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Het imposante gebied van Tafjordfjella 
Tafjordfjella of Tafjordfjellene is een bergketen in de Noorse provincie Møre og Romsdal en Oppland. 
Het is gelegen in de gemeenten van Norddal, Stranda, Rauma en Skjåk. Het gebied dankt zijn naam 
aan de plaats van de Tafjord en de Tafjorden, de belangrijkste toegangspoort. De hoogste toppen zijn 
Puttegga 1999m, Karitinden 1982m, Tordsnose 1975m en Høgstolen 1953m. 
De meren die in de omgeving liggen zijn de Tordsvatnet, Veltdalsvatnet, Zakariasdammen en 
Grønvatnet. Gedeelte van hiervan ligt in het Nationaal Park Reinheimen. De Noorse Trekking-
vereniging heeft daar de volgende hutten: Reindalsseter, Pyttbua, Veltdalshytta, Vakkerstøylen en 
Danskehytta. Het westelijke deel van het gebied is sinds 1923 uitgebreid en is ontwikkeld voor de 
productie van hydro-elektrische stroom door de Tafjord Kraft-bedrijf. Het is een groot imposant gebied 
met meren en hoge bergtoppen met in de winter een dike laag ijs en sneeuw. Ideaal om eroverheen te 
langlaufen. 

 
 
Welke route(s) gaan we volgen? 
We starten onze tocht in Brøstedalen, iets ten westen van Bjorli, waar we met auto worden naartoe 
worden gebracht. Van daaruit lopen we in 6 dagen van hut naar hut verder het gebied in en eindigen 
onze tocht uiteindelijk ten zuidwesten van Bjorli in Grotli. 

 
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 11-19 kilometer per dag. Daarbij zullen we af en toe een eind 
klimmen en soms heerlijk naar beneden zoeven. Ga uit van 150-600 hoogtemeters per dag. Met een 
rugzak van c.a. 15 kilo (we nemen al ons eten voor de week zelf mee) vereist dit wat training. Op dag 4 
blijven we in dezelfde hut zodat een rustdag of een dagetappe mogelijk is. 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.

 

Het gebied is vrij wild en ruig. Ervaring in het toerlanglaufen is dus een must voor deze 
trektocht. We raden je aan eerst een backcountry cursus in het Schwarzwald of een vergelijkbare tocht 
in Scandinavië te hebben gedaan! 
 
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 
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kan je online je DNT lidmaatschap aanvragen. Je krijgt dan een pasje thuis gestuurd. Kosten zijn 725 
NOK (ongeveer 71 euro). Geef je lidmaatschapsnummer vooraf door aan Vasa Sport. 
 
Heen- en Terugreis   
Deze reis begint officieel in Hotel Bjorliheimen in Bjorli en eindigt in Otta op het treinstation. De snelste 
en eenvoudigste manier om in Bjorli te komen is retour te vliegen vanaf Schiphol naar Oslo Gardermoen 
Daar vlieg je in 2 uur vanaf Schiphol naartoe. Vanaf daar kan je comfortabel met de trein (c.a. 4,5 uur) 
naar Bjorli reizen. Voor de terugreis reis je met de trein van Otta weer terug naar Oslo Gardermoen (c.a. 
3 uur). Via bijvoorbeeld vliegtickets.nl kan je kijken voor vluchtopties en daar boeken. KLM, SAS en 
Norwegian zijn bekende maatschappijen. Je treintickets kan je hier boeken: https://www.nsb.no/en/ 
Vroeg boeken betekent een goedkoper vliegticket, vaak al mogelijk voor 100-150 euro.  Voor de 
terugreis kan je het beste de avondvlucht van Oslo Gardermoen naar Schiphol boeken (niet 
eerder dan 16.00 uur!) 
 
LET OP: de treintijden zijn nog niet bekend en te boeken. Houd daarom rekening met genoeg 
speling om zo de trein en vlucht te kunnen halen! Met de vroege ochtendvlucht (heen) en de 
latere avondvlucht terug) ga je in ieder geval op zeker. 
 
Voorbereidingsbijeenkomst 
De datum van de voorbereidingsbijeenkomst staat nog niet vast. Zodra dat bekend is wordt dit aan jullie 
gecommuniceerd. Wel staat vast dat dit gedurende 3 uur in de Vasa Shop in Cothen zal zijn. 
De winkel is dan ook open, waar je huurmateriaal kan passen en reserveren. Bij de boeking kan je 
aangeven of je materiaal wilt huren. 

 
Bij KLM kan je zelf sportbagage/ski’s aanmelden. Op de voorbereidingsdag bij Vasa Sport in 
Nederland kunnen we afspreken om 1 of 2 gezamenlijke skitassen mee te nemen, dat scheelt in de 
kosten. Je kan dus het beste wachten met sportbagage aan te melden nadat op de voorbereidingsdag 
is besproken hoe we de (huur)ski’s meenemen. Bagage en ski’s nemen jullie zelf (evt. onderling 
verdelen) mee. 
 
Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Stuur een mail naar reizen@vasasport.nl  
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