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Trysil ligt er spic en span bij: goed geprepareerde pistes van groen tot zwart, mooie
hotels, gezellige berghutten. Maar er is meer
in het grootste skigebied van Noorwegen.
Meridian Travel verliet de gebaande paden
en ging letterlijk offpiste.
T E K S T K AT J A B R O K K E F O TO G R A F I E T I M B O O C O C K , K AT J A B R O K K E

Waarom je naar Noorwegen af zou reizen als de Alpen
om de hoek liggen? Mocht je van drukke après-skifeesten houden, moet je dat vooral niet doen, maar het
Scandinavische land biedt met skigebied Trysil een
heel andere wintersport dan we kennen van landen als
Frankrijk en Oostenrijk. Een wintersport met gegarandeerde – maar dan écht – sneeuwzekerheid, goed
geprepareerde pistes, een groot aanbod van gezonde
maaltijden (ook in de skihutten), luxe stoeltjesliften en
een kindvriendelijke omgeving. Het verkeersbureau
richt zich dan ook met name op gezinnen. Toch is het
zonde om je primair te focussen op de lange latten,
want ook offpiste is er een boel te beleven. Denk aan
een sneeuwschoenwandeling, een elandensafari, sterren- en (als je geluk hebt) noorderlichtkijken, een ritje
met de hondenslee of een dagje wellness.

Sneeuwschoenwandeling
Als je een sneeuwschoenwandeling bij Wolverine
Adventure boekt, neemt Karl Jørgen Seljestad je mee
naar de bossen en sneeuwvlakten van Trysil. Met
sneeuwschoenen ondergebonden en camera in de
hand ploeg je voort door de diepe sneeuw. Seljestad
komt uit het noorden van Noorwegen, maar heeft zijn
hele leven in Afrika, Noord-Amerika en Azië gewerkt
en geleefd als gids voor (jacht)safari’s. De energieke en
sympathieke gids vertelt veel en graag. Over zijn eigen
avonturen, maar ook over de omgeving. De dieren die
er voorkomen, zoals de haas, vossen, wolven, muizen,
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de veelvraat (wolverine), uilen en elanden, heel veel
elanden. De kans is groot dat je meerdere sporen ziet
tijdens een wandeling, voornamelijk van hazen en vossen. Midden in de winter is het landschap bedekt met
een dikke laag sneeuw, boomtoppen komen nog net
boven de sneeuw uit, wat het geheel een onaardse aanblik geeft. Met Seljestad wandel je buiten de gebaande
paden en kom je nooit de oude sneeuwschoensporen
tegen van je voorgangers. Je hoeft geen geoefende
wandelaar te zijn en je kunt kiezen uit wandelingen
van twee, drie of vier uur of een nachtwandeling.
Vanaf 2019 zal Seljestad ook tours met overnachting
gaan begeleiden.
www.wolverineadventure.no

Elandensafari
Als de elanden niks meer hebben te vrezen van de
jagers – en jij dus ook niet – kun je op elandensafari
gaan. Dit kan van Kerst tot en met april, tenzij het heel
veel heeft gesneeuwd, dan zijn de boswegen onbegaanbaar. Het jagen is sterk gereguleerd om de grote
populatie van drie- tot vijfduizend elanden in stand te
houden. Tijdens een safari rijd je het bos in en zoek je
samen met je gids naar tekenen van leven. Een garantie dat je daadwerkelijk elanden vindt, is er niet, maar
over het algemeen zul je de schuwe dieren wel tegenkomen. Elanden schrikken snel en zijn moeilijk te vinden door hun bruine schutkleur; ze kunnen zo doorgaan voor boomstronk. Zaak is dus om naar hun bewe-
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Met grote verrekijkers in de aanslag rij je van de
ene bergtop naar de andere op zoek naar de
beste (en donkerste) plek om naar het
noorderlicht te kijken

