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Just Do It - er sportsutstyrle-
verandøren NIKE sitt slagord. 
For snart ett års siden fikk jeg 
i julegave startplass i New York 
Maraton av min kone. Hun 
tenke som NIKE - nå må vi 
bare gjøre det. Og her sitter jeg, 
akkurat tilbake på norsk jord 
etter en opplevelse jeg aldri 
vil glemme. At Maraton-tiden 
min ikke imponerer noen, er 
av liten betydning. Jeg nådde 
målet mitt med å gjennom-
føre og oppleve stemningen 
rundt verdens mest berømte 
og største maratonløp. 2,5 mill 
mennesker heiet meg gjennom 
endeløse gater i Brooklyn, via 
Harlem og inn i Central Park. 
”Go Norway, Go Norway, you 
make it”,lød det fra et meget 
sympatisk publikum. 47500 
deltagere fra hele verden, mot 
felles mål og i fredelig kappe-
strid. Og jeg som har sett altfor 
mye på amerikansk film, kjente 
meg ikke igjen i Harlem. Her 
var alle afro - amerikanere bare 
vennlige og snille. Gatene var 
ryddige og rene. At hovedopp-
slaget på CBS News var at 2 
veskenappere var tatt på tun-
nelbanen, sier mye om hvor 
langt man har kommet med lov 
og orden i denne verdensme-
tropolen.

Hva har dette med Mangen-
fjellet å gjøre? For meg er det 
et utslag av en stor tilfreds-
het over å kunne velge i disse 

enorme kontrastene. I det ene 
øyeblikket på Times Square, 
noen timer senere i stillheten 
på Mangenskogen. Forskjellene 
må bare oppleves. - går du med 
en drøm, Just Do It.

Mangenfjellet Turlag fikk i 
sommer Aurskog-Høland kom-
munes kulturpris for 2011 (se 
egen sak). En stor anerkjennelse 
for vårt arbeid gjennom 15 år, 
og ikke minst en motivasjons-
kilde for videre arbeid mot 
aktivt friluftsliv for folk flest. 

Nå planlegger vi vinteren. Etter 
2 kjempesesonger er forven-
tingene store. Utbedringer i 
løypenettet er en kontinuerlig 
prosess, og vi har i høst flyttet 
på steiner, hugget teinung og 
satt opp nye skilt. I tillegg har 
vi kjøpt inn en ny scooter (byt-
tet en gammel). Så alt er klap-
pet og klart.

Ønsker deg mange fine skiturer 
og store naturopplevelser.

Carl Fredrik
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Carl Fredrik Havnås

Barnas skikort ble lansert  
vinteresesongen 2010-2011.
Dette er turlagets eget distansekort på ski for 
barn. Kortet ble delt ut på Turlagets arrangemen-
ter, lagt ut i bygdas sportsforretninger, på Myrlia 
og i Kjøltjernshytta. Tilbakemeldingene har vært 
meget positive, dette var noe som inspirerte 
barnefamilier til korte og lange turer med gode 
opplevelser!

På slutten av sesongen hadde vi fått inn skikort 
fra 45 barn i alderen 2-12 år. Disse unge skilø-
perne hadde gått mange kilometer på ski, stått 
alpint eller deltatt i skileik. 

Vi delte ut 25 stk Gullmerker, 15 sølvmerker og 
5 bronsjemerker.
3787,7 km hadde barna gått til sammen; det er 
omtrent Norge på langs 1,5 gang, noe som lover 

godt for framtidige utgaver 
av 71 grader nord  

Gratulerer alle sammen 
med en strålende innsats!!

Turlaget vil sette opp en 
spesiell utmerkelse til de 
barna som i løpet av 3 
sesonger oppnår merket, 
uansett valør!

Nå er det bare å satse 
på gode snøforhold 
og fin kulde, slik at vi 
kan få nok en vinter 
hvor Barnas skikort igjen 
kan inspirere hele familien til å komme seg ut 
i naturen.

Barnas side

Barnas Skikort

Etter endt sesong – send skikortet til:
Mangenfjellet TurlagCo/Kine HornfeltLierfoss

1930 Aurskog
Og få merke i posten

Skitips/smøretips.Skilengde – høyde + 10-20 cm.
Staver – høyde minus 25 cm.Smørefrie ski er ikke å anbefale 

(dårlig gli). Unntak ved isete 
løyper og 0 grader. 

Smøring:Gjør det enkelt. Kjøp Blå Exstra 
og vanlig Blå. Holder til nær-
sagt alt føre under -2.  Rundt 0 grader, kjøp VR55 

(tynt lag). Hvis klisterføre, bruk 
Universal klister. 

Dato             Sted/Aktivitet            km

Sum km

2011

Dato             Sted/Aktivitet            km

Sum km

2011

Stekte epler i «varmen»

Du trenger:
1 eple
FYLL:
Rosiner 
Kanel
Sukker
og hvis du liker mandler…
 
Vask eplene
Ta ut kjernen
Trykk i fyllet
Pakk eplene i aluminiumsfolie
Legg eplene i glørne på bålet i 15 
min.  

”Nam nam.”

NOEN VITSER TIL SKITUREN: 

HVILKEN FUGL ER DEN SMARTESTE I 
SKOGEN?

HVORFOR SATT ELGEN HØYT OPPE I ET 
TRE?

HVORFOR KAN IKKE EN HEST BLI ELEK-
TRIKER?

HAKKESPETTEN, DEN BRUKER HODET…

HAN TRODDE HAN VAR SKOGENS KONGLE…

HAN MISTER ALLE PÆRENE..
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Takk for utfordringen, Thorbjørn! Det er moro å få 
være en del av stafetten i Mangenfjellet-bladet! 

For meg handler Mangenfjellet  først og fremst om 
vinter og ski.

