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INNHOLD:

Vinterglede 
og hyttekos

Selv om vi har hatt tidenes mildeste januar, er det likevel 
vinter i hyttefjellet, med flott føre i velprepa-
rerte skiløyper og alpinbakker, samt glimren-
de skøyteforhold på Mjøsa. Alt ligger til rette 
for utendørs vinteraktiviteter og innendørs 
hyttekos.
Vår region har et stabilt klima og kan skilte med gode snø-
forhold selv om det i store deler av landet er snømangel i år. 
Naturen lokker med vidder og topper, og inviterer til friluftsliv 
og rekreasjon sammen med familie og venner. Hytteliv er 
familieliv, hvor samhold utvikles og minner skapes. Alpin-
anleggene innbyr til mye moro, og langrennsløypene er i 
norgestoppen, og strekker seg over hundrevis av kilometer.

Kvaliteten på løypene er viktig for at vi skal få godt utbytte av turene, og vi 
har blitt mer krevende, både når det gjelder prepareringshyppighet og bredde. 
Vi vil ha både klassiske spor og skøytetraseer. Vi har blant annet satt fokus på 
det arbeidet som ligger i løypekjøringen, både av tid, penger og utstyr. 

Å gå på skøyter blir stadig mer populært, og det legges ned et godt arbeid 
for opparbeidelse og vedlikehold av skøytebanene i Vingnesvika. Det er også 
skøyteis både i Brumunddal og Moelv.

Mye nytt skjer i vinterbyen Lillehammer. Handelstilbudet i byen endrer og 
utvikler seg, og det er flere nye tilbud. Og vinterparken på Hunderfossen og 
Vegmuseet er verdt et besøk.

Spesielt gledelig er det at X Games igjen arrangeres i Hafjell i år, og det fore-
ligger enda større planer for neste års arrangement. Ellers kan nevnes Hafjell 
Ski Marathon, NM Big Air 2020, og Para World Cup i snowboard, som også ar-
rangeres i Hafjell i år. Og på kveldstid er det afterskitilbud både i fjellet og nede 
i sentrum. Tilbudet i alpinanlegget er i stadig utvikling. Det er lagt stor vekt på 
barnas trivsel.

På Skeikampen er det satt i gang arbeid med en strategiplan for videre utvik-
ling av området, og det er nyheter og arrangementer både på fjellet og i bygda  
i Gausdal.

Busstilbudet til og fra Sjusjøen er bedre tilpasset ankomst og avreise med 
tog, og nytt i år er Sjusjøbussen som du kan bestille via app og bruke til bus-
spris. Birkebeinerspelet er verdt et besøk, og det er muligheter for kiting, hunde-
kjøring eller kanefart. Både Brumunddal og Moelv er hyggelige tettsteder som 
er verdt et besøk, og på Prøysenhuset er det tilbud for både store og små.

Det er også verdt å nevne Kvitfjell med sine gode løypetilbud både på 
«bortover»-ski og «nedover»-ski, og World Cup alpint som arrangeres i mars.

Velkommen til regionen for gode vinterlige opplevelser!

Hjertelig hilsen Jon Halvor Midtmageli
Ordfører Øyer kommune

JON HALVOR 
MIDTMAGELI 
Ordfører,  
Øyer kommune 

FOTO HANNA 
RØBERG
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TEKST: ÅDNE NORHEIM

Et vanlig utgangspunkt er parkeringsplas-
sen ved Fjellmyra. Den ligger langs Torpa-
veien, 7-8 km fra Vingrom, 750 moh. Ved 
å starte fra Fjellmyra blir den foreslåtte 
runden ca. 20 km. Kjører man til seter-
grenda Sjoga og starter der, blir turen 5-6 
km kortere. 

Fra start ved Fjellmyra går løypa mot 
nord over åpne myrer. Etter 1,2 km er det 
et løypekryss. Følg løypa til høyre, merket 
mot Værskei. Man kan følge skiltingen mot 
Værskei fram til Boroseter. 

Ut til høyre ligger det et lite tjern som på 
moderne kart kalles Erstjernet. Tjernet ble 
forøvrig på gamle kart skrevet Erikstjern. 
Det var sikkert feil. Navnet er nok Elg-
tjern, og eldre folk i Vingrom kalte vannet 
”Elgkjinn”. Mange steder sier man ersjakt, 
ershund og erskjøtt i stedet for elg. 

Vel tre km etter start kommer man 
til Sjoga, en gammel setergrend med tre 
gamle seterbol. I tillegg er det 50–60 hytter 
i Sjogaområdet. Fra Sjoga fortsetter man 
nordover.

