
 

   

Bli med på VMH sitt hårete mål 2018 
 

I år sykler vi Rallarvegen; kjent som Norges vakreste 
sykkeltur. Vi har selvsagt også aktiviteter for de som ikke 

ønsker å sykle 
 
 

Sett av helgen 24. – 26. august og bli med på tur.  
For de som ønsker å sykle vil det være mulig å sykle 
hele eller deler av etappen Haugastøl – Flåm, og det 
vil bli tilbud om el-sykkel. Ønsker du å være med på 
turen, men ikke sykle, så er det flere aktiviteter å 
velge mellom. Bli med!! Her er programmet: 
 
Program for dagene: 

 
Fredag 24.august 
De som skal sykle ankommer med egen transport til Haugastøl absolutt senest kl 11:00, 
og møter opp ved Haugastøl turistsenter. Her får vi utdelt sykkel, el-sykkel eller vanlig 
(dette krysses av for i påmeldingsskjema). Vi ordner med frakt av bagasje til Finse der vi 
skal overnatte, så du behøver kun å ha med på sykkelen det du trenger i løpet av turen 
(pakkeliste sendes de påmeldte). 
 
Vi sykler så strekningen Haugastøl – Finse. Dette er en distanse på 27 kilometer, med en 
høydestigning på 222 høydemeter.  
 
De som ikke ønsker eller kan sykle denne strekningen, reiser direkte til Finse (på 
egenhånd). Her vil det være mulighet for en flott guidet vandretur ved Finse. Denne 
turen med guide legges opp etter vårt ønske, avhengig av de som melder seg på. 
Ønsker du å bare oppdage Finse på egenhånd, er det selvsagt også mulig. 
 
Vi spiser felles middag om kvelden på Finsehytta der vi også skal overnatte. Overnatting 
foregår i dobbeltrom. 
 

 
Lørdag 25. august  
Tidlig frokost på Finsehytta, inkludert smøring av 
nistepakke og påfyll av varm drikke på medbrakt 
termos. 
 
Kl 09:30 setter vi oss på sykkelen og starter på 
veien fra Finse til Flåm. Dette er en strekning på 
53 kilometer, og går først opp til 1343 m.o.h. før 
det går nedover til Flåm 2 m.o.h.  



 

Veien er til tider bratt og smal, så det er partier der man anbefales å gå av sykkelen 
De som ikke ønsker å sykle, får mulighet til aktiviteter i Flåm. De kan velge mellom 
Kajakksafari: https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-norway/kayaking/3-hour-
kayaking-trip-in-flam/ 
 
Eller fjordsafari med Rib inkludert guide: https://www.fjordtours.com/things-to-do-in-
norway/fjord-cruises-and-fjord-safari/heritage-fjord-safari-in-flam/ 
 
For de som ønsker å teste ut lokalitetene i Flåm, er det mulighet for ølsmaking på Ægir 
Bryggeri kl 16:00. Dette må den enkelte betale selv (Kr 315 pr person). Her går det an å 
bestille innen kl 15.00 samme dag.  
 
Kl 17:25 tar vi toget tilbake til Finse, og spiser nok en deilig 3-retters middag 

 
Søndag 26.august 
Frokost på Finsehytta. 
 
Avreise med tog fra Finse kl 14:34 og ankomst Haugastøl kl 14:51. Herfra går togene 
videre i retning vest eller øst.  
 
Som dere ser er togtransporten veldig dårlig denne dagen, derfor lang ventetid.  
Det er ingen planlagt aktivitet denne dagen, men det er mulighet for div turer i området 
og god mulighet til å hvile eventuelle såre romper og støle legger. 
 
