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Nyhetsbrev 3-2020.  
 

 Dato: 25.5.2020. 

 

I år er det fare for flere nyhetsbrev enn utstillings nyheter. Men heldigvis åpner samfunnet og flere 

europeiske land etter hvert. I mange land har en også forstått at konsekvensene av omfattende nedstengning 

av landet ikke var bra og heller ikke etter råd fra ekspertisen. Noen mener det er lett å være etterpå klok, 

men glemmer da at FHI og direktoratet ikke ønsket total nedstengning. Panikk av regjering kan vi andre 

kalle det. 

60.000 behandlinger er utsatt. 15.000 kreftpasienter før ikke oppfølging og behandling. 400.000 

arbeidsledige og flere 1000 konkurser. Og konsekvenser av en ødelagt økonomi det tar år å rette opp i. 

 

Med god hygiene og litt avstand så kommer trolig hundeutstillinger nærmere normalen igjen også. Vi har 

meldt på til NKK Trondheim og Chihuahua sin rasespesial på Vestby. 

 

 

Men mens vi venter så har vi hatt to bobil turer 

og nå med langhelg reiste vi til Runde og besøkte 

fuglefjellet. 

 

Vi overnatt først ved Trollveggen noen kilometer 

før Åndalsnes. Her har vi stått over natten noen 

ganger før.  

 

Lufting og frokost i fint vær. Hundene trives 

veldig godt på tur. Snøsmelting gjorde at det 

buldret og braket fra fjellsidene på begge sider av 

veien. Voldsomme krefter som kommer rasende 

ned fjellsidene.  

 

Vi kjørte videre mot Ålesund men denne gang 

var det ikke før å delta på utstilling. Vi kjørte 

videre mot Goksøyr camping.  
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Været var absolutt på vår side og det 

var nydelig å kunne spise middag i 

havgapet med flotte fjell på en side 

og havet på andre siden. 

 

Goksøyr camping er en grei 

opparbeidet camping med plass til 

rundt 25 enheter. Har flere hytter og 

plass til telt. Her pleier det normalt å 

være mange tyskere som drar på 

fotosafari og/eller fiske. I år var 

camping full av norske turister en 

fransk bil. 

 

I det fine været var det veldig mange 

som gikk tur i fjellet. Vi tok med 

noen hunder og gikk opp på fredag. 

 

  

Det er veldig bra lagt til 

rette for fottur på 

Rundefjellet med stein-

heller som er lagt ned. 

Og trebroer som er lagt 

over små bekker og 

myrområde. Hele 

området er 

naturreservat så en skal 

følge de merkede 

stiene.  

 

Etter en meget bratt 

stigning i begynnelsen 

av turen, flater det ut og 

en får en flott natur 

opplevelse. 

 

 

 

 

  Jonny Grongstad med Stadlandet i bakgrunnen.  

 

 

På bilde er vi ved Rundebranden, men man kan også gå lenger nord og komme ned i juvet eller gå til Runde 

fyr. Vår tur tok ca 2.5 time og fungerer meget greit å gå med hund.  
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Lørdag spaserte vi til Goksøyr hvor svigerfar vokste opp. Fikk kastet litt med fiskestangen men hadde ikke 

hellet med oss. Men en fin tur ble det og hundene måtte løse ferist problemer på veien. Søndag formiddag 

ble det god frokost og gjøre seg klar til hjemreise. Vi kjørte til Volda og fulgte E39 til Lærdal, hvor vi så 

kjørte E16 ett stykke til vi tok av over Gol. 

 

Hadde trodd det skulle vært mye mer snø over fjellet men det var det lite snø og smeltingen gikk greit. Bra 

fart i noen av elvene vi kjørte langs men ingen problemer. Unngikk alle køer og kom oss greit hjem sent 

søndag kveld. 

 

Nå bør det være mulig å få sommerdekk på bilen da neste tur blir til NKK Trondheim siste helg i juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og til slutt en takk til vår sponsor som holder hjemmesiden i gang: www.Zoobio.no 
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