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Ringkollen også for barna

toppglede: Julie Nygård Omholt (9) og Sverre Nygård Omholt (7) har tatt oppstilling på sikteplata på Ringkolltoppen.
AXel J. Holt

Ringerikes Turistforening
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ingkollen, barn og vinter – en herlig
miks med alle muligheter for et godt
resultat, gitt et godt forarbeid.
Barn vil gjerne mestre, de vil prøve, de
vil lære. De vil beherske, få til, klare ting
på egen hånd. Ungene er utålmodige, mor
har pakket sekk med niste og drikke og
ikke minst klær. Mens far står og er litt
tvilrådig. Det var dette med skismørning
og sånne greier. Skulle liksom være hans
område. Men far er muligens ikke helt der.
Kjære far! Eller mor, eller storesøsken
eller hvem det måtte være. Ikke fortvil!
Hjelpen er nærmere enn dere tror. Både
barnehager og SFO har gode tilbud når det
gjelder å lære barna kunsten å knekke skikoden. Ledet av erfarne instruktører fra
Skiforeningen leiker hundrevis av barn seg
fram til det som skal til for å mestre skiene:
Balanse, styrke, teknikk. Og nettopp dette
skjer på Ringkollen, hver vinter.
Første uka i mars er det Ringkollen Vinterfestival. Mange forskjellige lag og foreninger går sammen om vinteraktiviteter
på Ringkollen. For barna er det spesielt to
arrangementer som er verdt å merke seg.
Barnas Eventyrstund ved Kolltjern. Med

grill og eventyrfortelling i kveldsskumringen samles barn og voksne for å føle stemningen når mørket senker seg.
Vi må gå på ski både fram og tilbake for å
være med. Ikke lange biten riktignok, men
langt nok til å kjenne hvor godt det er å
komme fram til bålvarmen og få grillet
medbragt pølse. Ikke gjør det noe om det
er mørkt når vi skal tilbake igjen, for langs
løypa brenner fakler som lyser opp der vi
skal gå.
Barnas Ringkolldag er den riktig store
dagen for barn på ski i Ringkollen Vinterfestival er Barnas Ringkolldag. Ja, vi står
fast på at det er Barnas Ringkolldag, selv
om denne dagen over store deler av Øst-

hva?

Ringkollen er egnet
og tilrettelagt for
vinteraktiviteter som
langrenn, hopp, alpin
og lek i bakker. Her
er også sportskapell.
Ringkollstua holder
åpent i helgene
og ved større
arrangement.

når?

Uke 10: Ringkollen
Skifestival,med
Barnas Eventyrstund
4. mars og Barnas
Ringkolldag.

hvor?

Ta av Fv 241 ved
Klekken. Ca 5 km til
parkeringsplassen ved
Ringkollen. Bomvei.

skilglede: Barnas Ringkolldag samler
barn i alle aldre. Foto: alF-elling omholt
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landsområdet kalles Barnas Holmenkolldag. For det var i Holmenkollen det begynte. Vi her i distriktet synes imidlertid
at Ringkollen er et godt merkenavn.
Her velger barna mellom tre ulike løypelengder, fra den korte Harepusløypa der
det kan være godt å holde en voksen i hånda, til «mellomdistansen» i Bamseløypa
og langturen i Elgløypa helt til Femputta.
Alle som fullfører får eget startnummer og
selvfølgelig premie!
Å grille pølser eller selvlaget ostesmørbrød over åpen varme synes barna er
spennende. Her i Leikeland er det ikke
bare skiene som gjelder. Her kan både
mindre og større barn (og voksne!) få testet både akebrett, snøbrett og kjelke. Skulle ikke dette by på nok spenning og utfordring, ligger en vel utstyrt alpinbakke og
frister.
Ringkollstua er det naturlige midtpunktet her oppe. Ringkollstua ligger på en
bakketopp, men glir likevel godt inn i terrenget. Et naturlig «gå-inn-sted» for alle
som ferdes i området. Enten det er på
slutten av en langtur, som et hvilested på
en gjennomgangstur, eller som avbrekk
fra leiken. Far! Lær deg å smøre før du tar
med ungene ut. Dessuten er mor kanskje
en bedre skismører enn du tror...