 
Annen viktig informasjon: 

• Deltagelse på turen er på eget ansvar. VMH har ikke noe medisinsk ansvar for de 
som er med, og deltagerne må selv avklare med sin lege i forkant av turen om det 
er forsvarlig å delta 

• Egenandel er kr 2000,- per person og dette dekker 
o To overnattinger på Finsehytta 
o Sengetøy, håndkle, 1 stk dusjpolett pr person til fellesdusj Finsehytta 
o Tre-retters middag på Finsehytta fredag og lørdag 
o Frokost og smøring av nistepakke og fylling av termos lørdag 
o Leie av sykkel 
o Togtransport fra Flåm tilbake til Finse på lørdag 
o Vandretur og kajakksafari/tur med Rib 
o Transport av bagasje til Finsehytta for de som sykler 
o Transport til Haugastøl/Finse fredag (evt.torsdag) og fra Finse søndag må 

dekkes og ordnes av hver enkel 
• Overnatting på Finsehytta er i dobbeltrom 
• Man bør ha erfaring med å sykle på el-sykkel om man velger 

dette 
• Det er begrenset antall plasser, maks 25 personer 
• Påmeldingsfrist 25.mai. Påmeldingen er gyldig når egenandelen 

er registrert betalt til VMH. 
• Påmelding med ferdig utfylt skjema sendes til anne@vmh.no  
• Egenandelen innbetales innen 25. mai til konto 1503 40 36168 
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• Påmelding er bindende. Ved sykdom kan egenandelen tilbakebetales ved 
framlegging av legeerklæring 

• Påmeldingsskjemaet på neste side må benyttes! 

• For mer informasjon om sykkelturen se denne linken: 
https://www.haugastol.no/rallarvegen 

 
Vi håper mange har lyst til å være med på denne turen. Alle er hjertelig velkommen til å 
delta, uansett om man skal sykle hele turen, deler av turen eller ønsker å oppleve det 
vakre Vestlandet fra Rib eller kajakk, eller bare tusle rundt på egenhånd. 

 
Har du spørsmål angående turen? Ta gjerne kontakt: 
Eirik: eirik.moklegard@hotmail.com Telefon: 41 23 46 01 
Kari Anne: karriped@hotmail.com Telefon: 90 16 35 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder: Gjengitt med tillatelse fra FjordTours.com 
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Påmelding til Hårete mål 2018, Rallarvegen 
 
 

Navn:__________________________________________________________________________ 
 
Adresse:_______________________________________________________________________ 
 
Mobilnummer:_______________________E-post:_________________________________ 
 
 
Jeg ønsker å sykle følgende distanse: 

Haugastøl – Flåm (både fredag og lørdag, 27 + 53 km)  ☐ 
 

Haugastøl – Finse (fredag, 27 km)      ☐ 
 

Finse – Flåm (kun lørdag, 57 km)      ☐ 
 
Jeg ønsker type sykkel:  

El-sykkel          ☐ 

Vanlig sykkel         ☐ 

 
 
Jeg ønsker ikke å sykle, men vil delta på følgende aktiviteter : 
 
Fredag: 

Vandretur ved Finse        ☐  

 
Lørdag: 

Fjordsafari med Rib        ☐ 

eller Kajakksafari         ☐ 

 
 



 

Jeg ankommer Haugastøl torsdag 23.august (denne natten betales av hver 
enkelt. VMH bestiller når frist for påmelding er utgått, og vi bor i leiligheter 

med plass til 6 eller 8 personer)       ☐ 

 
 
Allergier/dietter: 
 
 
 
Ønsker å dele dobbeltrom på Finse med: 
 
 
 
Jeg er orientert om at turen er på eget ansvar, og jeg har avklart med egen 
ansvarlig lege at det er forsvarlig at jeg deltar på denne turen 
 
 
Signatur: 
 
 
 
 
 

Vi minner om: 
• Det er begrenset antall plasser, maks 25 personer 
• Påmeldingsfrist 25.mai. Påmeldingen er gyldig når egenandelen er 

registrert betalt til VMH. 
• Påmelding med ferdig utfylt skjema sendes til anne@vmh.no  
• Egenandelen er kr. 2000,- (reise til/fra Finse må hver enkelt betale og 

ordne selv) 
• Egenandelen innbetales innen 25. mai til konto 1503 40 36168 
• Påmelding er bindende. Ved sykdom kan egenandelen tilbakebetales 

ved framlegging av legeerklæring 
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