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Kartene er utarbeidet med støtte fra:

KULLSJØEN

VOLLEYBALL BENKER WC STRAND GRILL
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VELKOMMEN TIL

KULLSJØEN 
FRILUFTSOMRÅDE! 
Kullsjøen er et off entlig friluftsområde for rekreasjon og fritid for 
hele familien. Her er det  opparbeidet med turveger og stier som går 
gjennom området, og det er satt ut sittebenker og griller. Det er også 
opparbeidet en sandstrand for bading og en badebrygge for de som 
vil hoppe rett uti! I sommersesongen er det åpne toalett fasiliteter.
På banen ved siden av stranda kan du også spille volleyball (se kart).
 
Historien til Kullsjøen inneholder fl ere interessante hendelser. 
Blant annet ble Norges første curlingkamp mest sannsynlig spilt her 
den 4. mars 1924. Dette var en kamp hvor spillerne var statister for 
en fotograf i forbindelse med en markedsføringskampanje i regi av 
Opdal Turisthotel. Samme år lanseres curling som et tilbud på Opdal 
Turisthotel, men dette ble ingen umiddelbar suksess. Det går 
ytterligere 30 år før Norges første curlingklubb stiftes i Oppdal.
 
Kullsjøen har også gjestet noen av våre største idrettshelter. 
Høsten 1947 legger blant annet skøyteløperne Henry Wahl, Sverre 
Farstad, Thomas Byberg og Hjalmar «Hjallis» Andersen en trenings-
samling til Kullsjøen. Med de kalde høstene på Oppdal blir både 
Elgtjønna, Skarvatnet og Furulybanen brukt som treningsarenaer for 
skøyteløperne.
 (Kilder: Gards- og slektshistorie for Oppdal bind 4 – Kåsan og Brennan (2010), Per Odd Volden.
Hundre år i Oppdal (2004), Lars Gisnås.)
 
 

VI HÅPER DU TRIVES OG FORLATER OMRÅDET SLIK DU 

ØNSKER DET SKAL VÆRE NÅR DU SELV KOMMER HIT.
 

Oppdal kommune eier og drifter friluftsområdet. Dersom du ser skader eller
mangler ved noe i området ønsker vi at du gir tilbakemelding: Tlf. 72 40 10 00,
Epost: post@oppdal.kommune.no eller send oss en melding på facebook.

Noen morsomme fakta:
Navnet «Kullsjøen» kommer mest sannsynlig av at det 
i området ble fremstilt store mengder kull før i tiden.
 
Er du heldig kan du få selskap av stokkender eller andre 
vadefugler. Sjansen for å se disse er størst i det nord-
østre hjørnet.
 
På Kullsjøen ble det tatt ut is til Opdal Turisthotels 
kjølerom.


