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Forrige vinter friskt i min-
ne gir forhåpninger om 
nok et halvår med masse 
snø og store skiopplevelser. 
En skitur på Mangenfjellet 
er pauseknappen i en travel 
hverdag. Et fristed der vi 
fort glemmer det som ikke 
er er så viktig. Turlaget 
preparerer et løypenett på 
80 km. Med våre medlem-
mer og våre sponsorers 
støtte tilrettelegges og 
kjøres skispor. Det ryddes 
og merkes. Resultatet er et 
vintereventyr ikke langt fra 
der du bor.

7.mai neste år er turlaget 
15 år. Hu hei som tiden 
går. Etter hvert en viktig 
institusjon for kulturen i 
Aurskog Høland. Vår ide 
tar hjem det virkelig nor-
ske – folk på tur og særlig 
på ski. Fenomenet blir 
forsterket hver gang vi har 
en god vinter, og trendene 
i samfunnet viser tydelig 
oppmerksomhet knyttet til 
det å holde seg i form. 

Mangenskogtrippelen er 
et arrangement vi i 2011 

går sammen med AFSK 
sykkelgruppe og Aur-
skog Høland Friidrettslag 
om. Mangenskogrennet i 
februar, Nybakkrunden i 
august og et terrengløp i 
september skal inspirere 
folk til: – nettopp å holde 
seg i form. 

Turlaget med sin 
 organisasjon, løypekjørere, 
hytteansvarlige og andre 
gleder seg til å se deg i 
løypa, enten som trekk-
hund for den yngste, eller i 
fint «driv» over myrene på 
veg til toddy og vaffel på 
Kjøltjernhytta.

Er det ikke herlig?

Carl Fredrik 
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Carl Fredrik Havnås

Et mangfold av løyper.
av Carl Fredrik Havnås

Gjennom snart 15 år har turlaget fått «satt» 
et løypenett på ca. 80 km. En profesjonell 
organisasjon basert på frivillighet har skapt det 
beste skiløype- tilbudet på Østre Romerike.

Nytt foran årets sesong er en forbedret trasee fra 
Høgdesetra retning Myrlia. Overvann på Aurset 
har vært en utfordring. Den nye løypa går mer 
i terreng og mindre på isen. Vi håper dette skal 
gi en bedre løsning for de som kommer inn i 
løypenettet fra Setskogsiden. 

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 å finne frem. 
Mangenområdet skiller seg fra andre områder 
med mye åpne flater og «høyfjellsterreng», 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 Brauterfallet i Nes kommune, hit 
kommer løypene fra Årnes. Så når forholdene 
tillater det, er det mulig å gå på ski i flotte 
løyper helt fra Setskog til Årnes. På Nordre 
Mangenskogen 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, turlagets 
storstue. På Søndre Mangenskogen har vi 
Myrlia, det naturlige målet for søndagsturen 
til barnefamilien. Her finner du også et fint 
skileikområde til inspirasjon for de små.  

Løypekjørerne våre:
Knut Katralen – har vært med oss siden starten 
i -96. Han er turlagets far og brenner med hele 
seg for tilrettelegging av skiløyper og å få folk 
ut på tur. Knut har ansvar for løypene på Sør - 
Mangen og deler av Midtfjellmosen.
Arne Bergersen – har vært med oss i flere år 
og brenner for friluftsliv, ski og sykkel. Arne 
er et positivt innslag i løypegjengen. Han 
har sammen med Asbjørn Berger ansvaret 
for løypene på Nord- Mangen (fra Tangen 
Hyttefelt). Asbjørn Berger – evig unge og spreke 
Berger’n - er fortsatt en klippe i gjengen. Ole 
Kristian Sauge har ansvaret for all kjøring med 
Skjeldalfresen. Dvs. vegene på både Sør og 
Nord- Mangen. Ellers er også Kjell Nilsen med 
som støttespiller når det trengs.

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 meldin-
gen ligger også på våre nettsider www.
mangenfjellet.no

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 spormaskinen, og 
sammen gjør disse underverker på bare 
5 cm. med snø. Du tror det ikke før du 
får se det!
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varme i pulken, er vår erfaring at de stortrives med 
denne måten å være ute i naturen på.

