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Hei alle setervenner! 
 

Sommeren har startet - og alle er vi igjen beredt til å dra til seters! Å hvor flott skal vel 
ikke det bli! Vekk fra mas og kjas for å kjenne på stillheten og den friske fjelllufta som 
alltid kvikner tanken og ellers får oss til å sove så godt – bedre enn noe sted på jord! 
 
Alltid er det slik at man har noe ugjort her oppe, men når det er sagt så er det viktig å 
stoppe opp, gi seg selv litt fri og suge inn selve livet. Junikveld av Hans Børli sier det 
best. Jeg tror han tilgir oss om vi modifiserer litt på hans linjer slik at settingen blir den 
rette. 
 

1)                                                                       2) 
Vi sitter i slørblå julikveld   Se – Søkkunda sildrer og skinner rødt 
og svaler oss ute på trammen   av sunkne solefalls-riker. 
Og alt vi ser på har dobbelt liv,   Og blankt som en ting av gammelt sølv 
fordi vi sanser det sammen.   huskes skriket som heiloa skriker. 
 
3)                                                                          4) 
Og engen ved brua brenner så stilt  Å, flytt deg nærmere inntil meg 
av nykveikte blomsterkvaster.   her på setertrammen! 
Nå skjelver de lett i et pust av vind,  Den er så svinnende kort den stund 
– det er som om noe haster.  vi mennesker er sammen. 

     [fritt etter Hans Børli] 
 

En helg hver sommer inneholder mer aktivitet enn noen annen på setra. Helgen vi 
snakker om faller i år på den 21-22 juli. Det offisielle programmet starter i år igjen med 
setermesse fredag - etter tradisjonell oppskrift. Vær da oppmerksom på at årets 
dugnad på festplassen starter kl. 09.00 samme morgen – altså en time før den gamle 
normalen. Dette for å bli ferdig før messen skal ta til. 
 

Sommerens høydepunkt – Seterdag - blir det i år som alle andre år, med lopper og 
auksjon og en mengde aktiviteter for store og små.  
 

Så hadde det jo vært flott om folket kunne fortsette denne flotte dagen sammen nede 
på tunet utover kvelden. Plassen er der, grillen står der og det går fint an å bruke 
dansegulvet også, bare man bringer med seg CD-musikken selv! Spiller har velet til 
disposisjon. 
 

Dog – ikke glem årets viktigste begivenhet- Årsmøtet. Der må vi 
som i alle år stille mannsterke med våre meninger og med 
amibisjoner fritt etter John F. Kennedy; «Spørsmålet er ikke hva 
velet kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for velet!»  
 
En riktig fin sommer ønskes alle! 

Glenn Skjæret 
Kulepennvennlig tastaturhamrer. 
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  PÅMINNELSE 
Til alle som passerer bommen på vei opp 

til seters. 

Husk å se i kassa 

 «POST TIL SETRA» 
Ta med posten og legg den i kassa som 

henger på plakattavla ved den store 
parkeringsplassen. 

På forhånd takk! 

Vennlig hilsen alle oss som er glad i post! 
 

Auksjon og Loppemarked-seterdagen 2017 
 

Vi håper at seterfolket har fine lopper i år som i fjor 
 å avse til markedet! 

De kan leveres fra fredag etter gudstjenesten. 
Ber om at de er rene, pene og uten skader. 

NB! Vi kan ikke ta imot store gjenstander! 
(Salonger, vitrineskap, senger etc. 

-unntak: gjenstander med antikvarisk-, eller historisk verdi.) 
 Det er ellers en stor og tidkrevende jobb for frivillige å rydde 

bort dette i etterkant av seterdagen hvert år. 
 

Evt spørsmål kan rettes til Linn eller Tone 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 

MYKLEBYSETRA VEL 2017 
ÅRSMØTET AVHOLDES PÅ MYKLETUNET 
FREDAG 21. JULI 2017 KLOKKEN 18.00 

SAKSLISTE: 
 

- GODKJENNING AV INNKALLING 
- VALG AV MØTELEDER 
- VALG AV SEKRETÆR 
- TO TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL 

 
1. STYRETS ÅRSBERETNING 
2. REVIDERT REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 
3. INNKOMNE SAKER, FASTSETTELSE AV KONTINGENT 

i. – Vinterbrøyting av veiene på setra 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRETS LEDER OG STYREMEDLEMMER 
5. BUDSJETT 2017 
6. VALG I H.H.TIL VEDTEKTENE, §4 og §5 
 

Årsberetning, regnskap og budsjett følger vedlagt. 

