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Når du har hatt camping-
vogn på samme sted siden 
1976 har du lov til å slå deg 
på brystet og kalle deg en 
ekte campingveteran. Dan 
Stubberud fra Fetsund stortri-
ves sammen med kona Anne 
Mette på Segalstad Seter, 
deres andre hjem. 

- Å det er så godt å komme opp hit. Stille 
og godt, møte noen andre folk, veldig god 
avkobling.  Vi har vært her siden ungene 
var bittesmå, og nå har de egen vogn her 
de også, med sine familier. Vi koser oss 
her!

Barneskirenn med 200 deltakere
Dan har invitert meg inn i vogna som har 
tilbygg, lunt og koselig med varme i gulvet.
De har helårsplass og har alltid vært her 
mest på vinteren. Han kjenner alle som 
har vogn her, men han forteller at det er 
ikke så mange igjen her av de gamle.

- Du vet, det er litt styr å ha campingvogn, 
men vi liker å holde på litt og trives med 
det. Har alltid likt det. Da vi var yngre 
arrangerte vi skirenn for alle ungene her, 
på det meste var det 200 deltakere og 

det var kjempegøy med startnummer og 
premieutdeling.

- Men det er klart at det var mye mer sosi-
alt før. Da gikk vi også på hotellet og spis-
te middag, og på vegen hjem tråkka vi rett 
som det var i kuruker. Nå sitter vi heller 
rundt bålpanna på ettermiddagen og trek-
ker oss tilbake når kvelden kommer. Men 
det er veldig hyggelig det også, og rolig.

Helstekt pattegris og ertersuppe
Men helt rolig er det tydeligvis ikke. Dan 
forteller om sist påske da sønnen Rune 
grillet pattegris fra kl. 0300 om natta så 
den skulle bli ferdig til kl.1600 dagen etter. 
Da ble det festmåltid , jubel og langbord 
ute mellom vognene. 

Ellers er det fast tradisjon at en av nabo-
ene lager ertersuppe og inviterer til lag. 
Da kan det være opp til tretti personer 
rundt bordet!

Hva med golfen da, har dere blitt bitt av 
basillen?
- Nei vi har ikke det. Jeg skal ikke si så 
mye om den saken, men det er synd at de 
øverste radene med campingvogner må 
vike plass for golfen da det er så mange 
som står på venteliste for å få helårsplass. 
- Men vi går turer på beina, gjerne opp til 
Skeistua og rundt i hytteområdene.

Vil opp i bakken igjen
Kona Anne Mette bryter plutselig inn fra  
”hovedhuset” i campingvogna:
- Men nå vil barnebarna ha han med opp i 
bakken! Det kan du bare si Dan!
Så kommer det frem at Dan var alpinkjører 
i sine yngre dager. Og når han får tenkt 
seg om så er han slett ikke negativ til 
forslaget. Han ser litt spørrende bort på 
Anne Mette - Ja, jeg får vel kanskje bli 
med igjen?

Dan Stubberud

- En ekte campingveteran!

Dan og Anne Mette fra Fetsund stortrives 
med campinglivet på Segalstad Seter
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