Når barna blir store nok til å gå på ski selv, er 
Myrlia på søndager med vaffelsalg en ypperlig tur. 
Turen er på ca 1,5 km og går fra parkeringsplassen 
på Vesle Garsjøen og inn til hytta på Myrlia. Denne 
turen er et oppnåelig mål selv for de som akkurat 
har begynt å gå på ski. Turen krever lite utstyr ut-
over ski og staver, men husk penger til vaffel!
Etterhvert som skiferdighetene og skigleden vokser 
i takt med ungene, bør turene utvides. Turlagets 
hytte på Kjølen ligger i et fantastisk terreng, og den 
anbefaler vi alle å besøke med ski på beina. Det 
er overveldende flott når terrenget åpner seg på 

På oppfordring fra Mangenfjellet Turlag har vi laget noen 
turforslag i området som egner seg godt for familier eller 
andre som ønsker å bruke tid ute på tur.
Fam. Lund består av Siw og Erik Lund med barna 
Sondre og Hallvard.

Vi er en turglad familie med gutter på 
10 og 7 år og en hund, som bruker tur-
området på Mangen gjennom hele året 
med ulike aktiviteter. På vinterstid er det 
skiturer som dominerer vår fritid, og vi 
er gjerne ute i løypenettet flere 
ganger i uken. Om våren er det 
flott å overnatte ute i gapahuk på 
fugleleik, mens det på sommertid 
blant annet er kanopadling, ba-
ding og fisking som gir oss mye 
glede. Når høsten kommer sanker 
vi bær og sopp, og far og husets 
hund jakter fugl på Mangensko-
gen.

Vinter
Løypenettet av skispor på Mangen er variert i 
forhold til lengde og kupering. Har du små barn  
og tilgang til pulk, er det nærmest uendelige 
muligheter for skiturer med fine naturopplevelser 
for barn og voksne. Våre gutter lå i pulk fra de var 
henholdsvis 9 og 6 måneder gamle fram til de var 
i 3 års alderen. Passer man på at ungene holder seg 

Små og større turer for liten og stor på     Mangen gjennom året

Hallvard har nylig mottatt 

sin medalje på Skisportens Dag 

på Myrlia -09

Sondre ved middagsbordet på  

Kjøltjernhytta ved et overnattingsbesøk
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Kjølen etter å ha gått opp Kvisla. De 
snødekte myrene minner om fjellvid-
der, og det kjennes som om man er 
langt hjemmefra.
Vi har overnattet på Kjøltjernhytta 
vinterstid og kan anbefale det på det 
sterkeste. Hytta er romslig og egner 
seg godt for 1 eller 2 familier. Etter å 
ha vært ute på ski hele dagen, er det 
koselig å samle seg foran peisen på 
kvelden.

Et annet tips er en skitur til Kjølen en 
hverdagsettermiddag og lage mat på 
bålplassen ved hytta, for så å gå ned i 
mørket med hodelykter. Dette er en 
tur som krever at man ikke er mørke-
redd og har noe skiferdigheter dersom 
man velger å kjøre ned Kvisla… Men 
dette er en fantastisk måte å skape et 
avbrekk på i en hektisk hverdag med 
jobb og skole.

Små og større turer for liten og stor på     Mangen gjennom året

 

 

Pudderføre og strålende vær, kan det bli bedre?

 

 

Hoppbakke ved trappa på Kjøltjernhytta

 

 

Pause fra skihopping,  Marcus, Hallvard og Sondre
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Vår
Når våren kommer og kveldene blir lysere nærmer 
det seg årets første fugleleik. Vi reiser ut på et-
termiddagen og rigger oss til i gapahuken som er 
bygget på forhånd. Dette er en tur som krever noe 
utstyr i 

form av soveposer som holder en varm i løpet av 
en kald natt samt liggeunderlag og varmt tøy. Vi har 
laget oss en tradisjon med vaffelsteiking på primus 
eller bål både til kvelds og frokost når vi er på leik. 
Når det blir mørkt er det med spenning vi leg-
ger oss for å sove, med håp om å våkne tidlig 
av orrfugl i spill. Er vi heldige, får vi med oss 
flere fugler i spill i nærheten av gapahuken – 
og da er det moro å 

ligge våken , helt stille og bare se og høre. Det blir 
gjerne lite søvn på slike turer, så det kan være lurt 
å ikke legge for store planer for den påfølgende 
dagen når man har med seg små barn. Dette er en 
tur man kan gjennomføre med barn fra de er små, 
-vi har hatt med våre på leik siden de var 2- 3 år 
gamle. Er det langt å gå til spillplassen kan man 
bære de minste i meis slik at de ikke blir for slitne 
før de kommer fram. 