Min ”langrennskarriere” startet med klubbrenn i 
lysløypa på Rømskog. Der kjempet jeg med blant 
andre Helene Pettersen, Aneth Trandem og Åshild 
Ringsbu om å komme først i mål. Jeg var kjempe-
nervøs foran hvert renn. Dette var alvor! Jeg ville 
vinne, og gjorde det også mange ganger. Men ikke 
alltid, selvfølgelig. Det var ordentlig surt, siden jeg 
var (og fortsatt er) en skikkelig dårlig taper!

Motivasjonen min for å gå skirenn, var at jeg ville 
vinne! Jeg kan ikke huske at jeg synes det var moro 

å gå på ski. Den gangen var det kun resultatet, og 
ikke skigleden som sto i fokus hos meg. Det var 
ingen rundt meg som presset meg, det var jeg selv 
som hadde altfor strenge krav til egen prestasjoner. 
Som den dårlige taperen jeg var, valgte jeg dess-
verre minste motstands vei og sluttet rett og slett 
med å gå skirenn. På grunn av min prestasjonsangst, 
endte altså min «langrennskarriere» der den startet 
- i lysløypa på Rømskog!

Heldigvis slutter ikke historien der! Som voksen 
oppdaget jeg nemlig skigleden - mye takket være 
Mangenfjellet.

Et av de første ordene som faller meg inn når 
jeg tenker på Mangenfjellet, er nettopp skiglede. 
Andre ord er: familieturer, Myrlia, kalde fingre, 

Mangenfjellet = skiglede

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatteren og yngste datter i snøtung natur

Tekst og foto: Hilde Lysaker Høgne

Historiestafetten
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VinterutgaVen

kalde føtter, blide barn, slitne barn, strålende sol, 
fantastiske løyper, bål, vafler, skilek, naturopplevel-
ser, trening, med mer.  Lista er lang og opplevelsene 
mange!

De første turene jeg hadde der, var i 2002. Markus 
på 4 år gikk på egne ski og Ingrid lå i pulken. I 
november 2003, kom Emilie, og den påfølgende 
vinteren ble det to pulker og en ivrig liten Markus, 
som stadig gikk fortere og fortere. Det ble mange 
turer til Myrlia, der pølser, vafler og sjokolade var 
viktige motivasjonsfaktorer!

Ungene er blitt eldre, turene mange og noen gan-
ger lange. Men ikke alltid. Det skal være moro å gå 
på ski, og det er ikke antall kilometer som avgjør 
om turen er fin. På mange turer stopper derfor 
noen av oss på Myrlia og leker og koser oss der, 
mens mamma eller pappa ”henger som et slips” 
bak eldstemann Markus på runden! Det er det 
vi på skolen kaller tilpasset opplæring!  Skilek-

anlegget som er laget ved Myrlia, er et flott sted å 
leke. Det er godt tilrettelagt for familier med barn 
i mange aldre! Spesielt stas er det å hoppe på ski! 
Det er litt skummelt, men mest moro! 

Vi er ulikt ”skrudd sammen” og mange av oss 
elsker å gå skirenn. Våre barn har også gått mange 
skirenn og synes det er kjempemoro. I tillegg får 
man jo så fin premie etterpå! Hvis barna synes det 
er moro, er det bare å oppmuntre til skirenn, men 
det er viktig å ikke fokusere for mye på presta-
sjoner og  førsteplasser. Da går mange unger lei! 
Gleden over å leke/gå på ski, gjerne sammen med 
venner, må stå i fokus! Skiturene må være på bar-
nas premisser, og da er for eksempel Myrlia et flott 
mål å ha for turen. Etter hvert som skiferdighetene 
blir bedre, kan også Kjøltjernhytta være et aktu-
elt mål for en lengre tur. Minstejenta Emilie vil 
her komme med et råd, basert på egen dyrekjøpt 
erfaring: Ta alltid med litt ekstra proviant i sekken! 
Kiosken kan være utsolgt! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jentene  har stilt seg opp i «uniformen» mens  

far forsøker å komme seg ut av bildet :-)
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Gleden over å være ute i naturen og å bruke 
kroppen sin i aktivitet, er holdninger og verdier vi 
håper smitter over og blir viktige i våre barns liv.  
Her spiller Mangenfjellet en viktig rollle. Jeg har 
spurt dem om hva de tenker om Mangenfjellet, og 
superlativene er mange! Det er moro å gå på ski! 
Oppoverbakkene er ganske kjedelig, men kjempe-
moro å kjøre ned! Dessuten er det skikkelig kult å 
skøyte! 

Godt utstyr er viktig for skigleden, både for liten 
og stor. Når det gjelder mitt skiutstyr, holder ekte-
mann Sigbjørn litt igjen; jeg må nemlig fortsatt 
bruke turutstyr, mens han sklir av gårde på ny-
preppa racingutstyr. På en tur i vinter, bytta vi ski.  
Dermed fikk jeg de beste skia og gikk ifra ham! Da 
han endelig tok meg igjen, var kommentaren: «Jeg 
tror jeg  får kjøpe meg nye ski, så kan du overta 
mine gamle…!»

Jeg har de senere årene blitt veldig glad i Midtfjell-
mosen. Jeg kan nesten ikke tenke meg noe bedre 
enn en skitur over myrene i strålende sol, med 
glitrende snø og gnistrende føre!  Jula 2010 og vin-
teren 2011 ble det mange sånne turer! Noen må-
neskinnsturer ble det også, og det er fantastisk å skli 
over myrene med månen som lykt. Det er terapi 
for både kropp og sjel! La tankene fly, la kroppen 
få jobbe og la øynene hvile på flott natur – det gir 
meg lykkefølelse! 

Jeg er ydmyk og imponert over all den jobben som 
legges ned av turlaget. Dere gjør en fantastisk jobb, 
med tilrettelegging av løypenettet. Dere, sammen 
med den flotte naturen, gjør at vi kommer tilbake 
gang på gang. 

Som jeg skrev innledningsvis, er ikke startnummer 
på brystet egentlig min «greie». Til det er jeg en 
altfor dårlig taper. Men når det er sagt, sto jeg med 

 
 

 

 

 

 

 

 

Litt drahjelp innimellom er lov...