Løypa passerer Flokoa, den lille bekken 
som renner ut av Nordre Sjogevatnet, og 
som noen hundre meter lenger ned danner 
det spektakulære Flokofallet. Snart dukker 
den store setervollen på Lortholoa opp.

Et prosaisk navn
Lortholoa er en sentral setergrend i Fåberg 
Vestfjell. Hit er det forøvrig vinterbrøytet 
vei. På Lortholoa setret i sin tid fem gårder 
i Fåberg. Det var derfor liv og røre her hele 
sommeren, og stedet egnet seg bra for en 
hvile- og møteplass for dem som skulle len-
ger inn i fjellet med buskapen. Det kunne 
derfor til tider være store mengder krøtter 
samlet her. Da ble området tråkket ned, og 
setergrenda skal visstnok ha fått sitt noe 
prosaiske navn etter dette. De fleste byg-
ningene er intakte. I tillegg er det bygd flere 
fritidshytter, slik at Lortholoa i dag fremstår 
som ei stor seter/hyttegrend.

Den bakvendte elva
Fra Lortholoa går løypa nordvestover mot 
Vottestadseter. Terrenget preges av store, 
åpne myrer, og kan kanskje for noen virke 
litt kjedelig. Men det er lett å gå, og for dem 
som kan se og høre blir det aldri kjedelig i 
skog og fjell. Etter hvert dreier løypa vest-
over og det blir litt stigning. Ned på høyre 
side renner den lille bekken Augga, elva 
som etter hvert blir både stor og mektig 
når den kommer ned i Auggedalen. Der 
renner den nordover til den møter Jøra ved 
Forset i Vestre Gausdal og fortsetter som 
Gausa ut i Lågen. Elva kommer fra Aug-
gevatnet.

Hva dette navnet kommer av er usik-
kert. Professor Bugge hadde en mening for 

lenge siden. Han mente elvas eldste navn 
kan ha vært Ofgu, som beskriver noe som 
er bakvendt eller baklengs. At elva, som 
den eneste på lang lei, renner mot nord 
mener han underbygger denne teorien. 

Det stiger nå jevnt opp til Boroseter, og 
Auggevatnet kan skimtes ut til høyre. Bo-
roseter er turens høyeste punkt, 825 moh. 
Her er det bok for registrering.

Underlig navn
Løypa fra Boroseter går nå slakt nedover 
mot sør til Kopnagelmyra. Navnet står ikke 
på kartet, men benyttes bl.a. på løypeskilt. 
Innenfor den store myra ligger en kolle 
med en karakteristisk knaus. Kollen kalles 
Kopnagelberget. Det er flere teorier om 
opprinnelsen til navnet. Har det med en 
koppernagle å gjøre, eller skriver det seg 
fra den gang gjeterguttene satt på kollen 
"og kopte" mens de passet buskapen for 
ulv og bjørn?

Fin gapahuk
Ved siden av løypa har trimgruppa til 
Vingrom Idrettslag satt opp en stor og 
romslig gapahuk. Den er velutstyrt med 
tørr ved, kaffekjele, kokestativ og sittepla-
ter. Byggverket er satt opp på dugnad, og 
materialene har idrettslaget stort sett fått. 
Like foran gapahuken ligger et lite tjern, 
navnløst på kartet, men de lokalkjente kal-
ler det Gåskjinnet. 

Her kan man ta kaffepause, og sende 
noen varme tanker til ildsjelene i idrettsla-
get som holder gapahuken i orden.

Fra Kopnagelmyra er det to valgmulig-
heter, enten rett ned lia til Sjoga, eller løypa 
på vestsiden av Sjoghaugen, over Åsmyra 
og Vassendmyra fram til Fjellmyrløypa. Det 
alternativet er kanskje det mest varierte. 
Har man parkert på Sjoga, velges løypa ned 
lia tilbake til setergrenda.
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I Fåberg Vestfjell er det ca. 90 kilometer
brøytede skiløyper. Løypene kjøres opp  
av Vingrom IL, og byr på en rekke  
gode turalternativer.

Fåberg 
Vestfjell

Lortholoa seter. Foto: Jarle Johansen

Stor trafikk på Boroseter en søndag i mars. 
Foto: Jarle Johansen

I fint driv over Vassendmyra. 
Merk: Hunden er i bånd, 

og tråkker ikke i skisporet. 
Foto: Jarle Johansen
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TEKST: NORSK TURISTUTVIKLING

Verdens største løypemaskin er i dag å 
finne på Sjusjøen, der Johannes Haukåssve-
en er primus motor for løypekjøringen. 
Han har kjørt løyper i 37 år, og har styrin-
gen med koordinering av løypekjøringen i 
hele området, med 350 km løyper inkludert 
Nordseter. De har 5 maskiner som går i ca. 
200 dager i løpet av en vinter. En av maski-
nene er ny i år. Løypekjøringen prioriteres i 
forhold til værforholdene, og det er løyper 
for alle forhold. Solrunden anbefales i fint 
vær, mens uværsløypene går i skogen og i 
lunere terreng. 