Dersom man ønsker å reise på leik, men ikke vet 
om noen fugleleiker, er det et godt tips å ta seg en 
tidlig morgentur på skauen for å høre etter spill. 
Man trenger heller ingen gapahuk, en billig presen-
ning holder lenge som tak. Planlegger dere å bygge 
gapahuk er det viktig å snakke med grunneier om 
dette, og å innhente tillatelse.

Sommer
Sommeren er ofte en fin tid for oss å leve et aktivt 
friluftsliv, da vi har noen ukers ferie og ikke bare 
helger å bruke ute i naturen. Området på Mangen 
har mange fine plasser hvor man kan overnatte i 
telt eller lavvo. Ligger man i nærheten av vann i 
form av innsjø eller en liten bekk har ungene noe 
å holde på med. Med kano kan man forflytte seg 
nærmest lydløst fram i vannet og oppleve å komme 

Kos i soveposen mens de voksne lager frokost. 

Julie, Marie, Sondre og Hallvard Sondre, Hallvard, Dina i kano på Sootsjøen 

 

 

Slitne unger som sover etter  

lang natt med fuglespill
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Sondre, Hallvard, Dina i kano på Sootsjøen 

nær fugler og andre dyr 
ubemerket. Med to voksne 
og to barn samt hund i 
kanoen har vi vært nær å 
kantre enkelte ganger, men 
har enda ikke havnet i van-
net. Sikkerheten er viktig 
så alle må ha flytevest når 
vi er i båt eller kano. 

I Viksjøen på Nordre Man-
gen er det fint å padle og 
bade. Ved Mangen kapell er 
det fint å legge ut båt eller 
kano og padle ut til man 
finner en plass å gå i land 
på. Når vi er i land bruker 
vi tiden på å spise, bade og 
fiske. Husk at alle over 16 
år må kjøpe fiskekort, mens 
barn under 16 år kan fiske 
gratis. Glatte svaberg er gøy 
å bade på og fungerer som 
vannsklier på et badeland. At man slipper å stå i kø 
er en ekstra bonus.

En annen aktivitet er å padle kano i en smal bekk 
hvor det bare er plass til kanoen og årer. Dette byr 
på utfordringer for både voksne og barn og krever 
planlegging og samarbeid for å lykkes. På en dag 
med mye vind er dette et bra alternativ da det kan 
være en utfordring i kano på åpent vann i store 
bølger.

Høst
Høsten er for vår familie tiden for matauk, og vi 
bruker området på Mangen til plukking av bær 
og sopp. Blåbær og tyttebær er lett tilgjengelig 
og krever ikke lange turen til fots for å fylle opp 
bærspann. Det er blant annet store hogstflater 
noen steinkast fra veien, hvor man stort sett finner 
mengder med tyttebær. Er man ute etter multer, 
må man gjerne gå litt lenger for å finne myrer med 
mye bær, men finner man en multemyr med mod-
ne multer er ingen tur for lang… Når det gjelder 
sopp har vi funnet ”våre” egne ”hemmelige” steder 
hvor vi i løpet av en høst fyller soppkurven flere 
ganger.

For at ungene 
skal trives på bær- og soppturer forsøker vi å legge 
inn små høydepunkter underveis. Dette behøver 
ikke nødvendigvis å være sjokoladepauser, men for 
eksempel å la ungene bade i et kaldt skogsvann kan 
være et morsomt minne de tar med seg. 

Leirplass på Sootsjøen

Dagens fangst etter 2 timer  på Mangen med soppkurv!
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Hovedsponsorer

Lykke til med vintersesongen!

Det virket som om 21. august 2010 skulle gå 
inn i historien som en regnværsdag, i hvert 
fall var det inntrykket man fikk om man så 
ut i striregnet tidlig lørdag morgen. Men 
det ble med regnet tidlig om morgenen. Da 
starten gikk, var det lettskyet og perfekt for en 
sykkeltur i skogen. 

