
Med LFS Trøndelag på Rørostur 2015 

 
Helga 28.-30. august var det duket for LFS Trøndelags årlige weekendtur, og årets 

reisemål var Røros. Lørdag var det innlagt tur til Funäsdalen i Sverige med muligheter 

for handel. 

 

29 glade medlemmer gikk om bord i turbussen fra Arctic Buss ved Moholt storsenter i 

Trondheim. Denne gangen var turen lagt om Selbu og Tydal og over fjellet til Brekken og 

videre til Bergstaden. Etter en times kjøring ble det kaffestopp i Selbu, der to av lagets 

medlemmer stilte altanen til disposisjon som rasteplass. Etter inntak av kaffe, horn, 

pizzaboller og diverse kaffebrød, ble vertskapet med på turen videre. Det ble guiding 

underveis og reisefølget fikk innføring i det meste av store, små, og noen helt uvesentlige 

severdigheter.  

Etter at formiddagen bød på sommerens verste regnvær i Selbu, ble det oppholdsvær da LFS-

følget kom til bygda, og på turen over fjellet kom også sola, og det ble en kort stopp på veien 

mellom Stugudal og Brekken. Denne veien går gjennom viktige beiteområder for tamrein, og 

vi fikk se mange av dem underveis. Denne veien er noen mil lenger enn om du kjører til 

Støren og oppover Gauldalen, men det varvel verdt omveien. 

Vi ankom Røros Hotel ved 18-tiden, og sjekket inn før vi fikk servert hotellets nydelige 

middagsbuffet. Utover kvelden var vi samlet i hotellets lobby, der det også var musikk av et 

enmannsorkester. Noen av oss dristet seg også ut på dansegolvet utpå kvelden. 

Etter frokosten lørdag, ble det busstur til utlandet. Vår faste sjåfør gjennom mange år, Jon 

Normann Tviberg, tok oss med til Funäsdalen, et populært sted for ski- og snøscooterturisme i 

Härjedalen. Der ble det anledning til shopping på Coop og Systembolaget, og vi registrerte at 

en del av følget var ute på «kvotejakt», På vei tilbake ble det en liten kaffestopp på 

naturrasteplassen i Tänndalen, som har en idyllisk beliggenhet ved en foss. Der er det også 

toalett tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Tilbake på hotellet i Røros fikk vi servert lunsj, og vi hadde ettermiddagen til disposisjon for 

hvil, en spasertur til sentrum, eller andre aktiviteter. Etter nok en god middag var vi samlet i 

hotellets bar i sokkeletasjen. Der ble det mange gode samtaler, noen gode historier og selvsagt 

åresalg med masse gevinster. Nye vennskapsbånd ble knyttet, og gamle kjente ble enda bedre 

kjent. Det er et utrolig godt samhold i foreningen, og vi har et styre som står på for 

medlemmenes beste. 

Søndag var det utrolig flott sensommervær på Røros, og vi hadde god tid, i og med at vi 

skulle spise lunsj før vi tok på hjemvei. Dermed ble det boccia og kaffe utenfor hotellet. 

Slagrammede, pårørende, assistenter og styremedlemmer kjempet side om side i «Røros 

open». En verdifull og trivelig dyst før vi satte oss i bussen og startet på veien tilbake til 

Trondheim. Vi tok oss tid til en kort stopp ved Eafossen i Holtålen, før siste etappe mot byen. 

Nok en flott og vellykket LFS-tur var over, og vi ser frem til neste års utflukter. 

 

Ingar Lien  


