
Per (77) overrasket og glad 

 

- Dressen passer jo perfekt, Per! Denne kommer du til å få mye glede av, forsikret kasserer Jon Kåre Flatberg som 

mandag tok turen til Buset-grenda i Singsås med den nye fjelldressen fra Bergans. Foto: Arne Nyaas 

FOROLLHOGNA: I tillegg til de ansatte i fjellstyrene, har Forollhogna 
villreinområde et stort oppsynskorps fordelt på privatområdene. Takket være en 

meget generøs avtale med Bergans er det private jaktoppsynet nå iført splitter 
nye fjelldresser fra bedriften. 

Tekst og foto: Arne Nyaas arnny@online.no 

Mandag var en gledens dag for jaktoppsynsveteran Per Rønning. Sjøl om 77-åringen 
valgte å slutte etter endt oppsyn i fjor, var det en sjølfølge at også han skulle få en 

splitter ny fjelldress fra Bergans. 

- Per har gjort en kjempejobb for villreinområdet i over 30 år. Bergans-produktene er 
meget solide. Jeg er sikker på at han nå har en egnet jaktdress så lenge han er med på 

elgjakt. Kjenner jeg Per rett, blir det mange fjellturer i tillegg, spår Jon Kåre Flatberg 
som mandag sammen med undertegnede ble meget godt mottatt av Hjørdis og Per i 

Buset-grenda i Singsås. 

- Dette var overraskende. Nå ble jeg skikkelig glad, forsikret 77-åringen som umiddelbart 
prøvde både buksa og jakka.  

- Passer perfekt. Jeg kommer til å bruke dressen resten av elgjakta. Hjørdis, nå må du 

sette på kaffen! 

- Viktige støttespillere 

- Bergans, Vaabenhuset Nygård og Haltdalen Sparebank er viktige støttespillere for 
Forollhogna villreinområde. Via avtaler betaler bedriftene årlig kostnadene for 

oppdatering og drift av hognareinen.no, som har blitt en svært viktig nyhets- og 
formidlingskanal for oss, presiserer utvalgsleder Hallvard Urset. Årets spesialavtale med 

jakt- og fritidsprodusenten  Bergans er han, naturlig nok, ekstra godt fornøyd med. 
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- Takket være Bergans har samtlige private jaktoppsyn fjelldresser som holder mål. De 
gamle dressene viste seg å være uegnet på grunn av store kondensproblemer. 

Tilbakemeldingene på de nye dressene (Skogshorn II) er udelt positive. Jeg har sjøl brukt 

dressen i høst i forbindelse med oppsyn, og er meget godt fornøyd, forsikrer Urset. 

I tillegg til de nye Skogshorn II-dressene bidrar Bergans med flere flotte premier i 

forbindelse med spørreundersøkelsen knyttet til årets jakt. 09.10.07 

 