Dessverre gjorde nok regnet om morgenen sitt 
til at noen nok kviet seg for å ta ut sykkelen og 
komme seg til skogs. Og at det fortsatt var litt 
”fuktig” i løypa må innrømmes. Like fullt var 
det 150 startende da starten gikk klokken 1300.

En drøy time etter, nærmere bestemt 
1:07:32,25 ble førstemann, Jonas Amundsen fra 
Nes SK, klokket inn. Passe sliten, møkkete og 
med et kobbel av konkurrenter i hælene. Igjen 
må vi som arrangører kunne si oss fornøyd med 
et vel gjennomført 

ritt, med passe lave skuldre og den riktige dosen 
konkurranseånd. 

Nytt av året var et familiearrangement på 
søndag. Et arrangement i litt roligere tempo, 
der vi oppfordret hele familien til en fin 
sykkelopplevelse i den samme traseen som 
ble benyttet dagen før. Her kunne man velge 
mellom forskjellige løypealternativer uten 
offisiell tidtaking. Dessverre ble ikke dette den 
suksessen vi hadde håpet på, men for de 30 
som startet og for oss arrangører, var dette et 
arrangement i Turlagets ånd; at hele familien 
skal få glede seg over mulighetene for fysisk 
aktivitet som finnes i naturen i vårt nærområde. 
Dette årets arrangement ble også den siste 
Nybakkrunden hvor turlaget sto som hovedar-
rangør. Fra neste år vil sykkelgruppa til AFSK 
ta over jobben som hovedarrangør og føre 

tradisjonen 
videre. Vi 
vil takke 
AFSK for 
samarbeidet 
i år og øn-
ske lykke til 
med neste 
års arrange-
ment.

Christian 
Holmedahl

Nybakkrunden 2010 
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Hovedsponsorer

Lykke til med vintersesongen!
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Av Bernt Øisjøfoss

Ovlien og Husmo Skoger med et areal på 24700 
mål, ble i 2003 kjøpt og overtatt fra Norske Skog 
av Kjell Tore Skedsmo.
Eiendommen består av skog, vann og myr. Gamle 
husmannsplasser som Sinkerud, Stenshaugen,  
Bekkesaga og Bergersetra ligger inni skogen her.

En hadde vel sine tanker, da en hølending skulle 
kjøpe denne eiendommen inne på skogen på 
begge sider av grensen mellom Aurskog-Høland og 
Nes….
Det ble en positiv opplevelse 
for alle. Han har fra dag en 
uttrykt ønske om å ivareta alle 
de gamle «hima», og alt det 
som har vært, skal få bli som 
det er. Å fortrenge de gamle 
jaktlaga og lignende ser han 
ingen glede i.
Alt som skal ryddes i denne 
skogen er nå ryddet.

På Sinkerud har han latt opp-
føre ei nylaftet «hytte» til jakt 
og rekreasjon, dette med tanke 
på sine etterkommere. Bua, eller 
stabburet, er flyttet over tunet. 
Den gamle Sinkerudstua skal re-
staureres og ivaretas slik den står. 
Låven er revet, og alt er på plass 
for oppføring av nytt uthus.
Syklister, - det er mange av de 
etter hvert, ønskes velkommen 
på de flotte skogsbilvega.
At det kan arrangeres ett rally i 
året, - kun en dag - ser han heller 
ikke vanskeligheter med. Syklister 
og turgåere har alle de andre 364 
dagene til sin disposisjon.

Mangenfjellet Turlag har alltid 
fått positive svar når det har vært 

spørsmål om inngrep for å bedre løypetraseene. Nå 
har også Nes henvendt seg for å flette sitt løypenett 
til vårt; - de fikk også ja!
Han har også bidratt til at Ovlien Samfunnshus 
kanskje kan forbli et samlingspunkt for folk på 
Skogen. Det gir nok ikke høye odds, må han inn-
rømme.
Tusen takk, PELLE, for en trivelig prat med en 
trivelig kar ,- i ei trivelig «hytte».