Haukåssveen har en gjennomgående 
tanke for at løypene skal være for alle, og 
alle løypene i området lages med klas-
siske spor på hver side med skøytetrasé i 
midten. Dette er det kun Sjusjøenområdet 
som kan tilby pr. i dag. Fortsatt er det slik 
at de fleste godt voksne går i de klassiske 
løypene, mens barna og ungdommen 
skøyter. Ved å ha tilbud til begge er det 
lettere å få med hele familien på tur, både 
unge og eldre. Dette er viktig for rekrut-
tering av barn og unge til skisporten, og det 

gir både helsemessig bonus og glede til alle 
brukerne.

Lytte til brukerne
Haukåssveen mener det er viktig å lytte til 
brukerne for å få gode innspill til forbe-
dringer og optimal drift. Mye av gleden ved 
prepareringen ligger i fornøyde brukere. 
Det er også nedsatt en gruppe som kaller 
seg Sti/sykkel/ski 2035 som arbeider med 
planlegging av vinter- og sommertilbudet 
fram til 2035. Det lages stadig nye løyper 
for å spre trafikken og redusere køgåing.

Bruksmønsteret har endret seg i den 
senere tid. Det er økt fokus på helse og 
friluftsliv, og med økt bruk kommer også 
økt krav til kvalitet av løypene. Nå tar 
mange flere turer om dagen; gjerne en tur 
grytidlig om morgenen, så en familietur 
på dagen, og så gjerne en kveldstur. Dette 
betyr at løypene bør prepareres tidligere 
om morgenen.

Kostnader
Det sier seg selv at dette koster penger. 
Driftskostnadene pr. maskin er ca. 2 000 
kroner pr. time. Pihl har et løypebudsjett 

på 3,5-4 millioner kroner pr. år. 
Dette er et spleiselag, med ca. 1/3 fra 
grunneierne, 1/3 fra hytteeierne og 1/3 
fra næringsliv og kommuner. Maskinene 
brukes i snitt i 6 år før de byttes ut.

Det er ikke bare Sjusjøen som investerer 
i nye løypemaskiner. Gausdal Vestfjell, Skei 
og Lillehammer har også investert i nye 
løypemaskiner det siste året. Alle disse er 
kjøpt hos den lokale bedriften Owren AS.

Owren AS 
Familiebedriften Owren AS i Vingrom med 
tre generasjoner Owren; Trygve, Johs, 
Trygve jr., har satt skispor i over 40 år. Det 
startet til VM i skiskyting i 1977 i Vingrom, 
med egenproduserte maskiner. Utviklin-
gen siden den gang har vært enorm. Pr. i 
dag har de levert ca. 1 000 maskiner, og 
de har 60 prosent av markedet i Norge. 

Skiløyper til helse, glede og nytelse
Det er en nytelse å gå i nypreparerte  
trikkeskinner av skiløyper. Men de  
kommer ikke av seg selv. Det legges  
ned en formidabel innsats både  
i penger, tid og kompetanse for at  
vi skal kunne kose oss på 
skitur i gode løyper. 

Fordeler med å gå på ski:• Ro i sjela – psykisk helse•  Det klarner hjernen•  Bedre fysisk helse •  En av de beste og mest skånsomme   treningsformer
•  Naturopplevelser/naturglede

Foto: Owren AS
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Årsomsetningen har økt fra 40 
mill. i 2004 til 165 mill. i 2019. Forretnings-
området er både kompetansekrevende og 
kapitalkrevende, en prepareringsmaskin 
koster mellom 2,2 mill. og 4,5 millioner 
(eks. mva.).

Bedriften startet som mekanisk 
verksted i 1951 med trillebårer spesielt 
konstruert for budeier med melkespann. 
Senere ble disse motorisert. Etterfølgere 
ble beltegående traktorer, som videre ble 
utviklet til større beltegående kjøretøy for 
bruk i ulendt terreng for skogsdrift og in-

dustri mv. 1983 ble starten på en ny epoke, 
da bedriften kom i gang med import og 
salg fra Prinoth i Italia. Gjennom 20 år har 
de også levert brøytemaskiner og slepe-
maskiner til Antarktis og til Svalbard. Siste 
tilskudd på sortimentet er understell til 
maskiner som kan kjøres på havbunnen.

