
          LFS Trøndelag på helgatur i september 2017  
           til Jægvolden på Inderøy i Nord-Trøndelag. 
 
28 LFS-ere fra Trøndelag strålte omkapp med høstsola da vi entret bussen for å 

bli med på årets helgatur.  Som vanlig satt vi trygt og sikkert i bussen til vår 

faste sjåfør i 10 år, Jon Normann Tviberg.  Hans turbuss er den eneste i sitt slag 

nord for Dovre, og er utstyrt med det meste man kan forlange av en turbuss. 

Etter en ferjetur over den blikk stille Trondhjemsfjorden fra Flakk til Rørvik  gikk 

turen videre til Leksvik på Fosenhalvøya hvor vi fikk en herlig lunsj på Krobua.  

Så bars det videre til Mosvik og over den 1010 meter lange Skarnsundbrua. Vi 

kjørte gjennom et vakkert kulturlandskap i Indrøy kommune i Nord-Trøndelag. 

Høsten hadde så smått gjort sitt inntok med flotte farger og klar luft. Vår sjåfør 

var en utmerket guide med mye lokalkunnskap.  Han fortalte blant annet at 

den veien vi nå kjørte på hadde fått "de vakre veiers pris" 

Vel framme til bestemmelsesstedet: Jægtvolden Fjordhotell.  Etter at vi var 

godt etablert på rommene, fikk vi servert en herlig middag.  Resten av kvelden 

gikk praten lett og muntert. 

Lørdag fortsatte det fine været, og vi startet på en tur rundt på Inderøya med 

den lokalkjente sjåføren som guide.  "Den gyldne omvei" blir denne veien kalt 

og vi fikk oppleve et kulturlandskap og det brede spekteret av aktiviteter 

kommunen hadde.  Her var det mange spesielle spiseteder, kunstverksted, 

slakteri, gartneri, gårdsysteri og gårdshotell for å nevne noen. 

På Jækta Fjellstue fikk vi besøk av Jon Northug - far til Petter, Thomas og Even. 

Han fortalte om guttenes oppvekst.  Northug var gårdbruker, og guttene var 

oppvokst med fysisk arbeid på gården i Mosvik.  De var tidlig med i all slags 

idrett. Den digitale verden hadde heldigvis ikke gjort sitt inntog da guttene 

begynte å interessere seg idrett.  Foreldre må ikke skyve, sa han, de må være 

med å løfte! 

Tiden etter Petters "fyllekjøring" var tung.  Det ble litt for mye mediaoppstyr, 

men etter hans uforbeholdne beklagelse roet det seg.  Så begynte han å trene, 

trene og trene. Han har alltid vært optimist.  På et vis har han "modnet" etter 

det han har opplevd. 



Thomas har også hatt mange seiere.  Han sier han er fornøyd, og vil nå gi seg.  

Han har en god jobb, med bl.a. oppdrettsfisk, som han liker.  Even har også 

gjort det bra.  Han har kontroll, sier han. Det har aldri skjedd før at 3 brødre i 

samme konkurranse har gjort det så bra som disse. 

Etter en god middag på hotellet hadde vi som vanlig en underholdende 

utlodning. 

Da vi startet på startet vi på hjemturen, kom høstregnet.  Vi fikk ennå mere 

lokal guiding av sjåføren, og turen ble også krydret med små morsomme 

historier. 

Vi er nå mange opplevelser rikere, og takker atter en gang styret for et fint 

turopplegg. 

 

                     Aase Lian 

 