SINKERUD 
– BÅDE GAMMALT OG NYTT !
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Bernt Øisjøfoss

Vi etterlyser innspill fra 
våre lesere om ting som 
kan bli brukt i Bladet. 
En slik telefon fikk 
jeg fra Asbjørn Fjeld, 
der han forteller om et 
skirenn som ble avviklet 
inne på Skogen – før og 
under krigen. Han ville 
jeg skulle besøke hans 
onkel, Knut Nordengen 
(født i 1919 ), som kunne 
fortelle fra virkeligheten.
Jeg tok en telefon og 
Soffi’ (Ellen Sofie) 
svarte at jeg var 
velkommen på visitt.

På Brauterfallet  i Nes 
( skole) var det i sin tid 
noen ungdommer som 
startet dette. Lærer Øst-
erud fra Årnes ble ivrig 
på tiltaket, så han ble med 
på arrangementet – ivrig 
skigåer som han var.

(Brauterfallet er for øvrig dagens knutepunkt 
for løypenettet i nord hvor Mangenfjellet Turlags 
skispor møter sporene som kjøres opp fra Nes).

Søndag var stevnedagen hvert år. Det begynte 
med hopprenn, der de hoppet sånn ca. 20-25 me-
ter.

Deretter startet langrennet som var 10 km. 
Knut deltok mange år i dette skirennet, og han har 
også en seier å vise til. Han deltok kun i langrenn. 
Skiutstyr hadde han ikke med, men fikk låne et 
par Hickory-ski av Johan Tyrihjell, en nabo-gutt. I 
1938 hogg han tømmer sommer og høst og sparte 
til nye Splitkein –ski, et av de første par i distriktet. 
En uforklarlig fin følelse å spenne på seg disse de 
første gangene.

Han gikk på ski sammen med broren Bjarne fra 
Nordengen ved Ulviksjøen til Brauterfallet. Det 
var en skitur på en og en halv time, både før og et-
ter konkurransen. Alle fikk komme inn i Brauter-
fallet og vaske seg. Det skulle jo være ”skiseksa” et-

terpå, med premieutdeling, dans og drekk! Det var 
Ole Bergersetra som spilte trekkspill, og ekteparet 
som bodde der danset gallop til alles fornøyelse.

På folkemunne spredte det seg om dette mor-
somme tiltaket, og det kom deltagere og tilskuere 
helt fra Årnes. Under krigen var jo dette nærmet 
illegalt, og det gjorde det kanskje ekstra morsomt.

Knut forteller at det de første åra var mest moro, 
men at det etter hvert ble mer og mer alvor.

Han kunne også fortelle at på sommerstid var 
det ei grasslette på Ne’r- Nybakk, der ungdommen 
samlet seg til dans og moro i flere år, - dit mange 
kom og deltok.

Det er nok flere slike tilstelninger som har fun-
net sted rundt omkring i vårt distrikt. Synd at de 
blir borte for hver dag som går, hvis det ikke gis 
slike innspill som dette. 

Tusen takk til Soffi’ og Knut for en trivelig kaf-
feprat. (Ho hadde vaffel au !) 

NILSE-MÅSA-RENNET
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Takk, Tor Bjarne Kjernsholen, for utfordringen 
du ga meg i forrige utgave av medlemsbladet 
til Mangenfjellet Turlag! Den stafettpinnen du 
ga meg var overraskende, men morsom, for da 
måtte jeg ta et dypdykk i historiearkivet mitt.

Jeg heter Elin Berntsen, og har trådt mine 
barnesko på Øisjøfoss på Søndre Mangensko-
gen. Nå er det 16 år siden jeg meldte varig 
adresseendring derfra, og etter en del 

mellomlandinger både i Aurskog-Høland og 
Eidskog, så har nå min mann og jeg bygget 
drømmehuset vårt på Granli i Kongsvinger 
Kommune.

Så var det mitt bidrag til historiestafetten:
Siden jeg har vært så privilegert at jeg har 

fått vokse opp på Mangenskogen, så har jeg 
også mange flotte turopplevelser derfra.

Mangenskogen – et eldorado for folk med   kniv, fiskestang og hagle!
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Mangenskogen – et eldorado for folk med   kniv, fiskestang og hagle!

Men den turen jeg har lyst til å fortelle om 
er litt annerledes enn alle fisketurer, jaktturer, 
orre-og tiurleiker jeg har vært på. Turen jeg 
vil fortelle om kan egentlig virke litt kjedelig 
sammenlignet med alle andre store naturopp-
levelser, men allikevel så hadde nettopp denne 
turen en stor betydning for meg.