Owrens styrke har hele tiden ligget i god 
kompetanse, teknologibeherskelse og den 
nære kontakten med kundene, hvor de får 
innspill om behov som de konstruerer og 
overfører til praksis. Og de stiller alltid opp 
for reparasjoner og service. Det lages mye 
forskjellig tilleggsutstyr, slik at samme mas-
kiner kan brukes til ulike formål, f.eks. til 
halfpipes og andre snøparktilbud. Sporfre-
ser gjør at maskinene kan kjøres på mindre 
snømengde enn tidligere, de freser kun det 
øverste laget og forbruker ikke snøen.

De største maskinene trenger en 
trasébredde på inntil 6 meter, mens de 
mindre trenger inntil 4 meter.

Miljøvennlig
Prinoths prepareringsmaskiner er verdens 
reneste i drift. Maskinene går på diesel, 
men rensesystemene tar bort hele 95 % av 

utslippene. Det brukes det aller siste innen 
teknologi. Og med GPS-systemer bestreber 
man seg på optimalisering på drivstof-
forbruk og utslipp. Alle data under kjøring 
lagres, og man kan enkelt ta ut rapporter 
på hver enkelt maskin.

Det er også en bevisst tankegang i å 
lage tilknytningsløyper fra hytteområdene, 
for å få mindre kjøring fra hyttene.

Norges Skiforbund
Det koster mye å preparere skiløypene 
gjennom hele vinteren. Og ikke alle områ-
der drives kommersielt, ofte prepareres 
løypene av skiklubber, idrettslag eller 
andre ideelle organisasjoner. Norges 
Skiforbund har en utstyrsordning hvor 
skiklubber/idrettslag tilknyttet Skiforbun-
det kan søke om midler til kjøp av prepare-
ringsmaskiner. Det kan gis støtte på inntil 
1/3 av kjøpesum, med maks. beløp på 300 
000 kroner. Bakgrunnen for støtten, som 
består av spillemidler, er at dette er et 
allmennyttig tilbud med tilrettelegging for 
allmennheten. Dette er en årlig permanent 
ordning.

Skiløyper til helse, glede og nytelse
Skisporet.no
Tråkkemaskinene  

har GPS som er til- 

koblet skisporet.no,  

hvor dataene går  

automatisk inn.  

Ved å laste ned  

appen kan du få opp kart over skiløyper 

i hele Norge, og der ser du hvilke løyper 

som er kjørt til enhver tid. 

Foto: Vidar Broberg
Foto: O

w
ren AS

Foto: Owren AS
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Therese Johaug, Johannes 
Høsflot Klæbo, Robert Johans-
son, Jarl Magnus Riiber, Maren 
Lundby, Kjetil Jansrud og Henrik 
Kristoffersen er et norsk stjer-
negalleri av dimensjoner.

AV STEIN B. OLSEN

Hva har så denne gjengen felles? 
Alle stiller i historiens første felles NM 
på ski. Det skjer i Lillehammer og Hafjell 
25.–29. mars.

Det er første gangen Norges Skiforbund 
samler alle sine skistjerner til et felles 
norsk mesterskap. Alle grenene er repre-
sentert, og det er Lillehammer Skiklub 
som har fått det ærefulle oppdraget med å 
være den første arrangøren.

Skipresident Erik Røste gleder seg til 
denne historiske begivenheten.

- Terminlista for skifolket er hektisk, 
og når vi endelig hadde en mulighet til å 
samle hele familien så er det en mulighet 
vi gleder oss til, sier Røste som er trygg på 
at mesterskapet er i de aller beste hender.

- Lillehammer Skiklub er en dyktig og 
erfaren arrangør, så vi gleder oss til dette 
historiske mesterskapet, sier Røste.

Dette mesterskapet starter 25. mars og 
avsluttes 29. mars, men før den tid skal al-

pinistene ha gjort unna sine utfortreninger.
- Det blir noen hektiske dager, men vi er 

godt forberedt, sier Erik Alver som er leder 
av Hovedkomiteen for dette mesterskapet.

Men det er ikke bare ski som står på 
programmet i 
denne første 
utgaven av NM 
veka vinter. 
Foruten ski 
skal det også 

arrangeres NM i curling, aking, badminton, 
snøcross, hundekjøring, radiostyrte biler og 
snowboard. 

NRK er tungt inne som samarbeids-
partner, og det vil bli rikelig med TV-tid fra 
Lillehammer og Øyer i denne perioden.

For komplett program sjekk her:
www.lillehammer2020.no

Maren Lundby er klar for 

ski-NM på hjemmebane. 

Foto: Stein B. Olsen

Stjernemøte under felles ski-NM
 Arrangøren håper mange tar turen til de forskjellige arenaene.

