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Lørdag 17. mars troppet 46 håpefulle Heming’er i alderen 9 til 12 år opp på Hemingbanen, 

og sammen med 9 frivillige foreldre ble vi alle kjørt i buss til Ringkollen. Det var meldt 

strålende forhold og en stor sol hele helgen så stemningen var god og det var bare smil å se. 

Solen smilte om kapp med Heming-gjengen da vi ankom Ringkollen og føret var like flott 

som antatt. Det var derfor lite behov for å justere smøring før turansvarlig Karl Even Rygh 

staket ut kursen og ledet troppen innover Krokskogen. Blant foreldrene var også Marianne 

Groven som er lommekjent i Krokskogen og som derfor kunne lede troppen ut til turens 

første høydepunkt, utsiktspunktet like ved Borgersetra (660 moh.), der det er flott utsyn 

vestover utover Ringerike og Tyrifjorden. Turen fulgte videre ned lia i lange og morsomme 

utforkjøringer ned mot Vassendvika i Storflåtan, deretter opp bakkene til Lauvliflaka før vi 

ankom Løvlia etter å ha tilbakelagt totalt 12,5km. Alle Heming’ene viste god innsats, fra de 

ivrigste som skøytet av gårde til de som nøt solen i litt roligere tempo.  

  

Ved ankomst var Løvlia full av ivrige turgåere så Heming-gjengen lekte ute i påvente av at 

hytta skulle klargjøres til oss. Med Ole (Bjørkmann) og Anja (Jensen), som også var med som 

foreldre i fjor, gikk ventetiden unna i en fei: det var lek og konkurranse i parallellslalåm, 

lengst-mulig-på-en-ski og hopprenn der stående hopp var eneste mulighet til å dra i land 

seieren (noe som gjorde at noen av de ivrigste måtte senke farten noe for å kvalifisere seg). 

Alle vant og premien i form av kvikk lunsj gikk ned på høykant.     

     



Etter utelek og moro var det tid for å gå inn og finne rommet sitt. Alle var spesielt fornøyde 

med sitt eget rom og var overbevist om at de hadde fått det fineste rommet. Etter 

installering på rommene var det tid for treretters middag med tomatsuppe, lasagne og 

sjokoladekake før Quiz ala Stine (Lombnæs) og de tradisjonelle «Løvlia-lekene» med push-

ups, planke og «henge i taket». Du verden for et konkurranseinstinkt og en utholdenhet!! Så 

godt som alle barna var med på alt av leker og konkurranser og heiet hverandre frem før alle 

ble alle sendt til rommene sine kl 21.30 av Tove (vertskap på Løvlia). Det ble stille 

overraskende fort - et tegn på slitne men veldig fornøyde barn. 

        

Søndag våknet vi til nok en strålende langsrennsdag og deilig frokost. Hermine Skabo (2006) 

ble 10 år denne morgenen og det ble feiret med bursdagssang og nybakte kanelboller, til 

stor glede for både store og små. Etter rydding av rom og pakking av sekk var det avmarsj 

fra Løvlia.  

Solen skinte og føret var skarpt og fint. Siden det var så nydelig vær og føre bestemte vi oss 

for at de som ville det kunne få prøve å bestige Oppkuven (704 moh.). De aller fleste ble 

med til topps og det var liten tvil om at det var verdt strevet og klatringen da de fikk se 

utsikten fra utsiktstårnet på toppen. Deretter bar det til Langtjern der første pulje hadde fyrt 

opp bål og gjort klart til grilling av pølser og marshmellows. Etter lunch suste vi raskt 

nedover bakkene til Skansebakken og det siste stykket av dagens 18,2 km etappe. Alt i alt 

ble det i overkant av 3,2 mil (inklusive turen opp på Oppkuven) og alle vi spurte var veldig 

klare på at dette var en tur de ville være med på til neste år også. Mange skapte nye 

relasjoner på tvers av årskull, kjente på mestringsfølelsen og alle var veldig fornøyde med 

samlingen!  



   

Tusen takk til alle spreke Heming’er for knakende god innsats, og ikke minst artig tur! En 

ekstra stor takk til Anne Kari (Prestegård) som også i år sørget for at dette ble en så super 

helg. Gleder oss allerede til neste år!! 

        

 

 

 

 