Det var sent i oktober for noen år si-
den, været var perfekt for elgjakt, men 
ikke noe særlig for mitt formål med 
dagens tur… Denne dagen hadde jeg 
nemlig bestemt meg for å overbevise 
en nordlending med havet i ryggra-
den om at Mangenskogen med all sin 
granskog var det vakreste stedet i hele 
verden! Så da kokte jeg en termos 
med kaffe, tok med kjeks og reiste 
innover Nyvegen sammen med nord-
lendingen og mine to hunder.

Som nevnt så er det en stor fare for 
at dette ville blitt lang og kjedelig 
lesing for leserne av dette medlems-
bladet dersom jeg hadde fortalt om 
turen i detaljer. Derfor, for å gjøre en 
lang historie kort, så kan jeg opp-
summere turen på følgende måte:

Været var dårlig med regn, tåke 
og kald sno... Ikke gikk vi langt 
i uberørt natur, men holdt oss til 
veien hele tiden... Ikke så vi noe 
spennende som vilt eller spesielle 
naturfenomen. Ikke lagde vi bål og 
grillet pølser…

Men på denne bitte - lille turen 
i dårlig vær og mørk granskog, så 
rakk vi å kose oss med kaffen og 
nyte hverandres selskap, og målet 
med turen ble oppnådd: Nordlen-
dingen skjønte min forkjærlighet 
for Mangenskogen, kanskje ikke 
fordi det er så spesielt mye vakrere 
der enn i andre skoger, men fordi 
det er det som ligger i min sjel og 
ryggrad. 

Etter denne turen på Mangenskogen har det 
blitt mange flere turer på nordlendingen og 
meg, og nå er det vel på tide å introdusere han 
for dere lesere; Han heter Ole-Johnny Myhr-
vold, og vi giftet oss i sommer!

Moralen i denne historien er vel enkelt og 
greit at det ikke alltid er de lengste og mest 
strabasiøse turene man husker best og som 
betyr mest. Det er hvilket innhold du velger å 
gi turene dine som bestemmer graden av min-
neverdigheten!

Avslutningsvis så vil jeg si at selv om jeg har 
flyttet fra Mangenskogen så holder jeg meg 
fortsatt oppdatert på lokale begivenheter via 
Indre, og dermed har jeg også fått med meg 
debatten fra i vinter der det ble et voldsomt 
ramaskrik fordi det var en skiløper som dristet 
seg til å ta med hunden sin ut i løypa. Det er 
synd å registrere at det ikke er plass til alle som 
ønsker å benytte seg av Mangenfjellet Turlag’s 
flotte tilbud, og når èn hund genererer så mye 
irritasjon så er nok ikke jeg velkommen dit 
med våre 11 huskyer…

Men; Jeg fortsetter og følge med i Indre, og 
gleder meg til den dagen  jeg kan lese om at 
det er kjørt opp en egen runde hvor vi som 
liker å oppleve naturen sammen med våre fire-
beinte venner fritt kan boltre oss!

Da vil jeg herved sende stafettpinnen videre til 
en bygutt som alltid har hatt en sterk forank-
ring til Mangenskogen; Thorbjørn Slettum, ordet 
er ditt!

Takk for meg, hilsen Elin Berntsen.
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Aurskog/Skedsmokorset: Rune Stokke-
bekk er den utflyttede friskusen som til 
tross for nesten 20 år i ”eksil” på Skeds-
mokorset, stadig vender tilbake til Man-
genfjellets spektakulære natur for rekrea-
sjon.

Stokkebekk var et forholdsvis stort skitalent i sin 
generasjon, og kan vise til en rekke kretsmesterskap 
og topp-ti-plasseringer i flere landsrenn på Øst-
landsområdet på 1980-tallet.