Historiestafetten
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startnummer på brystet en iskald søndagsmorgen i 
februar i år. For første gang siden 6.klasse skulle jeg 
delta i et skirenn. Jeg «grugleda»meg, var nervøs, 
spent og veldig kald før start. Da startskuddet gikk, 
var jeg plutselig tilbake i lysløypa på Rømskog. 
Jeg startet altfor hardt, og skulle ikke slippe noen 
forbi! Det var selvsagt en umulig oppgave, og etter 
en stund innså jeg at jeg måtte gå mitt eget løp. 
Etter at jeg skjønte det, ble resten av rennet en flott 
opplevelse!

Foran meg i løypa hadde jeg en av kollegaene 
mine. Konkurranseinstinktet mitt var absolutt til-
stede og jeg ville veldig gjerne slå denne karen! På 
slutten av rennet var det oppoverbakker, og i den 
siste bakken tok jeg ham endelig igjen. Dette skulle 

jeg klare! Han pusta og peste – kanskje enda mere 
enn meg oppover disse bakkene! Nå hadde jeg 
taket på ham, og dessuten var det bare nedoverbak-
ker igjen til mål. 

Siden det var så kaldt, var det dårlig glid. Det var 
ikke til min fordel, kan du si. Da vi kom på toppen 
og skulle sette nedover bakkene, måtte jeg til min 
store ergrelse se at kollegaen min gled i fra meg. 
Han hadde mere å trykke på med i nedoverbak-
kene enn meg.

Litt flåsete og «klisjeaktig» sagt; jeg tapte den 
kampen, men ved å gå med startnummer og delta 
i rennet vant jeg en egen seier. Denne gangen vant 
skigleden over prestasjonsangsten. Det var moro 

å gå på ski! Det frister absolutt til 
gjentagelse.

Hvis jeg i tillegg få «arve» min 
manns racingski, skal du se det går 
enda fortere neste år! 

Da slår jeg deg, Kai Vidar! 

Til å ta neste etappe i stafetten, vil 
jeg vil utfordre en annen kollega 
og tidligere nabo, Nils Erik Lil-
lesæter, som er en spreking både 
med joggesko og langrennsski på 
beina!

Med hilsen fra

Hilde Høgne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike øyeblikk gir ro i sjela
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Christian Holmedahl

Vakkert, stemningsfullt, opplevelsesrikt 
og mangfoldig; slik beskriver brødrene 
Petter og Andreas Andersen Sauge Man-
genskogen når de blir bedt om å finne 
fram adjektivene. Via Facebook har vi 
fått til et intervju med de unge karene 
som har gått sine mil på ski og i turstøv-
ler i området. 

For begge to er nærheten til opplevelser 
viktig når det blir snakk om skiløypene på 
Mangen.
«Det har alltid vært noe spesielt med å komme inn 
på Mangenskogen,» sier Petter. «Personlig synes 
jeg det var, og er, lettere å trene hvis man er i et 
område hvor det er noe å oppleve. Motivasjonen 
var nesten alltid bedre når man kom inn på skauen, 
så kort vei til Mangen har nok ført til at jeg har 
opprettholdt et godt treningsnivå vinterstid.» 
Andreas følger opp og nevner at løypene på Man-
gen var de nærmeste i lokalmiljøet, og at det ofte 
var gode forhold tidlig. «For noen år siden var det 
tur-retur Myrlia som var målet for turen. Pølse ved 
hytta kunne være god motivasjon for en gutt-
unge. Skileik og hopping i området rundt Myrlia 
var også morsomt før vi skulle gå tilbake. Etter 
hvert ble runden om ’Sakkusmåsan’ overkomme-
lig og motiverende. For meg ble derfor løypene 
på Mangen-skogen en del av viktige opplevelser i 
oppveksten.»

Dere har begge blitt observert i godt driv 
over jordene på Lierfoss. På hvilken måte 
skiller noen runder på jordet seg fra en tur 
i skogen for ivrige skiløpere?
Andreas innrømmer raskt at skiløypene på jordet 
hjemme er veldig fine med tanke på å spare tid. 
«Det blir ofte seine kvelder hvis jeg drar inn til 
Mangen å trene, når det i tillegg skal kombineres 

med middag og lekser. Samtidig er det viktig å 
legge til at det er vesentlig mer sjarmerende og 
krevende å gå inne på skogen, enn å gå langs riks-
vei 170.»
Her henger Petter seg på og peker igjen på moti-
vasjon og opplevelse som det som virkelig skiller 
mellom treningsområdet. «Rundene på jordet blir 
veldig like i lengden, så motivasjonen for å dra seg 
ut på en treningstur blir ofte liten utpå vinteren. 
Det å komme inn på skauen gir en helt annen 
opplevelse enn å høre bilduren fra alle bilene som 
passerer på hovedveien i løpet av en treningsøkt på 
jordet.» 

Når en snakker med karene om ski, trening 
og motivasjon er det vanskelig å unngå 
spørsmålet om konkurranse i skigåingen. 
Og her skiller brødrene tydelig på hva som 
er målet.
For Petter sin del handler ski bare om trening eller 
tur. Lysten på å konkurrere er ikke der lenger, og 
motivasjonen for å trene så mye som skal til for å 
bli en skiløper i toppen er ikke til stede. «Er nok på 
dette punktet at jeg skiller meg mest fra broder’n. 
Hos han er nok motivasjonen og troen på seier 
fortsatt intakt. Jeg må nok innrømme at den gleden 
jeg har av Mangenskogen nå først og fremst kom-
mer av friluftsliv og jakt. Treningen har ikke vært 
like viktig for meg de siste årene.»
Andreas sier seg enig i brorens beskrivelse og 
forteller at han satser for fullt på langrenn. Etter en 
lang periode med lite trening på grunn av skade, er 
han nå tilbake i normaltrening med et mål om å bli 
helt kvitt skaden, og kunne delta i Norgescup og 
NM i Holmenkollen til vinteren. Selv om ambi-
sjonsnivået i forhold til plasseringer er senket på 
grunn av manglende grunntrening.