76 - NOORWEGEN MAGAZINE

‘De sterrenhemel is in Trysil
adembenemend en weids’
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‘De stevige handen van de masseuse
pakken je serieus aan’
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Linkerpagina In het Radisson Blu Mountain Resort &
Residences zit Kulpen Spa, een luxueuze spa waar je
gelijk tot rust komt

gende oortjes te zoeken. De loners leven zelden in een
groep en zijn de hele dag op zoek naar eten. Als ze dat
eenmaal hebben gevonden, blijven ze voor langere tijd
op die plek en heb je dus meer kans om ze te spotten.
In Noorwegen begrijpen ze er niks van dat elanden zo
tot de verbeelding spreken bij buitenlanders, voor hen
is een eland wat een koe voor ons is. Een tour duurt
twee tot drie uur zodat er ook tijd is om rond een
kampvuur te zitten en een snack te eten, vaak gemaakt
van elandenvlees. De organisatie is heel flexibel met
speciale wensen en aanvragen.
www.trysil.com/en/Actors/saterasen-hytter—camping/elgsafari

Sterren- en noorderlichtkijken
Tim Boocock komt oorspronkelijk uit Engeland en reisde zijn hele leven door Europa als goochelaar en later
hypnotiseur, al zegt hij zelf liever dat hij uit de showbusiness komt. Entertainen kan hij zeker. Hij weet ontzettend veel over het heelal en deelt zijn kennis met
veel humor tijdens zijn stargazing tours. Zodra hij met
verschillende apps heeft uitgevogeld of het een goede
nacht is met kans op noorderlicht, ga je op jacht. Met
grote verrekijkers in de aanslag rijdt hij je van de ene
bergtop naar de andere, stopt hier en daar en zoekt de
beste (en donkerste) plek op om naar het natuurverschijnsel te kijken. Boocock maakt professionele foto’s
die hij je naderhand toestuurt. Laat het noorderlicht
zich niet zien? Niet getreurd, de sterrenhemel is in
Trysil adembenemend en weids. Het kost weinig moeite om je te verliezen in de overdaad aan (vallende) sterren en zelfs Andromeda, een ander sterrenstelsel, te
zien. Het is een heel onwerkelijk gevoel om naast de
weg, in het donker door een verrekijker naar een ander
sterrenstelsel te kijken. Boocock ondertussen, laat je in
stilte ervaren. Hij overstelpt je niet constant met informatie, maar heeft deze paraat zodra je erom vraagt.
Wat tips: kleed je warm en boek je reis tijdens nieuwe
maan, dan zie je de sterren en het noorderlicht extra
goed omdat het witte hemellichaam voor behoorlijk
wat lichtvervuiling zorgt. Wil je alvast een voorproefje? Check dan Boococks foto’s op Instagram: trysilstargazing.
www.starhuntingtrysil.com

Hondensleeën
De mannen van Mountain King’s Sledehundkennel
verzorgen zo’n negentig honden. Dertig jaar geleden

waren het er twaalf, toen eigenaar Terje Bråten met de
kennel begon. Als je aankomt op het terrein word je
verwelkomd door een oorverdovend geblaf. De honden kunnen niet wachten om eropuit te gaan met de
sleeën en door het witte landschap te rennen. De
Siberische en Alaskan husky’s zijn vriendelijk en aanhankelijk. De gelukkigen die worden uitgekozen voor
een rit worden in een bepaalde volgorde voor de slee
gespannen: de mentaal sterkste vooraan, de fysiek
sterkste achteraan. De honden die in het midden
lopen, hebben nog kans om te promoveren. Je mag zelf
sleeën, wat betekent dat je achterop staat, met je
gewicht stuurt en met je voet remt. Enige spierkracht
in de benen is wel een vereiste, kinderen kunnen beter
in de slee blijven zitten. Mountain King biedt ritten aan
van veertig minuten, anderhalf uur, een halve dag
(inclusief wat te drinken, eten mag je zelf meenemen)
en een volle dag. Tijdens deze rit stop je halverwege in
een hut en krijg je wat te eten en drinken van je gidsen.
Je kunt hondensleeën van augustus tot mei, in de
zomermaanden is het te heet voor de beestjes.
www.mountainking.no

