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ma!
Brøste: Brøste gard med Brøstkampen i bakgrunnen. Her starter skituren.

Rødt: Karoline, Rune Olav og Tore på
veg mot toppen på Brøstkampen.

Jerv: Spor av en jerv som hadde gått
over de samme toppene som oss.

Fjellturer fra
Villa Verma
Hva: Verma er det stedet i
Romsdal som har det mest
stabile vinterværet. Her er
det mulig å gå på toppturer, oppleve høgfjellet på ski,
eller besøke alpinbakken og
langrennsløypene på Bjorli. Tore
Klokk ved Villa Verma tilbyr
overnatting og guiding for skiturer,
klatreturer, sykkelturer og mange
andre aktiviteter og opplevelser.
Hvor: Verma ligger øverst i
Romsdalen nær grensa til Lesja
kommune i Oppland fylke. Villa
Verma ligger rett bak butikken.
Mat og drikke: Kjøp det du
trenger på Verma Nærbutikk.
Selvhushold på Villa Verma.
Nett: villaverma.no
tinderogbanditter.no

Visst er det Høgtunga, Putteggen, Høgstolen,
en skikkelig fjellskitur.
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Haltvik og Sjur Nesheim i 1991.
– Jeg har to firma, «Tinder og
Banditter», guidefirmaet mitt med navn
inspirert av den norske klatrelegenden
Alf Bryn, og «First Safety AS» som er
firmaet jeg bruker til jobber offshore og
høydeoppdrag på land. Blant annet har
jeg i ni sesonger hatt jobben som
sikkerhetsansvarlig med særlig ansvar
for rigging, klatring og andre bratte
aktiviteter for tv-suksessen «71 grader
Nord». Til våren skal vi i gang med
sesong nummer 10. Jeg gleder meg, sier
Tore Klokk.

Høydepunkt: Vi har nådd høyeste topp på turen, 1573 meter høye Alterhøa.

Skogskjøring: Tore Klokk på vei ned
til Verma. 1200 meter unnabakke!

Villa Verma: Tore Klokk har kjøpt og
pusset opp dette huset på Verma.

Turforslag: Mange turer å
velge mellom når du har Verma
som utgangspunkt!

Opplev Verma. Han har mange ideer

og planer for hvordan Verma-området
kan utnyttes til aktivitetsturisme:
– Elvejuvet med Rauma fra Brøstsaga
og et stykke forbi Verma har mange
muligheter. Jeg kan tenke med å bygge ei
klatreløype, arrangere juvvandring og
kanskje bruke finaleriggen, som folk vil
gjenkjenne fra «71 grader Nord», i juvet
ved Kyllingbrua. Jeg er i dialog med
grunneiere, Rauma kommune, Nordveggen, Jernbaneverket og Innovasjon
Norge om hva som kan realiseres. Jeg har
tro på at dette kan bli et løft for Verma og
for meg selv som guide og arrangør av
eventyrlige opplevelser, sier Tore Klokk.

Tips oss om flotte
reisemål i vårt
område?
Kontakt journalist

Iver
Gjelstenli
iver.gjelstenli@r-b.no
mobil: 952 99620

Klatring: Slår været seg vrangt, kan du klatre innendørs på Villa Verma.

