fjor var 
det Bjørn Skogstad og Helge Ruud som 
stod for arrangementet som innehol-
der den tradisjonelle gudstjenesten med 
preken og sang.

Scooter-transport blir ordnet for de som 
måtte ønske det.
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Sykkelsesongen 2006

Mangenfjellet stilte lag i Raumerittet. Vi ble nr. 2. 

Neste år har vi enda høyre ambisjoner!

Sykkelturer, skiturer eller ganske enkelt vandring i skog 
og mark. Det er den aktiviteten Mangenfjellet Turlag 
ønsker å fremme. Siste ukene har det vært mye fokus 
på global oppvarming og milde vintre. Det kan på sikt 
bety dårligere skisesonger. Med sykkel og vandring har 
vi i større grad en aktivitetsramme som strekker seg over 
hele året.

Bildene på denne siden gir inntrykk av at dette er en 
aktivitet som krever flott utstyr til 1000 vis av kroner. 
Det er feil. Du finner et stort utvalg av utstyr i mange 
prisklasser, og til ulike formål. Sykkel er kanskje den ak-
tiviteten som er mest skånsom i forhold til belastnings-
skader, og egner seg således utmerket som aktivitet for 
alle uansett forutsetninger. 

Til våren er vi i gang med sykkelgruppene våre igjen. 
Informasjon om dette leser du på våre nettsider. 
I vinterhalvåret kan vi anbefale å trimme sykkelmus-
klene på Spenst Aurskog Høland.
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Sesongen 2006 er over.
Både sommer og vinter var flott.

Snøen kom riktignok seint, men fra 
januar og utover våren var det et fantas-
tisk skiføre.

Det må ha vært den fineste mars på 
mange år.

De lange lyse ettermiddagene var det 
mange som brukte til fine turer i løy-
pene.

Jeg traff mye folk på Mangen med ski 
på beina i det sola gikk ned.

Løypene på Midtfjellmosen ble mye 
brukt i mars. Dette er et 
fint område med mange 
muligheter.

Aldri før har så mange 
skrevet seg inn i bøkene 
som denne vinteren.

Det var også en fin 
sykkelsesong i år.

Vi hadde økning i 
antallet merketakere som 
hadde tatt alle 10 postene 
for sjette år på rad.

Bli med å finn postene 
du også!

Kassene blir satt ut på følgende steder 
så snart snøen kommer:

      Aurset - nord
      Sætertjern
      Langtjern - Midtfjellmosen
      Kryss ned mot Åsnessætra
       Ved Holtjern på Kjølen

Kjentmannsprøven vinteren 2007
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Jeg vil påstå at det er en myte at det er vanskelig å smø-
re ski. Altfor mange har en tendens til å gjøre dette mye 
mer komplisert enn det i virkeligheten er, i allefall når 
man snakker om folk som oss – turgåere (ikke de som 
har motiv om merke i Birken etc.). Uansett – målet for 
alle er å ha godt feste i kombinasjon med god gli. 

Det er som i langrenn som all annen idrett – jo 
mer du spanderer i penger på utstyr, jo større og bedre 
opplevelse. Da mener jeg inntil en viss grense, vi vanlige 
turgåere behøver ikke støvler som Petter Nortug, men 
kjøp ikke det billigste hvis målet er å få en god opple-
velse, og gå mye på ski. 

Det aller viktigste er at skiene dine har det riktige 
spennet i forhold til din egen vekt. Hvis dette ikke står 
i riktig forhold vil du ikke under noen omstendigheter 
ha muligheter til å nå målet om god gli og godt feste. Så 
start med å sjekke dette. En måte å gjøre dette på er å 
stå med like vekt oppå skiene på et flatt underlag. Ta en 
tynt ark og se om du får plass under skiene. Har du et 
område på ca. 50 cm (starter bak på hælen og fremover) 
hvor du fritt kan bevege papiret, har du riktig spenn på 
skiene. Merk området med tusj og du har bestemt hvor 
du skal påføre festesmøring.

Utgangspunktet foran hver ny sesong er at all 
gammel smøring må være fjernet, og at det er påført 
glidvoks i det området der du ikke skal ha festesmøring. 
Glidvoksen kan være av generell karakter, du behøver 
ikke ta særlig hensyn til føret, bruk gjerne blå eller rød. 
Du kan enten påføre dette i kombinasjon voks og kork 
eller voks/varme for så å sikle av etter at voksen har blitt 
kald. Denne operasjonen gjentar du 3-4 ganger i løpet 
av vinteren (avhenger av hvor mye du bruker skiene 
selvsagt). Når dette er gjort er du klar for da-
gens smøring. Før du starter med wax’en tar du 
et veldig fint sandpapir og rubber litt i sonen 
der du skal ha festesmøringen. Da vil Wax’en 
din sitte mye lenger (den slites ikke så raskt).

