Flymedoss-arrangement i Hamran.

Tirsdag 3. juni 2014, kl. 10.10, skjer det store ting i Hamran.
TV 2 sender for tiden et program som heter «Fly med oss». Det sendes hver dag, og opptakene som
sendes er tatt opp dagen før.
Den 3. juni flyr de over Tolga, så vi kommer da på TV’n den 4., og da planlegger vi et arrangement i
Hamran hopp – og skileikanlegg.

Planlagt opplegg.
60-meter’n:
- 8 – 10 lurblåsere på toppen.
- Ordføreren på hoppet med bugnende matkurver.
- 20 meter langt banner med teksten «Tolga dyrker måltidet» ligger nedover bakken.
- Tolgapensjonistene på sletta.
40-meter’n:
- Aktivitetsbakken, Tolga- og Vingelen IL.
- Barn og ungdommer i skiutstyr, hopp – langrenn – alpin, skaper aktivitet i bakken.
- Sykkelaktiviteter.

20-meter’n:
- Kulturskolen og skolemusikken m/ instrumenter skaper liv og røre.
10-meter’n:
- 9. klasse presenterer seg som nybakte norgesmestre i matematikk.
På toppen av skileikanlegget:
- 300 skoleelever, barnehagebarn og andre står i en klynge, vinker og roper.
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TOLGA.
Vår fantastiske fjellbygd ligger et halvt sjumilssteg frå Bergstaden og æ en del tå
verdensarven. Her møtes det nye og det gamle. Vi har alle kvaliteter te alt ke det gode liv i
fjellregionen innebærer: en av landets beste skoler, med nybakte norgesmestere i matematikk,
ei kulturskole i særklasse, og et idretts- og kulturliv utenom det vanlige – med en fersk jr.verdensmester i skiskyting, et fantastisk hopp – og skileikanlegg som snart er ferdig og et
sterkt forhold til tussefløyta og luren.
Vi æ en økologisk og utviklingsretta landbrukskommune med et vell tå lokalmatprodusenter
blant eksotisk brennhuttu og kvann. I de idylliske sætermarkan meske vi oss med surpøsje og
mølske. Tolga dyrker måltidet både med råvarer og som den flotte ramma det er for
opplevelser.
Hopp – og skileikanlegget:







Det nye møter det gamle (hoppbakken i buffersonen for verdensarvstedet.
Cirkumferensen)
Planlegging i 8 år med «mange bratte motbakker», men ildsjelene ga ikke opp.
Byggestart i 2013 – ferdig i okt. 2014
160 dugnadsarbeidere som produserer 600 dugnadstimer i måneden i 13 måneder.
Gleden av å få til noe nytt, det å greie det, resulterer i stolthet og samhold
Flerbruk; idretts – og fritidsaktiviteter, konserter, turmål, utkikkspunkt, et
landemerke.

Neverluren/tussefløyta:


Den landskjente fløyte – og lurmakeren Magnar Storbækken, han og flere lokker og
skremmer fra toppen av storbakken.

Landbruksbygda, også kalt Robotbygda:


Et landbruk som spenner over hele spekteret, fra den tradisjonelle småbrukeren som
står på hele dagen og trives med det, og som vil være med selv om signalene fra



styresmaktene sier noe annet. Til den unge ambisiøse som satser millioner for å skape
sin egen, framtidsrettede arbeidsplass. Det er11 melkeroboter i kommunen.
Økokommunen, tidlig ute med økologisk landbruk. Bønder fra Tolga leverer bortimot
halvparten av råvarene Rørosmeieriet bruker i dag.

Maten:


Kommunens omdømme bygges rundt begrepet «Tolga dyrker måltidet», et begrep
med flere botner. Fra bonden som utnytter utmarka i fjellet, via de mange småskala
foredlerne (Rørosmat), til kokkene (husmødrene/-fedrene, bygdekvinnelagene og de
profesjonelle) som tar vare på lokalmat, tradisjonsmat, familiemåltidet, trivsel og
samhold.

Kommunen strekker seg fra Femundsmarka nasjonalparken i øst, til Forollhogna
nasjonalparken i vest, som ved inngangen har et særprega historisk bygdemiljø med den
internasjonale merkelappen «nasjonalparklandsby» - Vingelen.
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Når dere har passert Tolga og flyr videre vestover, dukker FJELLBYGDA OG
NASJONALPARKLANDSBYEN VINGELEN opp.
Fjellbygda Vingelen har status som nasjonalparklandsby - som en av kun fem i hele Norge.
Bygda er innfallsport til Forollhogna nasjonalpark, med Norges største villreinbukker.
Her er det fortsatt seterdrift, og alltid ei åpen seter du kan besøke.
Fint sykkelterreng, for eksempel er det en veldig fin tur å sykle gjennom de vakre seterområdene til
nabobygda Dalsbygda, hjemplassen til Therese Johaug.
Vingelen er en av Norges best bevarte bygder med tanke på byggeskikk – over 800 bygninger her er
eldre enn 100 år.
Flere av de staselige gårdene tilbyr ly for natta i gamle sommerstuer.
Vingelen produserer mye god lokal mat – har bl.a. et økologisk ysteri (Eggen gardsysteri) med
nydelige oster, egen kjøttforedling (Vingelen Kjøtt) og bakst fra Vingelen Bakst
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Tolga 28. mai 2014
For Flymedoss-komiteen
……………………………..
Rulle Smit (91822994)

……………………………..
Audun Holte (99750681)

