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Magic Moose
med setermagi

Knettsetra er et populært samlingssted om
vinteren. Nå stikker også sommeren seg fram, bare mer og mer! 

I 2017 er det 10 år siden dagens vertskap startet med 
sommeråpen seter. Flere år vil det bli. Magic Moose, en av Europas 

lengste flytstier, skaper magiske tilstander.

TEKST RUNA EGGEN
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www.trysil.com/trysilbikefestival

22. juni - 2. juli

Trysil  
Bike

Festival

100 km naturlige singletracks, 35 km
tilrettelagte stier, 2 bike parks og heisbasert 
sykling. Kombiner dette med guidede 
stisykkelturer, kurs, konkurranser, afterbike, demoer
og konserter, så får du 10 dager med Trysil Bike Festival!
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Sommeren 2016 gikk over all forventing, sier 
vertskapet Elin og Bjarte Wigdel. Vi hadde i 
utgangspunktet ment å holde åpent 5 uker midt 
på sommeren. Men responsen var altså så bra! 
Syklister fra Magic Moose trillet inn på tunet, en 
etter en. Vi skjønte fort at her var det bare å snu 
seg rundt og forlenge åpningstidene. 

DET STARTET MED NYSTUA
Knettsetra har hatt vekst om sommeren et par år 
allerede. Utvidelsen av restauranten i 2014 satte 
selskapet i bevegelse, og den første sommeren 
med Nystua var en fantastisk bryllupssommer. 

– Det spesielle med sommeren 2016 er en solid 
økning i vanlige daggjester, forteller vertskapet 
Wigdel. Det er mange forskjellige gjester som 
besøker oss. Store og små syklister. Familier 
som har setra som mål for dagens utflukt. Pen-
sjonister som kjente til Knettsetra da det var 
seterdrift her på 60-tallet. Vi er en fin møteplass 
når familiens medlemmer har forskjellige 
ønsker. Noen sykler, andre går tur, noen tar 
kanskje bilen. Så møtes de her til lunsj.

– At vi kan sikre gode ansatte jobb hele året er 
viktig. Det gjør det mer forutsigbart å drive. Vi 
har også tre ansatte som vi betaler vinkelner-
utdannelse for. Kokk og servitør på hytta er et 
populært produkt hvor koblingen mat og vin er 
spesielt viktig. At vi har utdannede vinkelnere 
øker kvaliteten ytterligere. De ansatte får påfyll, 
som igjen bidrar til en glad gjeng på jobb, og det 
merker så klart gjestene. Alt henger sammen! Vi 
er strålende godt fornøyd med den jobben som 
gjøres for å få mer trafikk til Trysil om sommeren, 
sier setervertskapet engasjert.

MER SYKKEL ETTER HVERT!
Vi som følger litt med på hva som rører seg, mer-
ker oss at det har skjedd mye på setra de siste 
årene. Stort og smått.
 
– De siste årene har vi løftet Knettsetra en del, og 
det blir satt pris på. Utvidelse av restauranten, 
nytt og større kjøkken, større terrasser med flere 
sitteplasser. Dette gjør det lettere å være gjest og 
vi leverer bedre. Vi har hele tiden mat og meny på 
agendaen, og kvalitet og gode råvarer har fokus 

hos vårt dedikerte kjøkkenteam. Vi prøver ut nye 
menyer og temaaftener. Det er viktig at vi tilbyr 
det gjestene våre vil ha. 

Har dere noen spennende sommerplaner dere vil 
røpe?

– Det viktigste er at vi holder åpent og er tilgjen-
gelige, og alltid byr på det lille ekstra. Slik som 
det store sjakkbrettet som står på tunet og Bjartes 
hjemmesnekra sykkelstativ, smiler Elin Wigdel. 
Små ting som blir satt pris på. I årene framover 
vil det nok skje mer hos oss med tanke på sykkel, 
uten at noe konkret er bestemt. Magic Moose er 
bare starten, sier det blide vertskapsparet.

Om de sykler mye selv? Ikke spesielt! Men de er 
gode på Knettsetra-drift og å få gjester og ansatte 
til å trives. Og da får det være opp til oss andre å 
skape magi nedover Magic Moose!

LIV PÅ TUNET 
Det er ganske enkelt liv på setertunet! Midtsom-
merstid er det også et yrende dyreliv med kaniner, 
lam og høner. Noen dager er det hester på besøk. 
Det er populært med dyr! Det samme er hinder-
løypa i skogtappen bak Stallen. Det er dette mylde-
ret av ting som skjer, folk i farten og gode lunsjret-
ter som gjør at timene flyr på Knettsetra.

Har dere noe spesielt på menyen om sommeren?

– Gjestene våre vil ha det samme sommer som 
vinter. Gode burgere, pastaretter og supper, 
vafler og hjemmebakte kaker. Om sommeren er 
det også et godt utvalg i salater, og vi har rømme-
grøt. Det hører til på ei sommeråpen seter, sier 
Elin og Bjarte. 

MER FORUTSIGBARHET
Sykkelsatsingen fører til flere arbeidsplasser. Elin 
og Bjarte opprettet en ny helårsstilling i sommer, 
da de så hvor hen det bar. En sesongansatt ble 
fast helårsansatt. 

« Sommeren 

2017 er Knettsetra 

åpen hver dag fra 

Sankthanshelga 

til skolestart, hver 

helg utover høsten 

og hver dag de to 

høstferieukene.

Elin og Bjarte Wigdel
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MAGIC MOOSE: 
•  En 7 km lang bygd 

sykkeltsti som ligger 
midt i skianlegget

•  Ta sykkelheisen opp, 
eller så er det mulig  
å sykle opp 

•  En av Europas  
lengste flystier

•  Sykling i Magic 
Moose er gratis

•  Stien er åpen 24/7
•  Gradering: Blå  

(middels krevende)
•  Knettsetra ligger 

halvveis ned i stien, 
et perfekt sted for en 
pause


