
Dalsbygdaprøven 1. og 2. September 2018 

Informasjon fra Dalsbygda Jaktlag. 

For 26. gang kan vi ønske ØFHK velkommen til Dalsbygdaprøven. Vi tilrettelegger tradisjonen tro med 

overnattingstilbud, festmiddag i stortelt lørdag kveld, og åpen bar med alle rettigheter i forbindelse 

med festmiddagen. Jaktlaget har som vanlig ordnet med terreng, tillatelser og gavepremier i form av 

jaktkort på rype i ett av våre flotte terreng. 

Overnattingstilbud 

Alle som melder sitt behov for overnatting vil få plass i seterhus og hytter i umiddelbar nærhet av 

prøveterrengene.  Vi gjør oppmerksom på at deltagerne selv må ha med sovepose, og om at alle 

hunder skal holdes på gulvet, helst i bur, da sofaer og stoler er private eiendeler som lett tar skade av 

hundepoter og skitt. 

Hyttene og seterhusene vi tilbyr har ikke innlagt strøm, og mobildekningen i området er varierende.  

Serveringstilbud 

Lørdag kveld er det 3-retters festmiddag bestående av velkomstdrink laget på tyttebær, elgstek med 

fløtegratinerte poteter, og tjukkmjølkspanacotta til dessert. Middagen bør prøves av alle, det er en 

opplevelse i smaker fra fjellet og nærområdet. 

Priser 

Overnatting i seter/hytte  kr. 450,- pr. person/natt 

Campingvogn/telt på Storstuvollen kr. 100,- pr. person/natt 

3-retters festmiddag lørdag  kr. 450,- pr. person 

Booking og betaling 

Alle henvendelser vedrørende bestilling av overnatting og middag kan rettes til Tone Holte på mail 

toneholte@hotmail.com eller telefon 97 52 01 54. 

Betaling for overnatting/camping og middag gjøres til konto 1885.16.29277 (før ankomst). 

All servering fra baren må gjøres opp kontant på stedet, da vi ikke har betalingsterminal.  

 

Praktisk info 

Nøkler til hyttene kan hentes ut på Kølbua Cafè i Dalsbygda sentrum fredag 31. august fra klokken 

17.00 til kl. 20.00, eller etter nærmere avtale. Etter endt besøk skal nøklene settes igjen i døra på 

hytta/setra! Husk å forlate hyttene i samme stand som de var når du kom. 

Det er mye sau i området, husk at alle hunder må ha sauerenhetsbevis som ikke er eldre enn 2 år! 

Det vil bli foretatt kontroll av dette, hunder som ikke har renhetsbevis vil bli bortvist fra jaktprøven, 

og hundens eier vil bli anmeldt for brudd på båndtvangsbestemmelsene! 

Husk også å betale veiavgift for seterveiene, det er felles bomkasse for alle seterveiene ved Løvli, på 

venstre side av veien før du kjører inn i seterdalen. 

 

mailto:toneholte@hotmail.com


Terrengene som skal brukes er følgende: 

1. Falken Øst (bruk området nord for Rasmusbekken, mot toppen av Falkhøgda). 
Parkering skal gjøres på merket parkeringsplass ca 200m før Falksetra. Ingen biler 
må hensettes på Falksetra, da det kan være sauesanking og transport av sau derifra 
den samme helga! 

2.       Kjurrudalen Nord, for mange ett nytt og spennende område med mye fugl. Terrenget         
 ble også benyttet i 2017 med stor suksess. 

3.       Mastukåsa (inndelt i to terreng): Mastukåsa Nord og Mastukåsa Sør  

4.       Håkkårabben (parkering på P-plassen i Hematenga). Gå mot toppen av      
 Bratthøtangen, på kanten mot Tverrfjelldalen.  

5.       Dalfjellet (start  i snaua rett ovenfor Storstuvollen, eller gå stien fra Trøavollen mot 
 Kostvarden , gå mot toppen av Dalfjellet). 

6.       Rabblia (alt terreng sør for veien til Skarvdalen, samt terrenget sørvest fra 
 Trøavollen, mot kommunegrensa til Tolga). 

PS: Det er gjennomført høsttaksering av rypa i Dalsbygda, med svært godt resultat. Vi har en solid 
stamfuglbestand, og vi har hatt svært god kyllingproduksjon i 2018.  Rypetellingene kan du se på 
jaktlagets web-sider www.dalsbygdajaktlag.no  

 

Med vennlig hilsen 

Arrangementskomiteen i Dalsbygda 

 

 

http://www.dalsbygdajaktlag.no/