Noen tanker fra den oppvoksende generasjon  

om Mangenskogens ski- og friluftsmuligheter.
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I «bladet» kommer vi ikke unna de per-
sonlige opplevelsene, og jeg ber karene om 
å komme med et minne fra en ski-, sykkel- 
eller fottur på Mangen som de ser for seg 
at de sent vil glemme.
Som Petter tidligere nevner er det jaktopplevelsene 
som har blitt viktigst, men trekker fram noen av de 
fantastiske turene med hodelykt i måneskinn når 
det gjelder «ski-minner». Han husker spesielt en tur 
i måneskinn en februar kveld rundt Sakkusmåsan: 
«Det var rundt 25 minus grader den kvelden og 
helt stjerneklart. Runden ble gått på veldig ’tråe’ 
ski, slalombriller for å beskytte øynene og i full 
Gore-tex bekledning. Slike turer blir opplevelser 
i seg selv når temperatur, føre og tidspunkt skiller 
seg ut. Tror vi var 5 stk. som gikk rundt den kvel-
den; Broder’n, pappa, Simen Vestreng, Even Oppe-
gaard og meg selv. En spesiell skitur jeg kommer til 
å huske lenge.» 
For Andreas skinner igjen konkurranseinstinktet 
igjennom når han blir bedt om å hente fram et 

minne. «Det var en tur hjem fra Myrlia for ca 9 
år siden. Vi hadde vært på familie tur på Mangen, 
og jeg hadde med meg treningskamerat Mads 
Waaler. Turen hjem fra Myrlia utviklet seg raskt 
til et kappløp gjennom skogen, og målstreken var 
bommen ved parkeringsplassen. Ingen av oss var 
spesielt interessert i å tape, og etterhvert kjente 
jeg blodsmaken i munnen. Da vi nærmet oss den 
siste lille kulen før bommen lå vi helt likt. Det 
var ’Estil-stil’ opp bakken, og begge kastet frem et 
langt bein i det vi passerte bommen. Jeg sklei over 
parkeringsplassen og blei liggende i veirenna å spy. 
Nå 9 år senere diskuterer vi fortsatt hvem som var 
først over målstreken…»
Med dette avsluttet vi «praten» som gikk på Face-
book en gang i oktober. Og skulle dere treffe på to 
unge karer i skiløypa i vinter, så kan det altså hende 
det er Andreas på leiting etter melkesyra, eller Pet-
ter som tar seg ei rolig treningsøkt som en pause i 
fra studiene i Stavanger.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter hardt press fikk vi i hvert fall ett bilde fra et av intervju- 

objektene; her er Andreas i aksjon i hovedlandsrennet 2011 i Trondheim
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Å smøre ski er lett, men kan gjøres vanskelig
Klister:
•  Jeg anbefaler å bruke tape om du ikke skal 

konkurrere. Tapen gir deg godt nok feste til å ha 
en fin tur eller trening.

• Det er enkelt å legge på: Rubbe smøresonen og 
legg på en tape på hver side, dra av beskyttelsen 
og du er ferdig.

• Ved legging av tradisjonelt klister er det viktig 
at det ikke blir for tykt, og det må være jevnest 
mulig flate når du er ferdig.

Hva med gliden?

Her kan en legge på glidvoks foran og bak på 
skien. Dette er en prosess som tar litt tid og bør 
gjøres noen ganger i løpet av vinteren, avhengig av 
hvor mye en går.

Det er nødvendig med bare en voks, og da 
anbefaler jeg fiolett.

• Glidvoksen varmes inn i skia med et smørejern 
til den er flytende. Viktig at jernet hele tiden 
beveger seg for ikke å ødelegge sålen.

• Når skiene har stått 15-20 minutter kan en 
skrape av overflødig voks med en plastsikling.

• Til slutt kan en børste skien med en plastbørste 
for å få optimal glid.

Dette er en prosess jeg har sluttet med, jeg stålsikler 
i stedet glidsonen på skiene. Dette gjør jeg for å 
fjerne strukturen fabrikken har satt på skiene, og 
for å komme inn på «fersk» såle. Denne sålen glir 
like bra som en hvilken som helst glidvoks. Jeg 
mener at dette gir et meget godt resultat og god 
glid på alle forhold for en hel vinter. Jeg drar bare 
over skien med sikling før eventuelt konkurranser.

Det finnes spesialverktøy for dette som alt annet. 
Det blir best resultat om en har noe erfaring med 
å gjøre det, men det tar ikke lang tid å bli en god 
håndverker på dette. Skulle noen ha interesse 
av hvordan dette gjøres, så kan dere kontakte 
artikkelforfatteren

Bjørnar Tollefsen

Er det virkelig lett å smøre ski? Ja, hvis vi satser på 
å gjøre det enkelt, er det det. For oss som skal nyte 
en skitur eller for den del konkurrere i Birken eller 
Vasaloppet, og ikke skal kjempe om topp plasserin-
gene er det lurt å gjøre det så enkelt som mulig. Jeg 
har gått 11 Vasalopp og 10 Bikebeinerrenn. Jeg har 
valgt de enkle løsninger og har alltid hatt gode ski. 
De siste 5 årene har jeg heller ikke brukt glidvoks 
under skiene.

Hva trenger du av smøring for å mestre alle 
typer føre:

Tørrvoks: 
• Blå Ekstra- som skal brukes fra minus tre og 

kaldere.
• Fiolett - som brukes fra null grader til minus tre.
• Rød - brukes fra null grader og mildere.

Klisterføre:
• Smøretape er et meget godt alternativ.

Alternativet er klistertuber:
• Blått – for isete og harde løyper
• Universal – for varierende forhold
• Rødt – for vått føre

Med dette utvalget skal du kunne ha fine ski for 
alle forhold.

Når du får erfaring, kan du utvide antallet 
smøringer og supplere med smøringer som er 
dyrere, så kalte VR smøringer(swix). Men fortsatt 
er det viktig at en lærer seg disse å kjenne. De 
har et kortere virkespenn, og det medfører at en 
trenger flere vokser.