Wellness
Je hoeft niet per se naar buiten als je eens iets anders
wilt doen dan skiën. In het Radisson Blu Mountain
Resort & Residences zit Kulpen Spa, een luxueuze spa
waar je gelijk tot rust komt. Het ruimtelijke wellnesscentrum is ontworpen door Interiørplan uit Oslo en
werkt met producten van BABOR en VOYA. Neem
hier een massage en je bent weer zo fris als een hoentje. De stevige handen van de masseuse pakken je
serieus aan terwijl je op de verwarmde massagestoel
ligt. Boek je een behandeling? Dan heb je gelijk toegang tot de zwembaden, sauna’s, stoombaden en bubbelbaden. Extra leuk: je kunt hier in verwarmde buitenbaden zwemmen, terwijl dikbepakte skiërs aan je
voorbijzoeven op de naastgelegen pistes. Kulpen Spa
is kindvriendelijk, je kunt bijvoorbeeld speciale behandelingen voor kinderen of kind-ouderarrangementen
boeken. <<
www.radissonblu.com/en/mountain-resort-trysil/spa
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Trysil praktisch

LIGGING & BEREIKBAARHEID
Trysil bevindt zich op zo’n drie uur rijden van
Oslo en bestaat uit een glooiend landschap met
als middelpunt de 1.133 meter hoge Trysilberg,
waar naar hartenlust wordt geskied, gesleed en
gelanglauft. Het gebied bestaat uit een dorpje
waar vooralsnog niet zo heel veel te doen is, en
een resort met pistes en heel veel accommodaties.
Tijdens een verblijf zul je merken dat er maar
weinig Noren werken. Dit komt omdat Noren
niet echt te porren zijn voor de horeca. Dit
maakt Trysil een leuke locatie om mensen van
over de hele wereld te ontmoeten, voornamelijk
veel Zweden; het buurland ligt op veertig minuten rijden.
www.trysil.com

ACCOMMODATIE
Naast een aantal hotels staan er ook heel veel
berghutten in het gebied, zo’n zesduizend.
Meridian Travel verbleef in het Radisson Blu
Mountain Resort & Residences, dat bestaat uit
een hotel, appartementen, verschillende restaurants, een spa, winkeltjes, skiverhuur en stateof-the-art lockers. Het hotel ligt op de boomgrens die hier lager ophoudt dan bijvoorbeeld in
de Alpen. Dat komt door de harde omstandigheden. Het is er koud, het waait veel en de bloeiperiode is kort. Het resort heeft iets van een
enorme berghut, met veel hout, kleedjes en
vuurtjes. In het hoogseizoen herbergt het 1.100
gasten in 396 kamers.
www.radissonblu.com/en/mountain-resort-trysil

zelschap. Leuk detail: early-morning ski. Als je
dit boekt, heb je van 07:00 tot 09:00 uur toegang tot vijf zwarte pistes, voordat alles opengaat. Er worden maar 150 tickets verkocht, dus
je hebt het rijk bijna voor jou alleen. Het arrangement is inclusief ontbijt in een skihut.
Skistar is het bedrijf dat de liften en het skiverhuur beheert. Tevens zijn ze mede-eigenaar van
veel hotels, restaurants en skischolen. In samenwerking met de Zweedse overheid en investeerders wil Skistar in 2020 een vliegveld in de buurt
openen om meer Engelsen en Nederlanders te
trekken.
www.skistar.com/en/ski-destinations/trysil

SKIËN
Wil je ook skiën? Doen! De pistes zijn uitzonderlijk goed geprepareerd en er rijden skibussen
rond die je gratis kunt gebruiken als je in bezit
bent van een skipas. Het gebied biedt 62 pistes
– van groen tot zwart – en 25 liften. Je hoeft
niet bang te zijn dat je als beginner bij een zwarte piste terechtkomt, er is altijd een afdaling die
niet steil is en bij dezelfde lift uitkomt – handig
als er verschillende niveaus zijn binnen je skige-
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