Med hesteskyss langs seterveien fra Søvollen til Møyåvollen
og Sølenkroken i Rendalen 10. – 13. august 2017
Foreningen Arbeidshesten i Hedmark inviterer for sjette året på rad til en uforglemmelig tur i det flotte
kulturlandskapet langs den gamle seterveien fra Søvollen til setergrenda på Møyåvollen på den andre
siden av fjellet.
Vi starter også i år turen på setra Søvollen hos vertskapet Gudrun og Ole Karl Romenstad
(www.romenstad.no).
Med hest og vogn, eller ridende drar vi over fjellet fredag morgen etter ei god natts søvn i gamle
seterhus. Denne veien har folk fra gardene i bygda fulgt gjennom mange år for å komme til setrene
sine inne i fjellet. Området bærer på mange historier og skjebner som dere vil få en smakebit av på
veien. Livet på setra var for mange et etterlengtet avbrekk fra gårdens rutiner, men det var også hardt
arbeid og til tider ganske dramatisk.
På turen over fjellet stopper vi for å koke kaffe på bålet samtidig som vi nyter god Rendalskost. Etter å
ha passert det høyeste punktet beveger vi oss ned mot Sølendalen og Møyåvollen. Middagen som
består av mørnet hjortekjøtt og salat lager vi sjøl over grillen som vi har satt opp.
Lørdag formiddag starter vi med frokost før vi reiser videre innover fjellet mot Sølenkroken hvor vi
har lunsj ute i det fri (husk å ta med nistemat). Om kvelden kommer vi tilbake til Møyåvollen hvor
Gudrun og Ole Karl venter med middag.
Søndag morgen går turen tilbake til Søvollen hvor det serveres middag før hjemreise.
Litt om turen:
Frammøte torsdag 10. august senest kl. 19.00. Det serveres kokegroptilberedet middag
Beiteplass til hestene hele helga
For de som trenger det, er det så langt vi kan mulighet for å låne vogn. Gi beskjed om dette tidlig slik
at vi kan forsøke å skaffe lånevogner!
Skjenkebevilling (torsdag kveld)
Ta med egen sovepose
Påmelding og opplysninger:
Oddvar Olsen: tlf.: 905 48 863 eller oddvar@spydspissen.no
Pris for hele turen kr 1950,-. Prisen inkluderer overnatting innomhus, middag torsdag, fredag, lørdag
og søndag. Frokost og lunsj fredag. Ta med litt mat til frokost og niste lørdag og søndag.
Bindende påmelding og innbetaling innen 1. juli til konto: 1822 57 27119.
Maksimum 25 deltakere.