- Den beste sportslige prestasjonen var nok en no-
enogfemtiendeplass av 130 startende i junior-NM 
i 1988. 
Rune gikk på ski aktivt fra og med han var ti år, 
først for Aurskog Idrettslag, siden for Aurskog-Fin-
stadbru Sportsklubb.
- Jeg husker skitreningene med Øystein Dalbak og 
Tor Arnt Johnsen på Kvisla og Garsjøen. Da som 
nå falt snøen mye før på Mangenfjellet enn nede i 
bygda, så fort det var minste sjanse for å gå på ski, 
så var vi der inne, vi gikk på grusen om det så var, 
sier Stokkebekk med entusiasme i blikket.
Han erindrer også en trivelig løpetur i ungdom-
men med Reidar og Ei-
gil Soot som guider 
inn til Myrlia.

Selv om den aktive 
skikarrieren endte 
tidlig i 20-årene, har 
Stokkebekk holdt 
seg i god form. Ro-
meriksåsen og Nan-
nestad er ikke langt 
unna Skedsmokorset, 
og her er han ofte og 
trimmer. Konkurran-
seinstinktet er byttet 
ut med gleden over 
naturopplevelser.
- Istedet for å se 
etter ryggtavla og 
startnummeret til 
konkurrenten foran 
i løypa, ser jeg meg 

nå omkring når jeg går på ski. Terrenget rundt 
Kjølen er favoritten, reine fjellandskapet. I tillegg 
har Kjøltjernhytta blitt et fantastisk fint turmål, sier 
40-åringen.

Han jakter også på Mangenfjellet, i tillegg til at han 
er på orrfuglleik der inne.
- Det fine med terrenget inne på skogen, er at det 
er åpent for folk flest. Mangenfjellet Turlag gjør i 
tillegg en flott jobb med å kjøre opp løyper. Da jeg 
var ung, var det ikke noen organisert løypekjøring, 
så det var litt bingo hvor gode forhold vi fikk, i 
2010 fikser turlaget alt sånt uten at en trenger å 
bekymre seg nevneverdig. Jeg er utrolig imponert 
over den frivillige innsatsen som legges ned, skryter 
friluftsmennesket.

En erfaren skiløper har dessuten et tips for å bedre 
opplevelsen av å trå løypene med glassfiber til alle 
som er glade i å gå på ski inne på Mangenfjellet 
denne vinteren: - Invester litt ekstra tid på skipre-
parering , da god glid og godt feste gir en bedre 
skiopplevelse, avslutter Rune Stokkebekk.
 
Med vennlig hilsen
Roger Ødegård

Vender alltid tilbake til Mangenfjellet
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Mangenskogrennet arrangeres for 2. gang 
og har alle som ønsker en utfordring på 
ski som målgruppe. Alle er velkomne.

LØYPA:
Start og mål ved Vesle Garsjøen. Løypa går videre 
utover fantastiske Midtfjellmosen forbi Tangen 
hyttefelt forbi Oppsjøen, via Haukelundmyra til 
Saugmyra. Fram til nå har det vært relativt flatt. Vi 
krysser Nordre Mangen veg og tar fatt på stignin-
gen til Kjølenplatået (via Bergmyra). Vi svinger ned 
Firhjørningen og går Trandumtjenndalen opp, -via 
Bergersetra til Kjøltjernhytta.Nå har du gått ca. 20 
km og har 15 km. til mål. Her blir det matstasjon. 

Etter hvert treffer vi løypa vi gikk ut, og går 
samme strekningen via Bergmyra, Nordre Mangen 
Veg tilbake til Vesle Garsjøen. Løypa er lett kupert 
med et par lengre stigninger, men også innslag med 
lange partier med staking. 

MATSTASJONER:
Nordre Mangen Veg – 9 km.  - saft
Kjøltjernhytta 20 km.   - saft og boller
Mål etter 35 km.   - saft og boller

KLASSER:
Turklasse –  Alle aldre   

Aktiv klasse –  
M/K  16 – 19 år
M/K   20 – 24 år    osv.

Starttider:
Aktive og Turklasse  kl. 11.00

Påmelding:
Sendes på e-post til post@mangenfjellet.no eller på 
telefon 63857086 el. 97550520 (Carl Fredrik Hav-
nås) senest lørdag 12.februar. Det er også mulighet 
for påmelding på renndagen fra kl. 08.30 til 09.30.

Startnummer:
Hentes ved start.

Påmeldingsavgift:
Aktive og Turklasse kr. 100,-
Familier kr. 200,-

Garderober/skifte:
Det er ikke garderober på stedet. Det finnes opp-
varmet telt der man kan skifte til tørre klær.