Kjetil Jansrud er klar for ski-NM i Hafjell. 
Foto: NTB Scanpix

Foto: Stein B. Olsen
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TEKST: VESLEMØY EINETEIG WEDUM

Mange husker enda jubelbru-
set fra 2017 og de enorme hop-
pene nederst i bakken. Flomlys 
i takt med enorme høyder på 
ski og brett. Det var det året 
Norge var beste nasjon, med 
tre gull, to sølv og én bronse. 
Store øyeblikk og nye triks fra 
en hærskare utøvere verden 
over. 

For de som lurer allerede, 
det forklares slik: X Games er 
en årlig sportskonkurranse 
innen en rekke grener kategori-
sert som ekstremsport. Det blir 
arrangert sommer og vinter, og 
siden 2016 blir europeiske kon-
kurranser holdt i Norge. Første 
gang var altså i Hafjell.

Og nå returnerer moroa.  
X Games Norway vender 
«hjem» til Hafjell for nok et 
arrangement. Større, og bedre, 
skal vi tro arrangørene.

- Det blir snowboard- og free- 
skikonkurranser i slopestyle, big 
air og nyvinningen knuckle huck. 
Her er det store vinnermulig-
heter i alle konkurranser, sier X 
Games-sjef, Henning Andresen.

Det var uten tvil en stor 
folkefest i 2017. Nesten 20 000 
solgte billetter og hele 7 000 
mennesker samlet seg for å se 
big air-finalene. Det var alt i alt 

et utrolig bra arrangement som 
tiltrakk seg familier og lokale.

- Vi ser at dette er noe 
som fenger både 8-åringen og 
58-åringen. Det er et familiear-
rangement der folk virkelig 
koser seg, sier plassjef i Hafjell, 
Tommy Viken.

Selv om arrangementet i 
2017 var bra, så er det gjort 
justeringer for at 2020-arrange-
mentet skal bli enda bedre. 
Arenaen er mer kompakt, og 
alle øvelser foregår nå i én 
trasé. 

- Målgangen er mer kom-
primert og publikumsområdet 
blir foran Hafjell Lodgen. Vi har 
gjort det slik for å gjøre det mer 
publikumsvennlig, sier Viken.

I fjor ble X Games Norway 
arrangert på Fornebu. Avtalen 
for Hafjell om denne seson-
gens arrangement er også kun 
for dette året. Grunnen til dette 
er enkel.

- Vi har som prinsipp at vi 
aldri gjentar oss selv. Vi fornyer 
X Games hvert år, som vi også 

vil gjøre fra 2020 til 2021, sier 
Andersen. 

Det er flere kjente utøvere 
på lista i år. Også lokale helter. 
Ståle Sandbech, Marcus Kleve-
land, Silje Norendal, Fridtjof Tis-
chendorf Sæther, Johanne Killi, 
Birk Ruud og Øystein Bråten, 
for å nevne noen. Det er også 
lokale helter på lista. Som Jo-
hanne Killi og Marcus Kleveland 
som er fra Dombås. 

Kleveland regnes som en av 
verdens aller beste snowboard-
ere som det knyttes stor spen-
ning til med tanke på hvilket 
nivå han er på. Han har vært 
skadet og ute lenge, men sier 
selv nå at han føler seg bra, sier 
Andersen.

Andersen har flere store 
ting på gang. For litt siden skrev 
han en kronikk i Gudbrandsdø-
len Dagningen om planene for 
2021 om verdens største action 
sport event.

- Vi har sendt inn søknad til 
departementet fordi vi i 2021 
ønsker å legge skateboarding 

og Moto X til Håkons 
Hall, samtidig som vi 
har halfpipe, slopestyle, 
big air og knuckle huck i 
Hafjell. Altså en kombo 
av Summer og Winter X 
Games: Verdens største 
action sport event, sier 
han.

X Games Norway i 
Hafjell varer fra 7.-8. 
mars. Billetter får du 
kjøpt på Ticketmaster .

Slik blir årets 
X Games i Hafjell 

Det er duket for nok en folkefest!
I mars samles stjerner og luftige hopp nok en 
gang i Hafjell for X Games Norway

Foto: Brett Wilhelm / ESPN Images

Foto: Nick Guise-Smith / ESPN Images

Foto: Brett W
ilhelm

 / ESPN
 Im

ages

Foto: Tristan Shu / ESPN Images

Stjernemøte under felles ski-NM
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Se hunderfossen.no

Åpent i 
vinter- 
ferien 

18:00 ‒ 20:30

Vinterparken – vinterens vakreste eventyr!
5 min. fra Hafjell  ·  15 min. fra Lillehammer sentrum

En magisk
helaften for hele 

familien!

VINTER 2020

og underholdnin
g

Ny 
is- og snø-

kunst

P R Ø Y S E N H U S E T  P R E S E N T E R E R
Søndagsmiddag i Prøysen

Ta med familien og 
spis søndagsmiddagen 
i lune omgivelser på 
Prøysenhuset. 