Styret 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 
ÅRSBERETNING MYKLEBYSETRA VEL 2016-2017 

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Mykletunet fredag 22. juli. Styret har i årsmøteperioden 2016-
2017 hatt følgende sammensetning: 

Leder  Kristin Malonæs 
Nestleder Hans Andersen 
Kasserer  Lars Johan Danbolt 
Sekretær Astrid Dalby 
Styremedlem Thomas Bergerskogen 

 
Varamedlemmer til styret: 

varamedlem  Kåre Karlsen 
varamedlem  Marianne Bråten Vaporakis 
varamedlem  Jon Olafsen 
 

Jon Olafsen har vært velets representant i styret i Mykleby Setervei i perioden. 
 
Årsberetningen gjelder for perioden fra og med årsmøtet 2016 og frem til årsmøtet 2017. 
 
Regnskap og balanse gjelder for året 2016. 
 
Styret har i perioden avholdt 4 styremøter. 

Økonomi 
Velet fikk i 2016 en omsetning på kr 134.450 og et årsunderskudd på kr 59.093. 
Underskuddet belastes egenkapitalen, som pr 31.12.16 er på kr 196.433. Velet har 
ingen gjeld, og egenkapitalen består i sin helhet av bankinnskudd i Sparebanken 
Hedmark. 
 
Inntektene fra medlemskontingent har gått noe ned sammenlignet med tidligere år. 
Bidrag til løypekjøring fra Stor-Elvdal kommune var på kr 4.000. Frivillig bidrag til 
løypekjøring fra velets medlemmer viser en økning, og Grasrotandelen holder seg 
stabilt på rundt 20.000. Inntektene fra påske- og sommerarrangementene ble i 2016 
noe høyere enn budsjettert. 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 
Kostnadene ble vesentlig høyere enn budsjettert som følge av iverksatt vedlikehold 
av veinettet. Øvrige kostnader ligger på eller under budsjett. 
Det er styrets vurdering at velet har en tilfredsstillende økonomi, men at økte 
kostnader til veivedlikehold, løypekjøring og annen infrastruktur medfører at velet 
må øke inntektene fremover. 
 
Aktiviteter 
Sommerarrangementet 2016 ble gjennomført i tradisjonell god form, og i godt 
sommervær. Mange besøkende og god omsetning bekrefter at dette er en dag som 
settes stor pris på av velets medlemmer og beøkende til setra. Styret vil rette en stor 
takk til Linn Holthe og Tone Merete Eng som loset oss igjennom dagen på en flott 
måte, og til alle medlemmer som bidrar med innsats både i forkant, under 
arrangementet og i forbindelse med opprydding. Myklebysetras velklingende 
orkester binder dagen og arrangementet sammen på en flott måte. Tusen takk til alle 
sammen!  
 
Fredag 22. juli ble det gjennomført Setermesse i regi av Evenstad Menighet, ett 
arrangement som settes stor pris på av seterfolket. Setermesse blir også 
gjennomført i år. 

Påskearrangementet 2017 ble gjennomført på tradisjonelt vis, og i godt vær. Ved 
inngangen til påsken var det svært lite snø på setra, men grunnet stort snøfall under 
påskedagene, lå det et godt grunnlag for å gjennomføre rennet. Mange flotte 
prestasjoner av barn og unge både i utfor, hopp og skarvslepp. Som alltid fenger 
idealtid mange deltakere. Kjempebra innsats av alle deltakere og tilskuere. Til tross  

for at det var færre både deltakere og tilskuere på årets renn, økte vi omsetningen 
sammenlignet med 2016. Styret ønsker å rette en stor takk til Morgan Liljebäck og 
Rune Arnesen som ledere av påskearrangementet for flott innsats i planleggingen og 
tilretteleggingen av arrangementet, samt til alle som ellers bidro inn både i forkant, 
underveis i arrangementet og i oppryddingen til slutt. Tusen takk! 
 