Hvordan gjøre det:
• Rubb opp sonen du skal legge festesmøring på, 

fra helen og ca. 30-40 cm mot tuppen av skia. 
Bruk sandpapir nr. 100. Denne prosedyren må 
du nødvendigvis ikke gjøre, men voksen sitter 
lengre om en gjør det.

• Start med å legge dagens smøring. Start med 
«kaldest» mulig og etterjuster med en mykere 
voks om det glipper. Første laget kan varmes inn 
om du har et smørejern.

• Legg 4-5 lag med voks, bruk en kork for å jevne 
smøringen mellom hvert lag. 



10 11

VinterutgaVen

Hovedsponsorer

Lykke til med vintersesongen!
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Arrangementer vinteren 2011/2012

Dato  Arrangement Beskrivelse

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

04.02.12 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

12.02.12 Mangenskogrennet
Se annonse om Trippelen side 20

Start og mål ved Vesle Garsjøen

04.03.12 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.

18.03.12 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.

En ny sesong står for døren hvor vi forhåpentligvis 
får nok en snørik vinter. I tillegg til et flott løype-
nett som er «åpent hele døgnet» vil både Myrlia og 
Kjøltjernhytta være åpne for servering på søndager 
kl. 11-15 hvis skiføret er bra. Der selges det nystek-

te vafler, solbærtoddy, kaffe og sjokolade, i tillegg til 
Mangenskogdrikke. Følg ellers med i lokalavisen 
og på www.mangenfjellet.no for opplysninger om 
eventuelle andre arrangementer. 

Under Bjørkemart’n ble Aurskog-Høland kommu-
nens kulturpris og kulturstipend delt ut av ordfører. 
I begrunnelsen fra kommunen kan vi lese.

Mangenfjellet Turlag har, siden opprettelsen for 
15 år siden , jobbet med å tilrettelegge et unikt 

regionalt friluftsområde 
for allmennheten gjen-
nom sin frivillighet. Det 
startet med oppkjøring 
av skispor, og utviklet 
seg videre med sykkel, 
turstier og turhytter.  
Organisasjonen har nå 
passert 1500 medlem-
mer, noe som tilsvarer 
ca 10% av kommunens 
befolkning. De har hatt 
en enorm vekst i løpet 
av sine 15 leveår, og har 
vokst seg til å bli en av 

kommunens største frivillige organisasjoner. I 2008 
satte de opp en dagsturhytte langt fra vei og natur-
lig infrastruktur. 60 helikopterlass med materialer 
ble flydd inn til Kjøltjern hvor hytta ble satt opp 
(delvis på dugnad).

Gjennom sine arrangementer som kjentmann-
skasser, Nybakkrunden sykkelritt, skisportens dag, 
måneskinnsturer til Myrlia, familiegudstjeneste 
i friluft og høstvandring oppfordrer de til fysisk 
aktivitet. Men det viktigste er at de gjennom sitt 
informasjonsarbeid tilgjengeliggjør et unikt fri-
luftsområde for allmennheten, og bidrar til bedre 
folkehelse blant våre innbyggere.

På 70-tallet ble utrykket «Det utvidede kultur-
begrepe t» gjort kjent da mantok  med blant annet 
idrett og friluftsliv inn i kulturen. Aurskog-Høland 
kommune er en friluftskommune, og ved å dele ut 
kulturprisen til Mangenfjellet Turlag, så hedrer vi 
friluftslivet i vår kommune. Vi gratulerer Mangen-
fjellet Turlag.

Kulturprisen til Mangenfjellet Turlag
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«Tilrettelegge for skiglede og natur-
opplevelser» er hovedmålsettingen til 
turlaget ,det er nedfelt i våre vedtekter.

Men hva er skiglede? Det er nok 
mange faktorer som spiller inn for 
hver enkelt. Gå over Sakkusmosan i 5 
minus grader og sol er toppen av ski-
glede for noen, lange ut i helt nyopp-
kjørte «trikkespor» av noen skiløyper 
gir andre god følelsen, gå stille og rolig 
for seg sjøl på sine gamle gode turski 
mens snøen laver ned er nytelse for 
andre..

Men hva med bedre skiteknikk, gir 
det større skiglede? Helt siden jeg gikk 
på skiskole som 6-7 åring og vi lærte å 
bøye i knea når vi kjørte i dumper, har 
jeg vært opptatt av skiteknikk. Kjenne 
den gode følelsen når du glir bortover, 
med tyngden på ei og ei ski, det går 
nesten av seg sjøl, som 10 åring trudde 
jeg bare Berit Mørde Lammedal kunne gå fortere 
enn meg ……   Når du klarer å forsere stauper og 
dumper med svikt og god skiteknikk ,føle at du 
nærmest flyter fremover i løypa fra Vesle Garsjøen 
mot Kvisla . Få fram foten i motbakkene opp mot 
Kjølen, ingen glipptak. 

For meg er det en estetisk nytelse å se på god 
skiteknikk. Før ski VM i fjor ble det på TV vist 
klipp fra gamle ski VM. Tenk hvilken skiteknikk 
Gjermund Eggen og co hadde, de måtte utvikle 
teknikken ut fra de løypene de skulle forsere, den 
gang var det ikke noen «trikkeskinner»De ble 
derfor ekstremt gode på å ta seg fram i litt staupete 
skiløyper. Vil påstå at tyngdeoverføringen deres kan 
få etterligne i dag. Hva er så egentlig tyngdeover-

føring for noe? 
Enkelt forklart: 
Tyngdeover-
føring  vil si å 
flytte tyngden 
fra ei og ei ski, 
gli på ei ski av 
gangen.

Jeg har de to 
siste årene hatt 

skiteknikk kurs i regi avturlaget. Min filosofi er: 
bedre skiteknikk gjør det mer moro å gå på ski!!