Premier:
Diplom til alle som fullfører turklassen. Gavepre-
mier trekkes på startnummer. I aktiv klasse er det 
premier til bestemann i hver klasse.

Resultatlister: 
På www.mangenfjellet.no i Indre Akershus Blad og 
Romerikes Blad. 

Turrenn på ski i klassisk stil
35 km

Tid: 
Søndag 13. februar 2011

Sted: 
Start og mål ved  

Vesle Garsjøen på Søndre Mangen

MANGENSKOGRENNET

START
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Turlaget har som mål å inspirere og legge til 
rette for et aktivt friluftsliv. Vi ønsker å motivere 
så mange som mulig til å komme seg ut i skog 
og mark og oppdage gleden ved å bevege seg. 
Helseeffekten av fysisk aktivitet er stor. 

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. Derfor håper vi på stor oppslutning 
også om årets arrangementer.

Arrangementer vinteren 2010/2011

Nytt styre valgt på årsmøte 20. oktober 2010
Leder  Carl Fredrik Havnås

Styremedlem John Ulland 
Styremedlem Jorunn Salater  
Styremedlem Bernt Øisjøfoss 

Styremedlem  Gisle Skjønhaug 
Styremedlem  Christian Holmedahl 
Styremedlem Jeanette Kjernsholen
Styremedlem  Kine Hornfeldt
Varamedlem Kristine Tollefsen

En ny sesong står for døren, og vi i 
Mangenfjellet turlag ønsker oss mest av alt en 
kald og snørik vinter slik at vi får flest mulig av 
medlemmene våre ut i det flotte løypenettet. 

Denne sesongen vil både Myrlia og 
Kjøltjernhytta være åpne for servering på 
søndager fra kl. 11.00 til 15.00 hvis skiføret er 

bra. På begge hyttene satser vi på servering av 
varme vafler, solbærtoddy, kaffe og sjokolade, i 
tillegg til salg av Mangenskogdrikke og nå også 
våre egne Mangenskogsokker. 

Følg ellers med i lokalavisen og på  
www.mangenfjellet.no for nærmere 
opplysninger om andre arrangementer.

Dato  Arrangement Beskrivelse

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

22.01.11 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

13.02.11 Mangenskogrennet
Se egen artikkel på side 17

Start og mål ved Vesle Garsjøen

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

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

20.03.11 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.
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OPPSLAGSTAVLE

Medlemsskap

Hvem som helst kan tegne med-

lemsskap, og du har følgende valg: 

Enkeltmedlem: kr. 150,–
Familiemedlem: kr. 200,–
Medlemsskap tegnes ved å betale 

til Mangenfjellet turlags kontonr. 

1280.60.82404.
Husk å påføre navn på alle  
familiemedlemmer.

Send oss bilder!

Har du noen flotte bilder fra  

Mangenskogen som du kunne tenke 

deg å dele med andre - send dem på 

e-post eller lån oss originaler så blir 

de 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

 

Kjentmannsposter 10/11

Kjøltjernsrunden
1 Kjøltjernshytta
2 Åsnessetertjern

Storfeltrunden
3 Myrås

Midtfjellmåsan
4 Langtjenn
5 Langmyra

Se vinterkartet i bladet og bli kjent på 
Mangenskogen!

Dugnad
Er du interessert i å bidra med 
dugnadshjelp eller på annen måte 
hjelpe turlaget, så ta kontakt med 
Mangenfjellet Turlag v/Carl Fred-
rik Havnås. Epost: post@mangen-
fjellet.no, tlf. 63855374.
Vi er takknemlige for all støtte.

Mangenfjellet Turlag
teller nå over 1500 medlemmer. 
Meld deg inn du også!



Returadresse:
Mangenfjellet Turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

INFORMASJON

ENSOMME ER VI
 
Ensomme er vi,
slik vinden er ensom.
 
Du møter din bror på vegen.
Han skal andre steder.
Ser du sorg i hans øyne,
teller du dine gleder.
 
Ved tusen vegviser-galger
leser du sted og lei.
-Aldri krysser du grenden
mellom Deg og Meg.
 
Ensomme er vi. - Selv i en favn
hvisker du bare ditt eget navn.

HANS BØRLI


