
Rapport fra Ulefoss RK 

Rotary distrikt 2290 sommerleir 2019 i Sørøst-Norge 

Ulefoss rotaryklubb hadde gleden av å ha besøk av disse ti flotte ungdommene fra ti forskjellige land fra 10. 

til 15. august. Det oppsatte programmet ble i hovedsak fulgt, men det ble foretatt enkelte endringer ut fra 

praktiske og værmessige forhold. 

Transport av gruppen ble utført med leid 16-seters buss. 

Lørdag 10. august: 

Henting fra Bjørnevasshytta, en turisthytte ved fv. 45 i Valle kommune. 

Stopp ved Dalen hotell, ved innsjøen Bandak, i øvre ende av 

Bandakkanalen (øvre del av 

Telemarkskanalen) for orientering 

om historie, etc. Videre til nylig 

opprustede Vest-Telemark museum 

og Eidsborg stavkyrkje (ca. 1250) i Eidsborg. Museumsbesøk og guiding. 

Deretter til Morgedal skieventyr, et museum og opplevelsessenter 

rundt ski og skisport. Museumsbesøk og guiding. Herfra gikk reisen 

videre til skogeiendommen Sætre ved Nakksjø i Drangedal. Hovedhuset 

her var vår «basecamp», med overnatting og servering av hjemmelaget 

mat. 

Søndag 11. august: 

Tur Ulefoss-Lunde, den mest spektakulære strekningen av Bandakkanalen, med bl.a. Vrangfoss sluseanlegg, 

Norges største. Båt: M/S Telemarken. 

Mandag 12. august: 

Rolig dag i området rundt Sætre. Kanopadling, ATV-kjøreopplæring, mv. 

Tirsdag 13. august: 

Besøk i klatreparken «Høyt og lavt» i Bø. Sikkerhetsopplæring, klatring på forskjellige måter oppe i 

trekronene, glideflukt på line, mv. 

Teambyggingsøvelser med instruktør: Skyting med pil og bue, gruppebalansering på slak line, samt 

firemannskoordinert heising og stabling av kubber. 

Medbrakt selvsmurt niste. 

  

Eidsborg stavkirke 

Måltidene var populære! 

Teambygging i klatreparken: Gruppebalansering Klatreparken: Her går det unna mellom trekronene! 



Bilder: Egil Stokken Einar Kallager, Øystein Haugen og Per Harald Hermansen. Tekst: Per Harald Hermansen. 

Onsdag 14. august: 

Tur til Rjukanområdet (verdensarvområde). 

Stopp ved jernbaneferjene på Mæl ved Tinnsjø 

(191 moh.), med orientering om industrien 

(Norsk Hydro), kraften og logistikken, samt 

hendelser relatert til tungtvann under 2. 

verdenskrig. Videre til Stavsro (1 100 moh.). 

Fottur herfra opp til tårnet og turisthytta på 

Gaustatoppen (1 800 moh.). Turen ned gikk 

med Gaustabanen, en tidligere militær, 

hemmelig bane inne i fjellet, som ble åpnet for 

allmennheten for få år siden. 

Stopp på hjemtur nær det «kongelige 

utsiktspunktet» i Nutheim-kleivene ved E134. 

Dramatisk utsikt over U-dalen Flatdal, med flatt, vakkert kulturlandskap, Norges eneste landsby og Flatsjå 

(160 moh.), omgitt av stupbratte fjellsider, opp til godt over 1 000 moh., på begge sider. 

Medbrakt selvsmurt niste. 

Grillselskap om kvelden, med klubbmedlemmene. Taler, utveksling av vimpler mm., og litt festivitas i 

anledning avslutning av oppholdet. 

Torsdag 15. august: 

Henting på Sætre av Stokke RK. 

HMS: 

Vi hadde ingen uhell med skader. En av deltakerne ble syk med feber, og måtte stå over turen til Gausta. 

Generelt: 

Det har vært en udelt glede å ha besøk av disse ungdommene. De har vært høflige, oppmerksomme, 

interesserte og tilpasningsdyktige, og har tatt del i alle deler av programmet på den mest positive måte. 

Innad i gruppen var stemningen svært god, med sosialt samhold og inkludering på høyt nivå. Klubben har 

utelukkende gode erfaringer og minner fra besøket, og vi kan gi hver enkelt deltaker den beste attest. 

En glad gjeng! Endelig oppe, etter 700 høydemeter! 

Foran stabburet på Sætre, etter grilling og gaveutveksling. Nå venter Stokke RK … 