Søndager
kl. 13.00 - 16.30

Pris for dagens middag 
og dessert m/kaffe
Voksen kr. 189,-
Barneporsjon kr. 95,-

Prestvegen 1 
2360 Rudshøgda 
Tlf: 623 51 800

2640 Vinstra  •  Telefon: 61 29 02 88  •  www.bakkenstreprodukter.no  •  e-post: bakkentp@online.no

Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre etter kundens 
ønsker og behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger, 

senger, profilsaging av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter.

Vi har eget overflatebehandlingsrom hvor vi beiser, lakkerer, maler, aldringsmaler og luter. 
Alt ut fra hva dere ønsker etter eget fargevalg.
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Stor dugnadsinnsats
Vingnesvika Skøytebane SA og Lilleham-
mer Skøiteklubb er en håndfull ildsjeler 
som legger til rette for skøyteaktiviteter på 
Mjøsa i hele vintersesongen med Vingnes-
vika som utgangspunkt. Jobben som legges 
ned her, bidrar til at mange har tatt i bruk 
skøytene og har funnet gleden ved denne 
formen for utendørsaktivitet.

Målsettingen hvert år er å preparere 
og vedlikeholde en iskarusell for barn, en 
400 meter bane, en hockeybane og en 
langbane på ca. 6 km fra Vingnesvika til 
Vingrom kirke. Banen prepareres så langt 
sørover som forholdene tillater det. I 2017 
ble banen preparert helt til Moelv. Men 
vær og føre forandrer seg hele tiden, så 
husk å sjekke dagens forhold på Facebook 
(Vingnesvika Skøytebane). 

Det er noen faste årlige arrangementer, 
som Mjøsløpet og DNT familiedag på isen i 
samarbeid med Barnas Turlag. Ellers er det 
fritt frem for alle å bruke banene. 

Gratis tilbud for alle
Tilbudet er et lavterskeltilbud, er gratis og 
åpent for alle. Og for dem som ikke har 
skøyter, kan det leies/lånes på Vandresko-
en.

Gjennom året ytes det betydelig dug-
nadsinnsats for å holde hjulene i gang. 
En håndfull personer fra Lillehammer og 
omegn sørger for at banene til enhver tid 
er kjørt opp og klare til å ta imot områdets 

treningsfantomer, turgåere, familier og 
turister fra inn- og utland. 

Banene forsøkes holdt åpne hele tiden 
når forholdene tilsier det. Aktivitetene har 
de siste årene økt og er etter hvert blitt 
betydelig.

Vingnesvika Skøytebane har fått støtte 
fra fond og sponsorer, og de har investert 
i flere maskiner med utstyr for å holde 
banene i god stand gjennom hele vinteren. 
Gjennom hele året pågår det i tillegg et 
ikke ubetydelig vedlikehold av maskiner og 
utstyr. 

Kjente skøyteløpere fra Lillehammer
Lillehammer kan skilte med mange kjente 
skøyteløpere. Her kan nevnes Per Bjørang, 
Per Ivar Moe, Ole Christian Iversen og Kari 
Kåring, som alle er passert 70 år i dag. Per 
Ivar Moe var Norges første verdensmester 
på skøyter (1965). 

Foto: Jeroen Linnenbank

På skøyter på Mjøsa
Å gå på skøyter blir mer og mer populært, og i Vingnesvika er alle muligheter til stede.

Foto: Stine Brønstad

Foto: Stein Helge Riise

Foto: Stine Brønstad
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Det skjer… i Gausdal 

Påskemøte for fritidsboligeiere
Langfredag er det tradisjonen tro åpent informasjonsmøte for alle 
fritidsboligeiere og andre interesserte kl 14.30. Arrangør er Samar-
beidsutvalget og Skeikampen Pluss.

Skeikampen Alpinsenter 
har åpent hver dag til 19. april. Billetter kan kjøpes i luka, via 
netthandel eller i de nye billettautomatene. Det er kveldskjøring 
torsdag og fredag ut februar. Det er ny varmestue på Ski-In-Bar. 

Skiutleie og skiverksted
Det leies ut alpin- og langrennsutstyr, pulk, spark, truger og fat-
bike, og i skiverkstedet kan du få preparert skiene dine så du får 
den beste opplevelsen i bakken. 

