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Høstens veterantur gikk i år til Råndane 
nasjonalpark. Morgenflyet fra Tromsø til Oslo 
og tog videre til Otta, honørbillett.  
Her ble vi hentet av Otta Minibuss Service og 
kjørt opp til Rondane spa og høyfjellshotell, 
Mysuseter. 
 
Foto: Solveig Kjærran 

 

 

 
Her ble det tid til en lett ettermiddagstur til 
‘’fossene’’ før vi spiste deilig middag. 
 
Foto: Solveig Kjærran 

 
 

 
Neste morgen pakket vi for dagstur til 
‘’Peer Gynt hytta’’, en tur på ca 20 km t/r  
i lett, men litt steinet terreng.  
Den største opplevelsen var å se de enorme 
områdene med reinlav.  
 
Foto: Solveig Kjærran 

 
På vei til Peer Gynt-hytta med 
Rondanemassivet i bakgrunnen. Stien var lett 
å gå selv om det var litt steinete noen steder. 
Deilig gåvær var det også. 
Foto: Solveig Kjærran 

  



 
NB!! Denne laven er fredet, du kan ikke plukke den 
eller gå på den. Foto: Bjørnar Seljehaug 

 
Han Peer hadde stengt så det ble ingen vafler 
på oss ( var fri for røre ) 
 
Foto: Solveig Kjærran 

 

 
Etter ei god natt’s søvn for ‘’slitne’’ veteraner, 
ble noen av oss kjørt til Spranget, parkgrensen 
på veien til Rondvasbu. Derfra var det god 
grusvei som var lett å gå! 
De spreke gikk hele veien, 11,5 km. 
Foto: Kathe Klavenes 

Her hadde han far ‘høst’’ vært med penselen 
sin og malt fine høst-farger. 
 
Foto: Bjørnar Seljehaug 

 
 

 
Også her valgte noen av oss å gå en tur i området. 
‘’Jøtulhogget’’ var målet 
 
Foto: Bjørnar Seljehaug 

Mens kvelden senket seg og mørket kom 
sigende ble det inntatt en vellsmakende 3-
retters middag 
Foto: Bjørnar Seljehaug 

 
 



Torsdag morgen måtte de lystige veteranene si 
farvell til dette vakre stedet og gis seg i ferd 
med tilbaketure hjem til Tromsø. 
Foto: Kathe Kalvenes 

På vei tilbake til Spranget ble det en siste 
rast i vakre omgivelser  og som Erling sa: 
‘’her er det romslig utsikt’’ 
Foto: Bjørnar Seljehaug 

 

 

 
Vi slapper av i lyngen ved Spranget mens 
vi venter på at Otta Minibuss Service skal 
ta oss til Otta hvor NSB fraktet oss videre 
til Gardermoen.  
Vi var heldige, vi hadde fått seter i en egen 
kupe for oss selv. En lystig konduktør kom, 
gjorde ei telling: ‘’ja,dere er jo her alle 
sammen’’  -  så gikk han. 
 
En takk til alle som bidro til å gjøre turen 
til en fantastisk opplevelse. 
Foto: Solveig Kjærran 

 
 