Velet tok i år for første gang på seg å arrangere utfart til Rognsjøen på Skjærtorsdag. 
Rasta Jeger og Fiskeforening (RJFF) har tidligere stått for dette, men ønsket ikke 
lenger å drive. Vi takker Roar Lund med hjelpere så mye for alle flotte arrangement 
gjennom årene!! Videre takker vi RJFF og formann John Olafsen for at vi fikk lov til å 
ta over arrangementet og låne Rognsjøbua for avvikling av mønstringen. Tom  
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 
Asphaug, Leif Erling Arnesen og Glenn Skjæret, serverte varm saft og solgte pølser, 
drikkevarer og lodd til inntekt for velet. John Olafsen kjørte og hentet varer. Dette 
ble tatt svært godt imot av de over 70 spreke skiløpere som trosset snøvær og 
vanskelige smøreforhold for å komme frem. Velet har avklart med årets arrangører 
om de kan stille også til neste år, noe de har sagt seg villige til. Det blir derfor 
mønstring også neste år dersom alle formaliteter kan løses på tilsvarende måte som i 
år.  
 
Vedlikehold og infrastruktur 
Velet har ansvaret for veivedlikeholdet på hovedveiene på setra og snuplasser. Ingar 
Helseth som utførende entreprenør og Viggo Åvang som velets representant foretok 
en gjennomgang av veinettet på setra og tiltak ble iverksatt i september 2016.  
 
Det ble gjort en større utbedring helt fra Husgutua til enden av Styggbergveien, med 
felling av trær som sto for langt ut i veien, bytte av stikkrenner flere steder, skraping 
og grusing. Sommeren 2017 vil Rognstadgutua, Syrgutua og Skarvliveien bli satt i 
stand med skraping og grusing. 
 
Årsmøtet 2016 vedtok å sette av inntil kr 100.000 til innkjøp av freseutstyr til bruk i 
forbindelse med løypekjøring. Etter nærmere dialog med John Olafsen som kjører 
løyper på vegne av velet, er denne investeringen satt på vent, da løypetraseene må 
vesentlig utbedres og ryddes for at et slikt utstyr skal kunne benyttes. 
 
I forbindelse med løypekjøring har velet inngått en ny avtale med John Olafsen hvor 
opprinnelig avtale om kjøring av løyper er lagt til grunn. Vi viser til våre nettsider 
www.myklebysetra.no for informasjon om hvor det skal kjøres løyper og til hvilke 
tider løypene skal være åpne. Grunnet økte kostnader for utførende, er årlig 
kostnadsdekning fra velets side økt til kr 50.000. 
 
Internettsider og Facebook 
Velet benytter www.myklebysetra.no som den offisielle kanalen for å tilgjengelig 
gjøre informasjon til medlemmene og hytteeierne på setra. I tillegg har velet også 
benyttet den åpne Facebook-siden Myklebysætra. Dessverre har denne siden med 
tiden utviklet seg til å være en kanal hvor enkelte fremmer sterk kritikk av grunneier 
og pågående prosjekter som det jobbes med i området. Det er også en språkbruk, 
omtale av enkeltpersoner og kommunikasjonsform som styret ikke finner passende 
selv på sosiale medier. Denne form for kommunikasjon fremmer verken setras  

http://www.myklebysetra.no/
http://www.myklebysetra.no/
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSBERETNING 
 
omdømme eller forholdet til de interessenter som vi har rundt oss. Både grunneier 
ved Karen Anna Kiær og styret i velet er tilgjengelige for de som ønsker å ta opp 
konkrete ting knyttet til prosjekter som gjennomføres i området, en oppfordring som 
vi også gav i Budstikka til påsken 2017. 
For å kunne kommunisere løpende med interessenter på setra vil Myklebysetra Vel 
opprette en egen Facebookside. På denne siden vil velet legge ut løpende relevant 
informasjon fra velet, administrere våre arrangementer og for øvrig ønsker vi at det 
skal være en kanal hvor alle interessenter til setra kan poste relevante innlegg med 
et positivt budskap. For oss som er glade i setra er det de gode historiene og 
minnene vi ønsker å fremme. 

Strøm til Myklebysetra 
Det er sett på muligheten for å få strøm inn i området i og rundt Myklebysetra. For at 
dette skal være mulig, er det satt noen forutsetninger i prosjektet. I forbindelse med 
Kiær sitt kraftverksprosjekt (Søkkunda Kraftverk), vil Eidsiva Nett AS i løpet av 
sommer/høst 2017 montere ny koblingsstasjon som er tenkt som koblingspunkt 
videre frem til Myklebysetra. Videre har Eidsiva Nett AS gjort et grovt 
kostnadsoverslag på hva hver tomteeier kan forvente seg i anleggsbidrag og 
tilknytningsgebyr i området. Foreløpige beregninger viser et Anleggsbidrag på kr 100 
000,- og tilknytningsgebyr for tiden på kr 10 000,- pr tomt. Anleggsbidrag beregnes 
ikke med merverdiavgift. Beregninger er gjort ut fra maksimalt 80 hytter, samt 
godkjenning fra myndigheter og berørte grunneiere i området. Eidsiva Nett AS ser 
ikke for seg at strømforsyning inn mot Myklebysetra vil være realistisk før tidligst 
høsten 2018 og/eller våren 2019. Det presiseres at dette er en grov kalkyle og ikke å 
regne som et pristilbud. Mer informasjon vil komme fra Eidsiva i denne forbindelse. 
 

Styret i Myklebysetra vel, juni 2017 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
 
BUDSJETT 2017/ 2018 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
VALGLISTE 2017 

 
 
RODELEDERE FOR VEIENE PÅ SETRA/VARAMEDLEMMER. (VELGES FOR ETT ÅR AV GANGEN). 

Parkeringsplassen-Hans Håkonsens seter Rolf Fremgaarden/Thoralf Mykleby 
Parkeringsplassen-Skreddarstubakken Jo Gimse/Inge Rognheim 
Skreddarstubakken-Syra Ola G. Enger/Hans Andersen 
Syra-Skarvlia Tor Høie/Leif Erling Arnesen 
Rognstad-Roa-Svenstua-Bjørnebo Truls Arnesen/Helge Helgesen 
Svenstua-Kjell Sandbergs hytte Hans Hoff/Aud Østli 
Husgutu-Oddvar Frydenlunds hytte Ola Eddy Løkken/Tore Kristiansen 
Skibakken-Arne Seims hytte Tom Asphaug/Viggo Åvang 
Oddvar Frydenlunds hytte-mot øst John Olafsen/Erik Bråten 
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MYKLEBYSETRA VEL ÅRSMØTE 
 
SAK NR 3i - ÅRSMØTE MYKLEBYSETRA VEL 
Vinterbrøyting av veier på setra 
I tråd med vedtak på årsmøtet 2016 ble det besluttet å utrede muligheten for 
vinterbrøyting av hovedveiene på Myklebysetra. Arbeidsgruppen har bestått av Ingar 
Helseth, Leif Erling Arnesen, Tor Høie og Thomas Bergerskogen (styrets 
representant). 
Utredningen viser at det vil være mulig å gjennomføre vinterbrøyting av 
hovedveinettet med basis i de tiltak som er gjennomført i 2016 og 2017 på veinettet.  
 
Følgende 7 veier foreslås brøytet: 

• Skarvliveien 
• Nyveien / Bjørneboveien 
• Øvre Volltrøvei 
• Nedre Volltrøvei 
• Styggbergveien 
• Åveien 
• Akselstugutua (Nordsia av åa) 

 
Det vil bli fremlagt nøyaktig kart som viser hvilke veier som vil bli brøytet på 
årsmøtet 2017. 
Veiene vil bli holdt oppe gjennom vintersesongen torsdag –søndag, samt i jule-, 
vinter- og påskeferien. Brøyting vil bli besørget av Ingar Helseth som Myklebysetra 
Vel inngår avtale med til en pris av kr. 40 000,- + mva. Totalt kr. 50 000,- som en 
prøveordning første vinter. Kostnaden legges inn i budsjettet til velet og dekkes inn 
gjennom en egen infrastrukturavgift som skal dekke både løypekjøring, 
veivedlikehold og vinterbrøyting. Det vises til fremlagt budsjett. 
Hver enkelt hytte må opparbeide parkeringsplass for egen regning, samt må dekke 
ekstrakostnader med brøyting av egen parkeringsplass. Kostnaden for dette vil 
variere i pris fra hytte til hytte avhengig av tidsforbruk. Ingar Helseth kan være 
behjelpelig med opparbeidelse av parkeringsplass der hvor det vil være behov for 
dette. 
 
Innstilling 
Styret anbefaler at årsmøtet vedtar vinterbrøyting av veinettet i tråd med 
ovennevnte forutsetninger som en prøveordning i sesongen 2017/2018. 
Anbefalingen forutsetter at årsmøtet vedtar budsjettforslag nr 1. 
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FRA GAMMELT AV 
 
  

Sakset i fra Hamar Arbeiderblad, 27.10.1951 
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MYKLEBY SETERVEI SA 
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MYKLEBY SETERVEI SA 
 
Bomtakster Mykleby setervei 2017; 
 
Påskeparkering betales i egen kasse på parkeringsplassen -  

 
 
  

Ååh – trøng itte sjå så skræmt ut – 
sparkstøtting er gratis, det – heile året! 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 

Til medlemmene 
Dere innkalles herved til årsmøte Fredag 21. juli 2017 

 
Tid: Etter årsmøtet i Myklebysetra vel 

(ca kl. 20.30 – 21.00) 
 
Sted: Myklebysetra vel’s hytte 

på parkeringsplassen på setra. 
Dagsorden: 
1. Konstituering av årsmøtet 
2. Årsberetning 
3. Revidert regnskap 2016 
4. Budsjett 2017 
5. Fastsettelse av kontingent 
6. Innkomne saker 
7. Valg 
8. Åpen post 

 
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes styret 
v/formannen senest innen 10.juli 2017. 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 
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Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening 
Stiftet 20. juni 1920 
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    VELKOMMEN TIL SETERMESSE 
Vi ønsker alle setervenner velkomne til setermesse på 

MYKLETUNET 
FREDAG 21. JULI 2016 KLOKKEN 12.00 

Setermessen forrettes av sokneprest Åge Hval 
Myklebysetra’s velklingende orkester spiller. 

Det vil bli anledning til å gi kollekt som uavkortet 
går til Evenstad menighet. 

Enkel servering 
STYRET / EVENSTAD MENIGHET 

 
 

 
SOMMER-DUGNAD 

Vi må i år som tidligere år ordne opp på plassen og rundt scenen i forkant av 
Setermesse, Årsmøtet og Seterdagen. Sommerarrangementskomiteen og alle andre 
som vil være med og ta et tak; 

Møt opp på tunet 
FREDAG 21. juli kl. 09.00 
Husk å ta med rive/spade/hammer/sag/øks!! 

 
Vi rydder, slår gress, forbereder setermesse/årsmøtet med stoler osv., og vi 
spanderer naturligvis en kopp kaffe og får en hyggelig pratestund i tillegg. 
Sommerarrangements-komiteen møter så opp LØRDAG kl. 09.00. 
LØRDAG AFTEN ETTER SETERDAGEN rydder vi opp etter oss.  

 
Vel møtt til årets hyggeligste dugnad! 

LINN HOLTHE 
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MUSIKK-ØVELSER 
1. øvelse onsdag 19. juli kl. 16:00 
2. øvelse fredag 21. juli kl. 16:00 
Oppmarsj + parkkonsert på seterdagen 22. juli. 
Ta med utleverte noter. 
Hvis noen ønsker flere noter kan disse utleveres av 
Terje Mathisen eller Erik Bråten. 

Hilsen Musikkutvalget 
 
 

FULL FEST PÅ TUNET? 
 

 
 
 
 

 

Om det blir Halling-dans på tunet etter sæterdagen, ja 
det har vi ingen anelser om. Imidlertid vil det være 
morsomt om flere tar turen nedpå for hyggelig samvær, 
skrøner, dans og sang! 
 
Velet gikk 2016 til innkjøp av en CD-spiller som låter like 
høyt som et studioanlegg, så en svingom er mulig. 
Samtidig kunne det observeres kasse-gitar der i fjor, så 
kanskje det blir levende musikk også? 
 
BÅL OG GRILL TENNES KLOKKA 20.00! 

 
MØT OPP FOLKENS! 

SAMMEN ER ARTIGERE ENN ALENE! 
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MULIGHETER I NÆROMRÅDET 
 

Stor-Elvdal er et eldorado for friluftsinteresserte og det er ingenting i veien for å utforske de mange 
turmulighetene som finnes ellers I området også, enten du liker fotturer, sykkelturer eller en tur med 
fiskestanga. Ellers er det også et og annet som skjer i området. 
  
HER ER NOEN FORSLAG TIL OPPLEVELSER: 
Koppang:  
Gamle Kongevei-Koppangsøyene 
Kulturstien går fra Koppang sentrum og ned til det gamle sundstedet sør for Bakkengardene.  Oppslagstavler 
med informasjon langs stien. Ta en tur oppom utsiktspunktet Hammarkollen, praktfull utsikt over Glomma og 
Koppangsøyene. IKKE GLEM Kaupangermart’n – 19-22 juli 
Mora-området 
En rekke stier og selve Moraveien har fint grusdekke. Egner seg fint både for turer til fots og med terrengsykkel. 
Morarunden på 20 km er skiltet fra Storstua i Koppang sentrum. Denne runden går over Varpåsen, Sturlastien og 
nedom Sunndalsveien før den svinger langs nyetablert sti via Tekna og tilbake til Storstua. Mange alternative 
stier å velge i hvis du vil ta en kortere tur. 
Terrengsykkelturer 
Her anbefales Moratråkkløypa som er skiltet fra Storstua i Koppang sentrum. Lang runde er 46 km og går på 
grus og sti, passerer blant annet idylliske Fiskvikrokdammen på Rendalssida av Morakjølen. Kort løype på 20 km 
egner seg fint også for familier. 
En annen fin tur med samme utgang som Moratråkkløypa er runden om Koppangkjølen, en idyllisk setervoll ca 
18 km nord for Koppang sentrum. Hele runden er på ca 40 km. . MORA-TRAKKET - Terrengsykkelritt den 22 juli 
Koppang østkjøl 
Fint område også hvis du vil ta med fiskestanga. Lett kupert terreng på sti, med start på Bakmyra –ca. 4 km fra 
avkjøringen på fylkesveg 30 mot Rendalen. Turforslag: Bakkmyra-Skårnsjøen-Vakkertjønn-Svarttjønn-
Negardskroktjønn, beregn ca 1,5 times effektiv gange. 
Vinjevegen 
Mange fine turmuligheter og fjelltopper. Storvola rundt er en fin rundtur på litt steinete, men god sti. Merket sti fra 
parkering ved Vinjestøtta, turen tar ca 3 timer.  
Andre gode alternativer: tur til Fampen og Fampsetra, Gråvola, Trønnesskarven. 
Evenstad, Mykleby og omegn 
Tronkberget, følg grusveien fra Evenstad stasjon mot Evenstadlia og følg merket sti mot Tronkberget, en av 
landets best bevarte krigsvarder. Evenstadkjølen er også verdt et besøk, et stille område med dam, koie og 
fiskemuligheter. Interesse av å se og lære om elg og annen forsking på Evenstad? Besøk Norsk Elgsenter på 
Campus Evenstad. Oppe alle dager 10.00-17.00. Her kan man også kjøpe div. lokale husflidprodukter og etterpå 
spise på Johnnys Cafe og Catering - Fra lørdag 17/6 til den 13/8 er det oppe fra onsdag til søndag, fra kl. 1000 til 
kl. 1700 
På Myklebysetra er først og fremst Skarven og Myklebysjøen naturlige turmål, men også Søkkundsjøene, 
Søkkundsetra, Helgetjerna, Storbekkfjellet, Himmelsjøen og Rognsjøen er flotte steder å oppsøke for de med litt 
mer utforskertrang. På vei nordover langs riksvei 3 kan man gjennom sommeren besøke Kjøkkenvegen 3 for å 
nyte ulik form for bakst og matservering . I forbindelse med Sommertogett passering gjennom Stor-Elvdal 
arrangeres det Hagefest/Hattefest i Kjøkkenveien 3, den 14, juli 
Atna og Sollia 
Søndre Vola er en merket tur med utgangspunkt ved Rondetunet eller Atnbrufossen. Panoramautsikt over 
Atnsjøen og Rondane.  
Gravskardhøgda 1767 m o h. Stor-Elvdals høyeste fjell. God sti fra parkering øverst i hyttefeltet ved Atnsjølia. 
Oppstigning i litt krevende steinur. Flott utsikt mot Rondane og Alvdalssølen - ca 4 timer. Besøk ellers 
Skjerdingen Hyggehotell og Storstusetra i samme nærområde hvor det er full seterdrift og kafè i Juli og August. 
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FISKEKNUTER 

  

Fiskeknuter 
TIPS FOR Å BEDRE KNUTESTYRKE: Bruk lynlim på knuten! 
Uansett hva slags sene du bruker vil knuten begynne å gli før den ryker. Jo strammere du 
kan dra knuten til, 
desto større belastning skal til for å få den til å gli og slite. 
Sene SKAL fuktes! 
Hvis du strammer til en fiskeknute på tørr sene, stiger temperaturen i sena, og 
friksjonsvarmen svekker både 
senas bruddstyrke og knutestyrken med inntil 30% viser Alt om Fiske sine målinger. 

Blodknute 
Den vanligste skjøteknuten til sene. Tåler 
tykkere sene enn kirurgknuten. 

Dobbel blodknute 
Enkel og sterk, men vær nøye med å bruke 
sju tørninger. Vanskelig å stramme på 0,35 
mm og tykkere sene. 

O'Callaghans knute 
Flueknute som er lett å knyte - til og med i 
mørket. Øker du antallet tørninger i 
avslutningen fra tre til fem, øker bruddstyrken  

Crawfordsknute 
Rask og sterk flueknute 

Enkel slukknute 
Kanskje den mest brukte knuten blant 
slukfiskerne, men det er også mange 
fluefiskere som foretrekker den. 

       
  

Orvis 
Enkel og sterk flueknute fra amerikanske 
Orvis 
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SETERFAMILIEN’s SIDER 
Kryssord 

 
 

Bygg eget kryp-inn 
 
 
  

Dette er et fint utgangspunkt for 
eget Indianertelt. Bind 6 til 7 stokker 
i fri lengde sammen i toppen. Kle så 
med presenning, seilduk, granbar, 
kvister eller annet forefallende. 
Utfordre mor og far; Tørr dere 
overnatte her sammen med oss? 
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SETERFAMILIEN’s SIDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gud, jesus, familie og sånn 

                   
 
 
 

 

Pappa sier mamma ’n min er 
bevisstløs når hun kjøper klær. 
(Tor 6 år) 
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 SETERFAMILIEN’s SIDER  

Gåter; 
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VISSTE DU AT…… 
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FRA LITT GAMMELT AV 
 
  

 
Historien om Kua 
Faktastil om kua, skrevet av en barneskoleelev :-) 
 
- Kua er et husdyr. Men den er også utenfor huset. Og den lever ofte på landet, men den kommer også 
inn til byen, men bare når den skal dø. Men det bestemmer den ikke selv. 
- Kua har syv sider. Den øverste siden - Den nederste siden - Den forreste siden - Den bakerste siden - 
Den ene siden - Den andre siden - Og den innvendige siden. 
- På den fremste siden sitter hodet. Og det er fordi hornene skal ha noe å sitte fast på. Hornene er av 
horn og de er bare til pynt. De kan ikke bevege seg, men det kan ørene. De sitter ved siden av hornene. -  
- Kua har to hull foran i hodet. De kalles ku-øyer. Kuas munn kalles mule. Det er nok fordi den sier 
muuhh. 
- På den bakerste siden sitter halen. Den bruker den til å jage vekk fluer med, så de ikke skal falle ned i 
melka og drukne. 
- På den øverste siden - Og den ene siden - Og den andre siden, er det kun hår. Det heter ku-hår og har 
alltid samme farge som kua. Fargen til kua heter kulør. 
- Den nederste siden er den viktigste for der henger melka. Og når budeia åpner kranene så renner 
melka ut.   
- Når det tordner så blir melka sur, men hvordan den blir det har jeg ikke lært meg ennå.  
- Kua har fire ben. De heter ku-ben. De kan også brukes til å trekke ut spiker med.  
- Kua spiser ikke så mye, men når den gjør det, spiser den alltid to ganger.  
- De fete kuene lager helmelk. Når kua har dårlig mage lager den ost. I osten er det hull. Men hvordan 
den lager hullene har jeg heller ikke lært ennå. 
- Kua har god luktesans. Vi kan lukte den på lang avstand. Kuas valper heter kalver.  Kalvens far heter 
okse, og det gjør kuas mann også. Oksen lager ikke melk og er derfor ikke et pattedyr. 
- Den som kommer og henter kua når den blir gammel heter ku-fanger. Han sitter ofte foran på bilen. Så 
blir kua slaktet, man heller melka på pappkartonger som vi kan kjøpe på butikken. Kuas fire ben blir sendt 
til snekkeren. Det kalles gjenbruk. 
- Som man kan se er kua et nyttig dyr. Og derfor liker jeg kua veldig godt. 
 

Lærerens kommentar: Jeg har nok aldri lest noe lignende! 
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FRA GAMMELT AV 

 
1918.07.12 
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FRA GAMMELT AV 

  

Gamle fløtardammen – hvem damen er og når bildet er tatt er uvisst for redaksjonen  

To fiskere med fisk ved Jakthytta, Myklebysjøen – flagget er et unionsflagg – personer og 
tidspunkt ukjent- (Kilde; Kirsti Marit Mykleby) 
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