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Het imposante gebied van Rondane 

Het nationaal park Rondane (Noors: Rondane nasjonalpark) is een nationaal park in het midden van 
Noorwegen. Het is in 1962 opgericht en daarmee het oudste van het land. Het nationale park ligt 
deels in de provincie Hedmark en deels in Oppland. Het is circa 963 km² (bron: Wikipedia). 

Het park omvat ruwweg het gebergte Rondane, dat is een hooggebergte met maar liefst tien toppen 
boven de 2.000 meter! Bekend zijn vooral de Rondeslottet (2.178 m), Storronden (2.138 m) en 
Veslesmeden (2.015 m).  

Het hoogste punt is Rondeslottet (Slot Rondane), gelegen op 2178 meter. Vlak daar bij ligt het 
Rondvatnet, een langgerekt meer waar we overheen zullen langlaufen! De bergen hier zijn heel 
anders van karakter dan de Alpen. Immense gletsjerkrachten hebben diepe, brede dalen 
uitgeschuurd en de bergen kenmerken zich door steile wanden en afgeronde toppen. Over de 
dalbodems stromen machtige bergrivieren die uitvloeien in grotere en kleinere meren, maar in de 
winter is dit alles bedekt met een dikke laag ijs en sneeuw. Ideaal om overheen te langlaufen. 

 
Welke route(s) gaan we volgen? 

De tocht loopt bijna helemaal boven de boomgrens van Mysuseter. Het eerste deel van de reis 
verkennen we de omgeving van Hovringen. Bij mooi weer geniet je hier al meteen van imposante 
uitzichten! In de tweede helft trekken we naar het gebied bij de Rondvassbu en bevinden we ons 
midden tussen de hoge toppen. 

 
Altijd sneeuw! 

Vanwege de Noordelijke ligging en het tijdstip waarop deze reis wordt aangeboden ligt er altijd 

sneeuw! Bovendien zijn de temperaturen in de winter er zelden boven nul, waardoor de sneeuw 

die er al gevallen is ook blijft liggen. 

 
Zwaarte en vereiste ervaring 

We maken dagtochten die variëren van 10-25 kilometer per dag. Daarbij zullen we af en toe een eind 
klimmen en soms heerlijk naar beneden zoeven. Ga uit van 150-500 hoogtemeters per dag. Met een 
relatief lichte rugzak (max 10 kilo), omdat we bijna geen eten mee hoeven te nemen, is dit dé kans 
om ervaring op te doen met backcountry langlaufen met bepakking. Enige ervaring met langlaufen of 
alpineskiën is vereist, evenals een goede conditie (minimaal 2 x per week sporten), kou 
bestendigheid én een sportieve instelling. Het succes van een reis als deze is afhankelijk van allerlei 
omstandigheden, maar vooral je eigen instelling. Af en toe een onverwachte sneeuwduik hoort erbij 
en daarnaast geldt: er is geen slecht weer, alleen slechte kleding. Voor ons betekent dat, dat we in 
principe op de toerdagen gewoon op pad gaan, tenzij het zicht zo slecht is dat de veiligheid in het 
gedrang komt. Dan blijven we in de hut.

 

 

 
DNT lidmaatschap 

De reisprijs is berekend op DNT lidmaatschap. Met dit lidmaatschap krijgen we korting in de 
accommodaties waar we overnachten. DNT lidmaatschap is verplicht bij deze reis! Via deze link 
kan je online je DNT lidmaatschap aanvragen. 

Je krijgt dan een pasje thuis gestuurd. Kosten zijn 640 NOK (ongeveer 68 euro). Geef je 
lidmaatschapsnummer vooraf door aan Vasa Sport. 
 

  

Bestemming: 

Rondane 

https://english.dnt.no/join/
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Heen- en Terugreis naar Oslo Gardermoen  

Deze reis begint en eindigt officieel op het vliegveld Oslo Gardermoen. Daar vlieg je in 2 uur vanaf 
Schiphol naartoe. Via bijvoorbeeld www.vliegtickets.nl kan je kijken voor opties en daar boeken. 
KLM, SAS en Norwegian zijn bekende maatschappijen. Vroeg boeken betekent een goedkoper 
ticket, vaak al mogelijk voor 150-200 euro.  Zorg bij het boeken van je vliegticket dat je uiterlijk 
om 13.00u op Oslo Gardamoen bent!  

 

Op de zaterdag van vertrek (10 maart 2018) komen we niet voor 14.00u aan op Oslo Gardermoen, 
zorg dus dat je een vlucht terug boekt die na 16.30u vertrekt (of nog beter: ’s avonds). 
 
Voorbereidingsbijeenkomst 
De bijeenkomst is op woensdag 07-02-2018 van 19:00 tot 22:00 uur in de Vasa Shop. 
 
De winkel is dan ook open, waar je huurmateriaal kan passen en reserveren. Bij de boeking kan je 
aangeven of je materiaal wilt huren. 
Tijdens deze bijeenkomst nemen we door wie welke vluchten heeft geboekt en hoe we eventueel 
gezamenlijk de ski’s en andere bagage inchecken. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te 
stellen indien er nog onduidelijkheden zijn.  
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