FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Rondane
Land: Noorwegen
Route: bestaande route
Aantal wandeldagen: 3
Reisperiode en condities: Juli 2015 – 2 dagen regen, 1 dag zon
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
• Dag 1: Hovringen naar Rondvassbu
• Dag 2: Rondvassbu naar Ovre Doralseter
• Dag 3: Ovre Doralseter naar Hovringen
60km verdeelt over 3 dagen, Hoogtemeters zijn beperkt gebleven max 500m(D/S),
wandeluren kwijt door update Suunto horloge 

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Hovringen geparkeerd en vandaaruit vertrokken

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Rondane Turkart 1:100000

Ervaren terrein- en weerscondities
Mooi schakeringen in het terrein omringd door mooie pieken en nu en dan technisch stenen
pad, 2 eerste dagen tussen Hovringen en Rondvassbu en Ovre Doralseter Regen, de derde
dag van Ovre doralseter naar Hovringen terug prachtig zomerweer

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Goed aanwezig de rode T route van DNT
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Bevoorrading (voeding en water)
Bevoorrading was er in iedere hut te vinden met uitzondering Ljosabua en Doralsvatnethytta

Overnachting + nuttige links
• Brekkeseter (geen idee qua prijs wel korting voor DNT leden)
• Smuksjøseter fjellstue (geen idee qua prijs)
• Peer Gynt Hytta (Geen DNT- wel overnachting maar iets duur 500nok- wel lekkere
wafeltjes en chocomelk)
• Rondvassbu (DNT hut) 1e nacht
• Ovre Doralseter (DNT korting maar geen DNT hut) 2e nacht
• Doralsvatnethytta (2 bedjes- gratis overnachting (geen DNT hut maar open)
Optioneel: Tips rond materiaal
Eventuele gebruikte hulpmiddelen: wandelstokken (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen,
langlaufski’s)

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Super! Mooie 3-daagse tocht jammer van het slechte weer, maar de derde dag maakte dat
allemaal goed.

Foto’s
Link naar online fotoalbum: https://goo.gl/photos/1FtDfnNyuxYnfnQU8
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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