Ny tråkkemaskin
Skeikampen byr på topp preparerte bakker og skiløyper, og 
maskinparken er nå utvidet med en ny tråkkemaskin. Følg med på 
oppkjørte løyper på www.skisporet.no

Skivett-regler for Skeikampen
• Vis hensyn og vær vennlig mot andre. Vær spesielt hensyns- 
 full og oppmerksom mot barn og eldre.
•  Hold til høyre i skiløypa. Gå forbi til venstre.
•  Den som kjører nedover har forkjørsrett, den som kommer  
	 oppover	må	vike	og	gi	god	plass	til	de	som	kommer	nedover. 
•  Om du går til fots, så ikke tråkk i skisporet eller skøyteområ- 
 det.
•  Syklister må være ekstra oppmerksomme og aktpågivende.  
 Sykling skal foregå i 6 meters brede løyper.
•  Skiløpere som er ute på treningstur har ingen særrettigheter.
•  Har du med hund, vær ekstra aktpågivende. Vi anbefaler at  
 hunden holdes i bånd. Fjern hundebæsjen fra løypa når den  
	 gjør	sitt	fornødne.	Vi	minner	om reglene	om	båndtvang. 

Årets bedrift 2019 i Gausdal
Annes Klær ved innehaver Anne Gunn Heggen ble tildelt utmerkelsen Årets bedrift i Gausdal 2019. Totalt ble det i år nominert 16 
bedrifter til utmerkelsen. 

Utmerkelsen Årets bedrift skal bidra til å gi anerkjennelse og å løfte frem bedrifter fra næringslivet i Gausdal som har gjort en  
særlig innsats for å utvikle virksomheten, stimulert til samarbeid mellom virksomheter, bidratt til positive prosjekter for Gausdals-
samfunnet eller på annet vis bidratt til positiv profilering av næringslivet i Gausdal.
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Skei Fjellkirke 
Skei Fjellkirke holder åpent med gratis inngang for alle hver ons-
dag fra kl. 11 til 13 til og med 8. april. Her kan du oppleve en stille 
stund. 

Altertavlen i kirken er malt av H.K.H. Dronning Margrethe av 
Danmark. 
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Skitur til Vestfjellhytta
DNT Lillehammer arrangerer 2 dagers felles skitur fra Synstgardse-
tra til Vestfjellhytta i Gausdal Vestfjell 7.- 8. mars. Turen passer 
spesielt for voksne. 

Fjellstyrene fyller 100 år 
I år er det 100 år siden fjellstyrene ble opprettet. Gausdal fjellstyre 
administrerer bruken og utnyttelsen av statsallmenningen til seter 
og beite, samt jakt og fiske, til beste både for dem med bruksrett 
og for allmennheten. Bortsett fra under småviltjakta er de 14 bu-
ene i fjellet åpne for fjellvandrere som trenger tak over hodet for 
rast eller overnatting. Overnatting koster 100 kroner pr. person 
pr. natt. Alle buene er utstyrt med kokekar, dekketøy, madrasser 
og ved. Du må selv ha med mat, sovepose, stearinlys/lampeolje, 
fyrstikker og toalettpapir. Det går merkede stier til alle buene, og 
de fleste ligger i umiddelbar nærhet til gode fiskevann. Fjellstyret 
har også båter og kajakker til utleie.
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Husk båndtvang
Det er utvidet båndtvangsområde i Gausdal kommune, som 
gjelder i preparerte løyper i hht. kart, i alpinbakker og sen-
trumsområdet på Skeikampen. Se kart og forskrift på kommu-
nens hjemmeside eller via forskriften på lovdata. 
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Skeikampen utvikles videre
Skeikampen Pluss, Skeikampen Marked, Skeikampen Eiendom 
og Samarbeidsutvalget har tatt intitiativet til en ny strategiplan 
for utvikling av Skeikampen. I styringsgruppa sitter Einar Ein-
stad, Marie Louise Lörken, Knut Enger Olsen og Torolv Bjørns-
gaard. De har engasjert Storm Tourism og Norsk Turistutvikling 
på Lillehammer for å lede prosessen. 

I desember var 20 engasjerte aktører samlet for å bidra i 
arbeidet med å peke ut de viktigste utfordringene Skeikampen 
må ta tak i for videre utvikling  fremover.

Videre i prosessen vil en se litt nærmere på utvikling av 
sentrum, samarbeidet på destinasjonen og videre utvikling av 
aktiviteter og opplevelser. Det vil bli gjennomført flere tema-
tiske møter i 2020. 

Ferdig strategiplan med handlingsplan for videre arbeid 
forventes å være ferdig til sommeren. 

Spa på Skeikampen
Lillehammer Spa har tilbud om spabehandlinger på Thon Hotel Skeikampen som er tilgjengelig også for 
de som ikke er hotellgjester. Her kan du få alt fra hårfjerning, fotpleie, manikyr og hudpleie til komplette 
spapakker. Utover åpningstidene fredag, lørdag og søndag har de åpent etter avtale og behov. 
En flott avslutning på skituren!

Kartlegging av behov og ønsker for bredbånd mv.
Samarbeidsutvalget og Lillehammer-regionen Vekst har utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge status på, behov og ønsker for 
bredbånd, DAB og RiksTV på Skeikampen/Austlid. 