Mine tips.
-3 grader og kaldere (finkornet eller nysnø)
SWIX Blå Ekstra er en sikker vinner. SWIX VR45 er en 
litt mer avansert smøring som også 
egner seg godt. Legg gjerne på 3 
tynne lag (avhenger av lengden på 
turen og strukturen i snøen). VR-
smøringen skal pr. definisjon gi litt 
bedre glid. Dette er alt du trenger 
for kaldt føre. Er du en litt større 
perfeksjonist finnes det mange typer også for kaldt føre. 
Det eneste du forbedrer ved å bruke disse,er gliden. 

- 3 grader til +1 (finkornet eller nysnø)
Noe av det vanskeligste føret, og her er det 

lett å bomme. Det er et uttall av smøringer 
akkurat rundt 0, og man må prøve seg litt 
frem. Legger man på for tykt for eksempel, 
er det lett at det kladder osv. Jeg vil anbefale 
VR55, gjør deg kjent med denne smøringen! 
Den dekker et stort spekter av føreforhold. I 
begge tilfeller er det snakk om å smøre flere tynne lag 
og korke godt mellom hvert lag. 

Hva så med isete løyper? Universalklister dekker det 
meste. Mengden bestemmes utifra hvor isete 
det er, legg ikke for tykt på hvis det er antyd-
ning til litt ”nysnø” i sporet. Da dekker du 
gjerne klisteret med blåekstra som du korker 
godt ut. 

Med dette grunnlaget skulle du ha alle 
forutsetninger til å få en vellykket skitur. I 
denne artikkelen har vi profilert SWIX sine 
produkter. Det finnes mange flere Wax typer 
å velge blant. Noen sverger for eksempel til Rhode 
etc. Dette handler om erfaring. Gå ut og skaff deg noe 
erfaring, det er ikke så vanskelig som du tror. Er du i 
tvil spør en annen skiløper, kanskje han/hun har noen 
smarte tips.

God Tur!

Hilsen Mangenfjellet Turlag

Tips og råd om skismøring.

Dragsjøen i vinterprakt. -5 og nysnø. 

En typisk dag for blåekstra
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OPPSLAGSTAVLE

Dugnad
Er du interessert i å bidra med 
dugnadshjelp eller på annen måte 
bidra til å realisere Kjølhytta, så ta 
kontakt med Mangenfjellet 
Turlag v/Carl Fredrik Havnås. 
Epost: post@mangenfjellet.no tlf. 
63855374.
Vi er takknemlig for all støtte.

Medlemsskap
Hvem som helst kan tegne med-

lemsskap. Turlagets medlemmer 

kan deles i følgende klasser og 
dette koster:
Enkeltmedlem: kr. 150,–
Familiemedlem: kr. 200,–
Medlemsskap tegnes ved å sende 

en bankgiro med navn og adresse 

til Mangenfjellet Turlag v/Egil 
Henriksen, 1930 Aurskog. Bank-

giro nr. 1280.60.82404.

Send oss bilder!
Har du noen flotte bilder fra Man-

genskogen som du kunne tenke deg 

å dele med andre - send dem på 

e-post eller lån oss originaler så blir 

det publisert på våre nettsider eller i 

Medlemsbladet.

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

Har du synspunkter om Turlaget?
Send oss en e-mail på;
post@mangenfjellet.no

Mangenfjellet Turlag
teller nå 1300 medlemmer. 
Meld deg inn du også!

Aktivitetskalender
17. desember 2006
Åpning av sesongen. Gløggservering 
Myrlia

28. januar 2007
Vinter og snø

3. desember 2007
Måneskinnstur

4.mars 2007
Skisportens dag

11.mars
Friluftsgudstjeneste



Ode til elgbiffen

Elgbiff - 
nødtørftig steikt over ringhølet 

på komfyren i skogskoia. 
Grovfibret lårkjøtt 

med barnåler og tørre tyttebærblar
 klistret i snittet etter Morakniven. 

Seigt er det, la gå, 
krever god tanngard. 

Men smaken, menneske! Karrig tørr 
men likevel som krydret med 

all skogens ville poesi: 
Furubar, 

røsslyngblommer i seinsommersol, 
våt bjørkenever og tyrirøyk 

og livets salige brunst ... 
De fine smaksvortene på tunga di 

sender skinnende lykke bud til hjernen, 
ditt hedenske kjøtteter-hjerte 

ler lykksalig i brystet. 
Kort sagt, 

du er herlig heime på jorda. 

Hans Børli

Returadresse:
Mangenfjellet turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen


