
Fra Norgesturen 2017

Etapper 

• Fredag 2. juni: oppmøte i Haraldsheim vandrerhjem i Oslo
• Lørdag 3. juni: Oslo - Flå bjørneparken - Nystølen/Nesbyen - Ål/Hallingdal

Feriepark/klatrepark Høyt og Lavt - Liseth Pensionat og Hyttethun
(overnatting)/Vøringsfossen

• Søndag 4. juni: Vøringsfossen - Flåm - Myrdal (tog/sykkeltur) - Flåm - Gudvangen
(båt) - Voss Hostel (overnatting)

• Mandag 5. juni: Rafting i Voss - videre til Bergen - Montana (overnatting)
• Tirsdag 6. juni: Bergen - Montana (overnatting)
• Onsdag 7. juni: Bergen - Førde - Briksdalsbreen - Stryn - Oldevatn Camping

(overnatting)
• Torsdag 8. juni: Oldevatn - Geiranger - Ørskog - Fjellstova (overnatting)
• Fredag 9. juni: Ålesund – Norsk Maritim Kompetanse Senter – Vard Langsten -

Fjellstova (overnatting)
• Lørdag 10. juni: Fjellstova - Atlanterhavsveien - Trondheim (Trondheim

Vandrerhjem)
• Søndag 11. juni: Trondheim - Gardermoen - Moelv - Lillehammer - Oslo S (vi

kjører gjennom Gudbrandsdalen)

Reiseledere 

Jutta Bachmann (DYEO i 2260, Nesodden Rotaryklubb) 

Stein Øberg (Maridalen Rotaryklubb, var reiseleder sammen med J.B. i 2015 
(Europatur) og i 2016 (første Norgestur) 

Nina Hjellup (Strømmen, mor og vertsmor for flere utvekslingsstudenter) 

Jutta, Stein og Nina var med hele veien 

Kristin Samuelsen (ass. DYEO i 2260, Oppegærd Rotaryklubb) – første dag/natt på 
Haraldsheim 

Terje Løken (President Nesbyen Rotaryklubb) – var med på sykkeltur fra Myrdal til 
Flåm 

Øystein Mogensen (tidligere DYEO i 2260) – var med fra 6.6. til 10.6. 

Fredag 2.6.  

Oppmøte, kos og pep-talk med info om turen – alle med turgenseren 



Lørdag 3.6. 

… fra Hovedstaden til Bjørneparken i Flå og videre til Nesbyen RKs nydelige lunsj på 
Nystølen, hvor utvekslingsstudentene også var i vinter og lærte å gå på ski. Nytt i år 
var besøk i Ål, med ivrige ungdommer hengende i tau og seler i klatreparken! 
Ordfører og RK-president hilste og heiet oss videre over Hardangervidda og til 
Vøringsfossens topp hvor vi overnatter på Liseth pensjonat. Skiftende vær, men vi 
har vært snille og bare hatt regn mens vi har kjørt Anders flotte buss. To stykker 
klarte til og med å kysse elgen Leif! 



Søndag 4.6. 

Søndag 4.7 forlot vi Liseth pensjonat etter en bedre frokost - hvor studentene trolig 
satte rekord i vaffelspising - Vi passerte Hardangerbrua og et utall fossefall før vi 
ankom Flom og opplevde tog opp til Myrdal og (de fleste) syklet ned igjen med sol i 
hjertet og litt regn i fanget... Båtturen fra Flom til Gudvangen var av det duggete 
slaget - de fleste tilbrakte reisen bak vinduer innendørs og gikk trolig glipp av mange 
fantastiske inntrykk .. Og i Voss: smalahoved til dem som turte, og ikke sa de var godt 
mette allerede.. 

Middag i Voss – med ekte blomster☺ og smalahove til ”dessert” spandert av Voss RK 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1279557145497901&set=pcb.1548078001869631&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1279557145497901&set=pcb.1548078001869631&type=3


Smalahove 'rette og vrange' til middag på vandrerhjemmet i Voss. Glimrende gave fra 
Voss RK til utvekslingsstudentene etter en dag med mye bevegelse og tidvis nedbø 

Mandag 5.6. fra Voss til Bergen 

…. med rafting som dagens definitivt sterkeste og våteste høydepunkt! Rafting var en 
ny opplevelse for de fleste. I løpet av en herlig dag med proffe ledere ble vi omvandlet 
fra usikre padlere til ivrige elvestrykfantaster i vaskeekte og flott norsk natur. Nytt og 
Herlig! var omkvedet. Alle lærte at bare godt taktfast samarbeid gir mestring og god 
framdrift.. 

I Bergen er Montana vandrerhjem blitt gruppens 'hjem' i to dager. Etter deilig 
laksemiddag gikk ferden opp til Ulrikens topp med gondolbanen for å nyte utsikten. 
Nedturen til fots var mildt sagt krevende i mye sleip steinur - Men fra bunnen er 
dyktige sherpaer fra Nepal i ferd med å bygge fantastisk flotte trappetrinn 





Tirsdag 6.6. 

Bergen med duskregn på formiddagen og oppholdsvær etter at vi besøkte brygge-
museet sammen med Gisela Kruse. Fløien ble delvis besteget: vi fikk deilig reke-lunsj 
på 'Bergens Skog- og Treplantingsselskap' sitt flotte anlegg i Fløiveien 1. Etterpå var 
det samme vei ned igjen til sentrum og 'fritid'. BBQ hjemme hos Sigrunn Hjellestad 
ble en STOR opplevelse med transport på bybane og lokalbane. Vi fikk besøk av 
guvernør Tore Rykkel og Turid Astrid Reksten 
Bergen sydvesten RK skal ha stor takk for dagens kulturelle og materielle innslag! 

Jutta tilbrakte dagen på sykehus med Otto – men de to fikk også mat og alt annet de 
trengte….. 

Onsdag 7.6. 

RYE NORGESTUR 2017 onsdag 7.6. Vi forlot Bergen med alle smilende ombord i 

bussen til avtalt tid: kjempebra folkens 🏅 
Dagens mål var Oldevatn camping nær Briksdalsbreen - Men før vi kom dit passerte 
vi Sognefjorden med ferge og busset over fjellet til Førde hvor vi ble MEGET godt 
ivaretatt av den lokale Rotaryklubben og sparebanken i Sogn og Fjordane. Tusen 
takk! 
Innerst i Nordfjord bygges det ny tunnel og vei, men gamleveien er så trang at 
trafikken til tider stopper helt opp. Når det ikke er noen form for trafikkregulering, og 
en lang rekke busser og lastebiler ikke kan passere hverandre, bør kanskje noen 

https://www.facebook.com/turid.reksten?fref=mentions


ansvarlige ta affære og få regulert trafikken før det skjer et irriterende alvorlig 

sammenstøt eller utforvelt? 
Briksdalsbreen var en stor opplevelse! Vi ble møtt av Kjell Opheim som til sin store 

overraskelse ble vitne til at de fleste tok seg et bad under breen! Det smakte 
vidunderlig med pizza på kafeen etterpå, spandert av Stryn RK. Takk til klubben og til 
x-guvernør Jostein Bye som kom, hilste og kjørte matvarer til frokost vi selv lager i
morgen.

Kjølende bad i Briksdalsvannet – veldig stolt over seieren – i fjor var det bare to som 
badet, i år badet nesten alle – dette og rafting må ha vært det aller beste under turen, 
selv om alle sa enstemmig at denne turen var helt fantastik 

Torsdag 8.6. 

Lys natt på Oldevatn camping ble nydt i lange drag - både på hytter og i båter til 
vanns .. Frokosten og lunsjbaguetter ble laget i fellesskap før bussen brakte oss til den 
nye gondolbanen i Stryn - vi bare tittet på anlegget denne gangen. Over fjell og dal 
bar det: ned til Geiranger for en pause og opp Ørnevegen til et nytt, flott utsiktspunkt. 
På Ørskog fjellstue ble vi tatt hjertelig imot av hele familien til 'Harry' - Etter en 
forfriskende fjelltur sammen med bla Anja Michaelis fra Vestnes RK og DYEO i 
D2305 gikk ferden til 'Gamle Banken' hvor Ørskog (!) RK disket opp med 
velsmakende trøndersodd og is til hele selskapet. Ny tur ut i terrenget for å se nok et 
flott fossefall ble det også tid til før en samlet seg i hyttene til ro ... 



Fredag 9.6. 

Frokost på Fjellstova og inn på bussen retning Ålesund, uten bagasje fordi vi skal 
tilbake .. 
På veien hadde vi med DYEO 2305 Anja Michaelis og past president Ivar Holmeide 
fra hhv Vestnes og Ørskog RK. 
Ålesund ble raskt beleiret, trappene opp til Aksla er på 418+53 trinn og utsikten fra 
130 MOH ble godkjent! Etterpå ble NMK = Norsk maritimt kompetansesenter, 
besøkt. Lunsj og flere skipssimulatorer ble behørig prøvd ut. Og etterpå dro vi til 
skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord i Vestnes kommune. Påtroppende president 
Johan Hjelvik, MDYEO Roald Fiksdal, president Ivar Arne Gjeitnes og menig 
medlem Roe Skavnes tok oss vel imot og fóret flokken med mat og verftshistorie. 
Givende kunnskap og godt eksempel på en bedrift som meget raskt har mestret 
omstilling etter olje- og finanskrisen.  
På Fjellstova ga Harry gruppen mesterlig fullmakt til hyggelig bålsamling utenfor 
hyttene. Og festen, den varer nok en god stund ennå .. 



Lørdag 10.6. 

Harry Klein&co på Ørskog camping vinket oss farvel med hjertelig smil og en eske 
med fersk småbakst. Bussen rullet som vanlig i behagelig tempo til første ferge - med 
meget rolig klientell ombord. Nest siste natt med gjengen rundt hyggelig leirbål varte 
lenger enn vanlig for noen, så det var ekstra godt å få en liten napp etter frokost.. 
Molde ble i år passert uten stopp for å rekke å besøke Bud og kjøre bruene på 
Atlanterhavsveien begge veier! Vi klarte det mesterlig. Nye hakeslipp for unge og 

eldre..
Trondheim Vandrerhjem på Rosenborg ble beleiret med verdighet etter en snartur til 
nasjonalhelligdommen: Nidarosdomen. Vandrerhjemmet er relativt nytt og flott sted 
- samt fint utgangspunkt for fottur opp til Tyholttårnet for pizza og etterpå ned til
sentrum for vandringer omkring i mindre grupper. Haavard Gjønvik Langlete fra
Trondheim Internasjonale RK invitere oss til pizza ☺

https://www.facebook.com/haavard.g.langlete?fref=mentions


Fornøyde turdeltakere nyter utsikten fra og maten på Tyholttårnet hvor vi møtte også 
tidligere utvekslingsstudent Fredrik Rudfoss Haugland fra Nesodden som nå studerer 
i Trondheim 

Søndag 11.6. – tilbake i Oslo 

Turledere takker for tilliten og for gleden av å oppleve verdens flotteste ungdommer i 
vårt gjestmilde og vakre land. 

Stoppet flere steder underveis for å si farvell til studentene som bor langs veien, bla 
Ringebur hvor vi ble mødt av presidenten med is til alle, i Moelv hvor ve ble bedt inn i 
huset til Lise Holland og mannen hennes til pølser og skolebrød (flere andre i RK var 
med, husker ikke alle navnene). 



Is i Ringebu 

Moelv RK vartet opp med pølser og godord 



Kommentar fra Todd fra Taiwan: 

To Jutta, Stein and Nina 
Thanks for this amazing trip. We learned more about Norway and get to know that 
we are so lucky to be a part of exchange to be able to meet all the exchange students 
from all over the world. 
So again tusen hjertelig takk 

Takk for den utrolig tur ❤️ ❤️ ❤️ 
Vi snakkes no matter how long it takes 

Bilder: FB: Rotary i Norge og RYE 2017 




