
Rotary Norden nr. 3, 2021

42 Norge

Med koronarestriksjoner og nedsteng-
ninger har friluftslivet fått et solid 
oppsving. Et turområde med stor utfart 
til alle årstider er Romeriksåsen, der 
Skedsmo Nord Rotaryklubb for ti år 
siden bidro til å gjøre sti- og løypenettet 
bedre synlig. Dermed ble også Rotary 
synlig i terrenget. 

- Jeg gikk selv mye i Romeriksåsen, 
men hadde av og til litt problemer med å 
orientere meg, forteller Arne Besseberg, 
mangeårig medlem i klubben. Mange 
opplevde tydeligvis det samme, ikke 
minst nye innbyggere i nedslagsfeltet 
til Skedsmo Nord Rk, et av områdene 
rundt hovedstaden med stor utbygging 
og tilflytting. 

Dette ga Besseberg ideen, som han 
presenterte i klubben. Der fikk han full 
oppslutning fra første stund, klubben 
har alltid vært opptatt av å finne gode 
prosjekter. Og ideen gikk simpelthen ut 
på å rydde, merke og skilte turstier og 
skiløyper inne på åsen – med utgangs-
punkt i idrettsanlegget og utfartspar-

keringen på Tærud. Første del av turen 
går gjerne opp til Høgsmåsan naturre-
servat, et myrparti som vinterstid kan 
gi en smak av høyfjell.

Tidlig i løpet tok Rotaryklubben kon-
takt med Skedsmo Skiklubb, som i alle 
år har hatt oppgaven med å preparere 
skispor i området. Resultatet ble et vel-
lykket partnerskap bak løypeprosjektet. 

Rotary synlig i terrenget
 Arne Besseberg fra Rotary og Tommuy Dignes fra Skiklubben med  nye skilt  (Foto: Kay Stenshjemmet/Romerikes Blad)

Skedsmo Nord Rotaryklubb Så var det tid for planleggingsarbei-
det, som også omfattet finansiering og 
sponsorjakt. Snart kunne skilt kjøpes 
inn og arbeidet starte i marken. Blått 
til fotturer, rødt til skiløyper, samme 
mal som Turistforeningen og Skifor-
eningen. DNT Oslo og Omegn satte 
stor pris på initiativet – og døyvet en 
litt dårlig samvittighet for et forsømt 
turområde med å tilby gratis skilt og 
stolper. Kommunen sørget for ressurser 
til å få tingene på plass. Alt i alt mindre 
dugnadsarbeid enn klubbmedlemmene 
kanskje hadde sett for seg – og samtidig 
penger til overs. 

- Pengene skulle ikke gå inn i den 
løpende driften av kubbene, det var vi 
nøye på, sier Besseberg. Heller utvide 
prosjektet: I 2018 kunne sittegrupper 
utplasseres på egnede steder langs 
lysløypa nede ved Tærud og ved det po-
pulære turmålet Ringdalshytta inne på 
åsen, der det er servering i sesongen. 

- Det er mye snakk om å gjøre Rotary 
mer synlig. Med logoen på løypeskiltene 
har dere vel tatt dette bokstavelig?

- Vi har fått mye god feedback. Å 
møte «hjulet» ute i skogen kan nok bi-

Bjørn Gjerdet i Skedsmo kommune mon-
terer skilt (Foto: Arne Besseberg)


