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Vi har 4 biler på lager klare for levering!
Bensin og diesel med eller uten Dsg.

Overlat «Stopp! Breeems! 
Se der da! Sving!» til noen 
profesjonelle.

 
Er sikkerhet og kjøreglede to forskjellige ting? Vi mener nei. Derfor er nye Golf full av sikkerhetssystemer som gjør kjøringen sikrere. 
Trygghetsfølelsen er nettopp den som gjør at du kan slappe av, nyte og konsentrere deg om kjøringen. For det er mye å glede seg over 
i nye Golf. En samlet motorpresse har tatt frem de store superlativene. Ikke uten grunn. Da er det heller ikke så rart at Golf er kåret til 
årets bil i verden 2013. Vi ønsker deg velkommen til oss, og vi kan garantere deg en kjøreopplevelse utenom det vanlige.

www.volkswagen.no

Nå er sikkerhet i førersetet.

Drivstofforbruk 3,8-5,2 l/100km. CO2-utslipp 99-123 g/km. 
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Killi Bilsenter AS
Skansen 4a, 2670 Otta, 
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Populær tur

   monica@vigga.no
  MONICA HJELLE

Da Momentum innlandet 
annonserte årets tur til 
Hjerkinn, ble samtlige 
deltakerplasser fylt opp 
innen det var gått et 
døgn.

Bak turopplegget står blant annet 
den utflyttede dovringen, Geir 
Arne Hageland. Firmaet hans var 
arrangør for en tilsvarende we-
ekend på Hjerkinn i fjor, og det var 
utvilsomt vellykket, da årets tur er 
blitt fylt opp på et blunk.

- Vi hadde en kapasitet på 20 
plasser, og fikk 23 påmeldte innen 
det var gått 24 timer, forteller 
Hageland.

Kanopadling og ridning
Hjerkinn fjellstue brukes som base 
for turweekenden, og stiller også 
med aktiviteter som ridning og 
kanopadling.
- Villreinsenteret skal holde et 
foredrag om området og villrein, 
sier Hageland, som også har med 
seg Steiles Funkis playground.
- Firmaet drives av Ragnvald Steile 
fra Vang i Valdres. Han er en ung 
fysioterapeut som brenner for ak-
tivitet, forklarer Hageland.

Geir Arne Hageland stiller også i år som turleder og arrangør for Momentums tur til Hjerkinn. Her 
venter han (med ryggen til) på resten av deltakerne på tur opp til Viewpoint Snøhetta, under fjorårets 
tur.  (Foto: Tatjana Breda-Gulbrandsen, Funkibator AS)

Momentum er en frittstående og uavhengig interesseforening for 
arm- og benprotesebrukere, pårørende og andre som er interesserte 
i rehabilitering av amputerte.

 fakta

Turområde med godt 
potensial
Hageland har i voksne år selv fått 
øynene opp for det fantastiske 
turområdet Dovrefjell og Rondane 
er, og synes det er flott å kunne 
benytte det i denne sammenheng 
også.
- Dovrefjell og Rondane er områ-

der som har et godt potensial for 
denne målgruppen. Terrenget er 
generelt tilgjengelig i utforming. 
Med noen hjelpemidler, som ek-
sempelvis hester, kan vi få store 
opplevelser her. For meg er det 
morsomt å kunne skape noe i 
hjembygda, og å kunne bruke nett-
verket her positivt, slår han fast.

Hageland holder også på med et 
par andre prosjekter, hvor tanken 
er å benytte Nord-Gudbrandsdalen 
som arena.
- Vi håper å kunne skape enda flere 
mestringshistorier. Målet er alltid 
å bygge på historien med nye Våg 
å leve-opplevelser, sier han.Benprotesebruker Erik Ax er nesten fremme ved Viewpoint Snøhetta, 

under fjorårets Momentum-tur. (Foto: Tatjana Breda-Gulbrandsen, Funki-
bator AS)


