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Geir Arne Hageland vil markere Rondanejubileet med en rundtur i den opprinnelige
nasjonalparken. (Foto: Privat)

Markerer jubileum med rundtur
Geir Arne Hageland (39)
fra Dovre vil markere
Rondanejubileet med en
tur rundt den opprinnelige nasjonalparken.
MONICA HJELLE

Geir Arne bruker selv proteser på
begge beina og var med i første
sesong av Ingen Grenser, men han
er veldig klar på at dette er snakk
om et helt annet konsept.
- Dette skal ikke være en ekstremtur.
Vi ønsker å vise at nasjonalparken
kan være tilgjengelig for de fleste,
og vi skal også ha med hjelpere på
turen. Jeg ser for meg at disse personene gjerne kan være profilerte
personer med klare meninger, som
kan være med å lage litt debatt
rundt bruken av nasjonalparken,
forklarer Geir Arne.

Rondane nasjonalpark fyller 50
år i 2012 og det er planlagt flere arrangement for å markere
dette. Geir Arne planlegger en
14 dagers rundtur i regi av eget
firma, og har også et håp om
å få til en TV-serie om turen.
- Vi har ute forespørsler mot produksjonsselskap, men tur blir det Ruten ikke fastlagt
uansett om TV er interessert eller Turen er planlagt å ta 14 dager,
ikke, bekrefter Geir Arne.
med rundt en mils vandring hver
dag, blant annet inkludert en dag
med topptur. De skal innom flere
Ingen ekstremtur
av turistforeningens hytter. Han
Planen er å sette sammen en liten har hatt hjelp fra flere kjentmenn
gruppe på fire til seks personer til å lage et ruteutkast, men ingen
som primært skal være med på ting er helt fastlagt ennå.
hele turen. Geir Arne ønsker en - Vi har lagt turen rundt den oppringruppe sammensatt av mennesker nelige Rondane nasjonalpark, med
med forskjellig alder og forutset- en avstikker opp mot Grimsdalsninger.
hytta. Start og avslutning er på
- Ett av målene med turen er å Høvringen og vi har også lagt inn
fokusere på tilgjengeligheten i en topptur underveis. På strekninnasjonalparken. Derfor er jeg i gen mellom Dørålen og Bjørnholdialog med Jonas Løkken fra Otta, lia har vi i utgangspunktet planlagt
som er høyaktuell for turen, fortel- å gå om Høgronden, men et annet
ler Hageland.
aktuelt alternativ er å ta turen i
Jonas er 19 år og rullestolbruker kano nedover Atndalen, sier Geir
på grunn av ryggmargsbrokk. Arne, som ser for seg oppstart før

turistsesongen starter for fullt, det med hest til kløv og ridning og i utfordrende og lærerikt, sier Geir
vil si før St. Hans.
kano, forteller hardhausen og leg- Arne.
Han har planer om at også andre ger til at han gleder seg voldsomt
som ønsker det skal kunne delta til turen.
under deler av turen.
- Ja, dette tror jeg blir både moro,

Ønsker debatt

Bakgrunnen for turen er, ved siden av å skulle markere jubileet,
Geir Arnes egen tilknytning til
nasjonalparkområdet, samt ønsket
om nye opplevelser og spenning.
- Først og fremst vil jeg videreutvikle en historie om hva man kan
klare, og da spesielt i samarbeid
med andre. Jeg har selv vokst
opp ved foten av nasjonalparken,
men har nok ikke vært så flink til
å benytte meg av disse områdene
tidligere. Det vil jeg gjerne gjøre
noe med nå. I tillegg håper jeg
at denne turen kan være med og
motivere andre til å komme seg ut
på tur, forklarer Geir Arne.
Samtidig tror han det er viktig å
få til en konstruktiv debatt om
fremtidig anvendelse av nasjonalparken, for å få en fornuftig
balanse mellom bruk og vern.
- Jeg tror ikke på at alle områder
skal være tilgjengelige for alle,
men det er viktig å avklare hvilke
områder dette gjelder og hva
slags hjelpemidler man skal ha
anledning til å benytte seg av på
turer. Selv har vi planer om å ta
oss frem både til fots, i rullestol,

Turen skal gå rundt den opprinnelige nasjonalparken, med en avstikker
opp mot Grimsdalshytta.