Med folk som ikke er «født»med ski på beina til 
de som går «Birken» har kursene vært utfordrende 
og ikke minst morsomme. Når jeg ber folk legge 
vekk stavene og ber dem prøve å gli på ei og ei ski, 
føler mange seg på gyngende grunn i starten. Men 
etter hvert oppdager de at det glir lettere og det 
blir gøy!

Det blir nye skiteknikk kurs til vinter`n med meg. 
Har du ikke mulighet til å være med, så har jeg et 
tips hvis du ønsker å ble bedre til å gå på ski. Kom 
deg oppå Sakkusmosan eller myrene på Kjølen, 
prøv å glid 100m. på ei og ei ski, uten bruk av sta-
ver. I starten vil du kanskje føle deg litt mer sliten, 
men etter hvert som du får øvet vil du føle det 
flyter bedre og bedre…

NYT  SKITUREN !

Kristine Ø.Tollefsen

BEDRE SKITEKNIKK  
= STØRRE SKIGLEDE?
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V/ Bernt Øisjøfoss

Av dagens drøyt 1600 medlemmer, er det garantert 
ingen som har gått flere turer over Sakkusmåsan 
eller Midtfjellmåsan enn disse to.

For å begynne med yngstemann: Erling Moli-
dalen, født 7.juli 1935. Begynte som tømmerhog-
ger for Albert Fjeld, sammen med Reidar Soot. Fru 
Douat hadde solgt ”skog på rot” på Storfelten, og 
det var her kara fikk prøve seg med stokksaga(2-
manns sag).

«TO GAMLE STORHETER GJØNNOM SKAUEN»!

I 1956 giftet han seg med sin Aud (Furuset), og 
de fikk sønnen Jan Egil. Familien flyttet til Moli-
bråten, der Aud og Erling fortsatt bor. Noe av det 
mest betydningsfulle de husker, er da elektrisiteten 
kom på skogen i 1958.

Han ble snekker i 1972: Læregutt hos Klemet 
Harefallet(kr.11,- pr.time). Videre ansatt hos Stan-
geskovene i 7 år og så Bakke - Agaton Borgen, der 

han avsluttet yrkeslivet.
Han husker at det var Ole Øis-

jøen som lærte bort litt skiteknikk. 
Skikarrieren startet i 1952. Han 
måtte lure seg til deltagelse, for den 
gang var det ikke lov til å konkur-
rere før fylte 18 år. Han kan ikke 
vise til noe antall på renn han har 
gått, men at det har vært moro, 
kan han bekrefte.

Siste skirenn ble Vasaloppet i 
1985. De som ferdes litt gjennom 
løypenettet, møter ofte på Erling. 
Det skal være temmelig ruskete, 
hvis han ikke tar seg en tur.

Pensjonisttida har blitt mye 
brukt til opplevelser i skogen, 
sommer og vinter. Siden 1976 
har campingvogna blitt flittig 
brukt, og siden 1996 har den 
stått fast plassert på svenskesida.

Da fortsetter vi med eldste-
mann: Kåre Soot, født 14.august 
1930. Født og oppvokst i Soot 
- vestre. Han husker han var 
med pappa og lunnet tøm-
mer som 9-åring. Etter noen 
år var det ikke noe valg; - det 
var tømmerskogen og hog-
ging/kjøring som ble dage-
nes innhold. Etter militæret 
jobbet han 6 år i NSB. Fra 
1958 begynte skogsarbei-
det fast på S.Mangenskogen. 
Noen avbrudd til utleiehogst 
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«TO GAMLE STORHETER GJØNNOM SKAUEN»!

hos andre entreprenører, samt noen uker på 
Sø`Mang-saga om sommer’n. Elgjakta har 
også vært en viktig del av Kåre’s liv, i mange 
år som hundefører på Doktorlaget.

I 1958 kom elektrisiteten og med den ei 
jente fra Korsvoll, Berit, og de fikk barna: 
Britt i -59, Per Ove i -61 og Torgeir i -66. 
Britt ble den som arvet sin far i sporet, og 
vi husker et stort antall KM-titler og seire i 
kretsrenn.

Skikarrieren til Kåre starta i militæret, der 
2.plassen i bedriftsklassen i Holmenkollsta-
fetten er et godt minne. Kretsmester ble han 
i 1967. Holdt så opp i noen år, men kom 
sterkt tilbake, og i kl.20-32 år ble han nr.11 
i Birkebeiner`n. Vinner`n Oddmund Jensen 
gikk på 3,48 - Kåre på 4,06. Det var ett spor 
den gangen.

Han husker at det ble arrangert KM på Ovlien 
et år:  Løypa ble gått opp på lørdag, og søndag gikk 
rennet.

Nå er både ski og børse pensjonert. Hofter og 
knær venter på rehabilitering.

Erling og Kåre har sluttet å ”gå om kapp” 
med noen andre. De har sluttet å tenke 
treningstider og mengdetrening eller interval-
løkter. Godt å bare kunne tenke på mjølke-
syra som kom opp Vålåsen eller suget rundt 
Pinholmen og over Midtfjellmåsan.

De gleder seg begge to over utviklin-
gen av løypene og det gode tilbudet på Myr-
lia og Kjøltjernhytta. Dessuten det å vente på 
skisesongen og alle sendingene på TV - med 
kaffekoppen i fanget. 
Åsså kan dom stulle litt med a Aud og a 
Berit - når dom finner det for godt!!

Takk for praten og lykke til - alle fire!

Gamle gutter i ung forfatning.  
Fra v. Bjarne Solberg, Jon Wessel-Berg, 

Erling Molidalen og Reidar Soot.

Start nr.3 Erling Molidalen og  

Start nr. 2 Jon Wessel Berg
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Nybakkrunden på sykkel 
når stadig nye høyder. 
Med deltagerrekord på 
nær 300 syklister kan 
man trygt si at suksessen 
fortsetter. Dessuten inngår 
sykkelrittet som en del 
av Mangenskogen Trip-
pel. Kanskje er det også 
litt eksotisk å dra inn til 
de store skoger for å være 
med på dette tradisjonsrike 
sykkelrittet? Ovlien Sam-
funnshus var som vanlig 
utgangspunkt for start og 
innkomst for sykkelfolket 
lørdag 20. august.

Dagen ble velsignet med 
oppholdsvær og delvis sol, - 
en av de få dagene av dette 
slaget denne sommeren 
2011. Mye nedbør i forkant 
gjorde terrengpartiene til 
en gjørmete opplevelse, - 
således ble det ingen løyperekord.

AFSK sykkel har overtatt ansvaret for dette arran-
gementet som Mangenfjellet Turlag i en årrekke 
har stått i spissen for. Sykkelgruppa skal ha honnør 
for å ha gjennomført arrangementet på en god 

Nybakkrunden

 
 

 

 

 

Totalvinneren av Trippelen Lars Eftang 

forserer vanndammen i fin stil

måte med så mange deltagere. Før start var det 
hektisk aktivitet i sekretariatet med svært mange 
etteranmeldte deltagere. Alle tok det sporty at 
starten av den grunn måtte utsettes noen minut-
ter. I det hele tatt var stemningen avslappet, men 
da startskuddet gikk, var det full fres for ”eliten” 
fra første tråkk. Noen brukte nok anledningen 
til å få en gjennomføring før SykkelBirken som 
ble arrangert påfølgende lørdag, mens andre rett 
og slett hadde lyst på en sykkeltur i de idylliske 
skogsområdene som Mangenskogen har å by på. 
Dette sykkelrittet har plass til alle uansett ambi-
sjonsnivå. De nystekte vaflene og kaffen smakte 
nok ekstra godt etter sykkelturen på over 30 km.

Vinner på herresiden ble Espen Helgesen fra 
Lørenskog Sykkelklubb. Av damene ble Kristin 
Aamodt klokket inn i mål som nummer 1. 

AFSK Sykkel må berømmes for ideen og 
bidraget til Mangenskogen Trippel som virkelig 
har blitt et trivselsarrangement for mosjonister i 
nærmiljøet.

Jorunn Salater

 
 

Innsatsen er på topp !
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Tredje og siste del av Mangeskogen Trippel ble 
gjennomført lørdag 10.september i strålende 
høstvær. 94 deltagere i alle aldre og med ulike 
ambisjonsnivå gjennomførte løpet på 12 km 
som hadde start og innkomst ved Garsjøen. 75 
av disse løpsglade deltagerne hadde da fullført 
både Mangenskogrennet på ski og Nybakkrun-
den på sykkel.

Mangenskogløpet er en nyskapning av året, 
og Aurskog – Høland Friidrettslag var ansvarlig 
for gjennomføringen av løpet, et arrangement 
som deltagerne ga uttrykk for at de ønsket å 
komme tilbake til når neste års arrangement går 
av stabelen.

Flere påpekte at stillheten som hersker her 
er befriende. ” Ikke noe kjas og mas ved et slikt 
enkelt arrangement ”midt uti skogen”, - var 
omkvedet! Mangel på fasiliteter som garderobe 
og dusj var det ingen som klagde på.

De første kilometrene av løpet foregikk på 
skogsbilvei innover Gravdalen, en trase som 
forøvrig blir brukt av de ivrigste skigåerne når 
den første snøen legger seg. Videre var det flatt og 
lett nedoverbakke til Myrås, og de som da hadde 
brukt opp mye av kreftene på dette punktet, fikk 
det kanskje litt tungt i blaute myrområder i skiløy-
petrassen over Sakkusmåsan! Høye kneløft måtte til 
her! Uansett var det en fin naturopplevelse, -  på en 
annen måte enn med ski på beina vinterstid.

Vinner i herreklassen ble Lars Eftang fra Mil-
slukern Sport. 

Mangenskogløpet

Han kom inn et par minutter foran en gjeng 
lokale løpere. I kvinneklassen var ”vår egen” Mona 
Øversveen best, også hun med et par minutters 
forsprang til neste dame.

Det var satt opp vandrepokaler for beste dame 
og herre i både Trippelen og Supertrippelen. Kon-
kurransen i Supertrippelen utkjempes av de som 
tilbakelegger 34 km på ski i Mangenskogrennet, 
mens i Trippelen utgjør skidistansen 15 km . Ellers 

må alle kjempe seg gjennom lik distanse 
både på sykkel og på beina. De som topper 
total-lista for 3. gang får pokalen til odel og 
eie.

Beste utøvere i Supertrippelen ble Lars 
Eftang og Karianne Hellenes Stokkebekk, 
mens Kristian Gladheim og Marianne Moe 
vant Trippelen.

Bak disse kom mange spreke aktive 
deltagere og mosjonister som hver og en 
har hatt som mål å gjennomføre alle tre 
disipliner. Neste år håper vi at enda flere 
deltar og setter seg nye personlige mål.

Nå er det bare å starte forberedelsene til 
Mangenskogrennet 2012 !

Jorunn Salater

Løpsgleden er stor...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre generasjoner Olberg- fra v: Sven, 
Inge og Jan Runar
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Bjørkelangen

Mangen-

        
 skogen

Aurskog Høland

mangenfjellet.no www.ahf-friidrett.noafsksykkel.no

Trippel 2012 
kr 400 for enkeltdeltaker 
kr 800 for familier.
(familie er maks to foreldre og 2 barn under 18) 

Aldersgrense 13 år

For mer info eller spørsmål:   benterje@gmail.com
 

Påmelding: 
www.afsksykkel.no

Alternative påmeldingsmuligheter: 
Bank konto 1271 23 39525 
husk å skrive på telefon og e-post adresse

Sport 1 Bjørkelangen

Trippel 2012

Ski 12. februar

 Sykkel 18. august

  Løp 8. septemberTrippel 2012

Ski 12. februar

 Sykkel 18. august

  Løp 8. september

msTrippel2012_A5_4s_print3.indd   1-2 10.11.11   07.55
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Husk grasrotandelen!
Styret har fått en e-post fra et våkent medlem som 
har bedt oss om å minne om grasrotandelen. 

Påminnelsen sendes herved videre til alle dere som 
har tippekort hos Norsk Tipping, og som så langt 
ikke har satt opp en mottager av grasrotandelen. 
Neste gang du er hos en av Norsk Tippings kom-
misjonærer ber du om å få satt opp Mangenfjellet 
Turlag som mottaker av din grasrotandel. Så tilfører 
du turlaget verdifulle midler som kan benyttes til å 
opprettholde et godt løypenett på Mangenskogen.

Mer informasjon om ordningen finner du på 
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 

På forhånd takk!

Vil du støtte oss med din Grasrotandel?

Org. navn:  Mangenfjellet Turlag

Org.nr:       979430051

3 2 7 7 4 9 7 9 4 3 0 0 5 1

Mangenfjellet Turlag har besluttet å gjøre en vri 
på opplegget med kjentmannspostene fra vinteren 
2011-12. Dette for om mulig å treffe enda flere 
med konseptet, samtidig som vi selvsagt håper at de 
som har vært med så langt fortsetter å benytte seg 
av tilbudet.

Vi kommer til å sette ut 10 stk kasser av typen som 
er kjent som Turlagets standard kasser. 5 av disse 
plasseres på geografiske punkter egnet for vinterse-
songen, de 5 andre blir plassert i forhold til tilgjen-
gelighet for sommersesong. Kassene skal stå ute fra 
1.1.2012 til 1.10.2012.

Kassene vil bli plassert ca 5 km fra p-plass/vei/na-
turlig inngangsport til skogen. Dersom alt går etter 
planen, utstyres kassene med litt relevant informa-
sjon som passer til plasseringen av kassen. I hver 
kasse vil det ligge en hulltang for registrering.

Det vil bli laget egne deltakerkort som blir lagt ut i 
bygdas sportsbutikker, slik som med Barnas skikort. 
Disse kortene vil gjelde for hele sesongen, og angi 
alle de 10 kassenes plassering med kartreferanse/
veibeskrivelse, samt et felt for registrering/hullta-
king pr post. 

Alle som er innom alle de 10 kassene vil bli premi-
ert, samt at det vil bli gjennomført en trekning av 
flotte ekstrapremier!

En særskilt takk sendes herved til alle grunneiere 
som har vært imøtekommende og positive når vi 
har henvendt oss til dem.

Hilsen «kjentmanns-komiteen» i styret.

Familiens kjentmannsposter!

Fo
to

: G
ro

 T
ræ

tte
be

rg



22

mangenfjellet turlag

23

Nytt styre valgt på årsmøte 27. oktober 2011
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

Ole Christian, Arne, Asbjørn, Knut og 
Sten er klare til nok en vinter med forhå-
pentligvis mange timer på scooteren.  
4 snøscootere, skjedalfres og suverent spor-
utstyr gir de beste forutsetninger for å lage 
fine skispor.

Mangenfjellet Turlag har gjennom årene 
brakt i eie en betydelig maskinpark, ja nok 
en av de største på hele Romerike. Det 
bør nevnes at vi også jobber med prosjekt 
«løypemaskin». En slik investering er uten 
rekkevidde for turlaget alene (koster ca. 1 
mill kr), så vi har søkt om midler fra stiftel-
ser som gir penger til bla slike formål. Så får 
tiden vise. 

Løypegutta klare til innsats. 

Klar for vinteren

Av Bernt Øisjøfoss
De to sportsbutikkene, G-sport og Sport 1 på Bjør-
kelangen, har inngått en flott sponsoravtaleavtale 
med Mangenfjellet Turlag.

Selv om de er konkurrenter, ser de begge for-
deler med at det på Bjørkelangen nå finnes et enda 
større tilbud av produkter innen sport og fritid. 
Det gir forbrukeren større valgmuligheter, noe som 
igjen demmer opp for handelslekkasjen til de store 
kjøpesentrene.

At de begge også ønsker å bidra med sponsor-
midler til Mangenfjellet Turlag er flott. De ønsker å 

tilby Turlaget og dets medlemmer fine tilbud hele 
året.

Hos Sport 1 får du bla som registrert medlem 
(betalt medlemskontingent), et plastkort. Dette gir 
deg rabatt, og i tillegg går en viss prosent direkte til 
Turlaget (nærmere informasjon kommer på våre 
nettsider).

Vi oppfordrer sterkt våre medlemmer til å gjøre 
sin handel i nærmiljøet. De støtter oss og gir oss 
muligheter til og videreutvikle vårt produkt. 

Med håp om flotte aktivitetssesonger, ønskes alle 
en flott advent- og julefeiring!

KJØP SPORTSUTSTYRET DITT HOS 
LOKALE FORHANDLERE
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Kjentmansposter (Se egen artikkel 
i bladet på side 21. Egne kort vil 
bli lagt ut i bygdas sportsbutikker 
og på hyttene.)

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.

Turlagets målsetninger
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.
I tillegg ønsker vi å gi et tilbud 
hvor hele familien kan gjøre noe 
sammen. Vi ønsker å se at folk tri-
ves og gleder seg over det vi forsø-
ker å lage i stand.

Mangenfjellet Turlag
teller nå over 1600 medlemmer. 
Meld deg inn du også!

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.

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.

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

Har du synspunkter om Turlaget?

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



Returadresse:
Mangenfjellet Turlag
Åskammen 14
1940 Bjørkelangen

INFORMASJON

«Hold ut»

Det er ikke lett å snakke om været
når gater av glødende kobber

svir hull i dine skosåler og
sjelen er en tørr flaggermus-lyd

inne i knoklenes mugne hulning. Men
skriv med ditt bitre hjerteblod

et brev til trassen i deg
når alle håp går forbi din dør

uten å banke på.

Hold ut menneske!
Det har faktisk hendt at

den fortapte har låst seg inn i himmelen
med nøkkelen til helvete.

Hans Børli, Vindharpe, 1974