Undersøkelsen går ut februar 2020. Åpen link til undersøkelsen finnes på Samarbeidsutvalgets nettsider.
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Utlån av utstyr
UtstyrsArena`n	er	et	gratis tilbud	om	å	låne	forskjellig	utstyr	til	
aktiviteter. I vinter er det åpent hver torsdag kl. 16.00-18.00. Du 
finner	UtstyrsArena`n	på	biblioteket	på	Gausdal	Arena. 

Turrenn Kjølen hematt
Turrennet arrangeres for 42. gang 23. februar med start fra Skei-
kampen eller Ingridskogen og målgang ved Follebu skole. Lengde 
er henholdsvis 26 km og 12,5 km. Rennet preges av en hyggelig og 
uhøytidelig atmosfære og passer for hele familien.
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Foto: Lillehammer Spa

Disney-filmen FROST 2
Lørdag 22.02. kl 20.22  Disney-filmen FROST 2 vises på stort lerret 
midt i bakken ved Nystua, Skeikampen. 

Strand Kafé og Konditori
I september ble kafeen på kommunehuset nyåpnet som Strand 
kafé og konditori. Her serveres hjemmelagde kaker, lunsj- og mid-
dagsretter til en hyggelig pris i nyoppussede lokaler. 

Nytt treningssenter i Gausdal
I lokaler ved Segalstad Bru, der Nav Gausdal tidligere holdt til, blir 
det nå treningssenter. Senteret vil gå under navnet Ta ti, og drifts-
selskap heter Ta ti trening AS. De skal etter planen åpne i løpet av 
februar. Det vil bli et selvbetjent system der man låser seg selv inn 
og ut av senteret.

©2019 Disney
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140  Lillehammer - Segalstad Bru - Skeikampen
141  Lillehammer - Hafjell alpinsenter
500 Lillehammer - Birkebeineren skistadion - Nordseter 
501  Lillehammer - Mesnali - Sjusjøen
502  Hunderfossen - Hafjell - Pellestova

TA BUSSEN 
RETT I SPORET
Kjører i perioden 14.12.2019-19.04.2020

Sjekk rutetider og kjøp 
enkeltbillett på Entur

Ødegård Sag leverer kraftige utemøbler som er beregnet til å stå ute over tid.
Utemøbelgrupper i villmarkstil er bord med løse benker og er ikke tyngre enn at dette er flyttbare møbler,
men har likevel et robust utseende. Standard lengder 1,7 og 2 meter.  Dette leveres ferdig montert.

   Kan lages med lengde inntil 4 meter, med og uten ryggstøtte,
 og med armlener på benkene for de som vil ha det.

Benker til bålpanne med tilhørende bord.
Om dere vil ha en rastebenk leverer vi det, også

med løse benker med og uten ryggstøtte.
Denne er en tung og ekstra kraftig type
og er ikke egnet til å flytte på.
Lengder fra 2,5 til ca 5 meter.
Som en ramme om utemøblene er det lite
som passer bedre enn en skigard fra oss.

Vi har flere typer impregnert skigardstaur,
tradisjonell granstaur og eienerstaur for

å nevne noen. Dette bindes sammen med
ståltråd og evnt. med vidjesveg for de som virkelig

vil ha det på gamlemåten. Store kjøreporter med unike
smijernshengsler og annet tilbehør fra en av landets beste smeder.
 
Vi monterer og leverer over hele landet.
 
Besøk vår hjemmeside for mer informasjon
www.sagbruket.no
Telefon 41 22 04 57            - Eller besøk oss i Etnedal, Valders
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•  Vi leverer varer i hele Norge
 Er du på hytta i Innlandet kan du gjøre en hyggelig handel  
 hos oss og få levert varene rett hjem!

• Vi har stort utvalg av varmepumper til hytta di 
 5 års garanti på varmepumper og montering.  
 Montering utføres av sertifiserte montører.

• Vi har god kunnskap på TV og TV-signaler
 Enten du ønsker å gå for en løsning via luftantenne eller parabol.  
 Vi tilbyr montering av TV-signaler i samarbeid med sertifisert montør.

• Stor og gratis parkeringsplass 
 med mulighet for lading av elbil

50 DAGER ÅPENT KJØP - ANNONSEGARANTI

Stolvstadvegen 2, 2360 Rudshøgda  |  Åpent: 10-20 (17)
Kundesenter: 21 00 21 21  |  storemanager.rudshogda@elkjop.no  |  www.elkjop.no

50 dager åpent kjøp
Du kan prøve varen hjemme  

i 50 dager etter kjøp.  
Hvis du ikke er fornøyd kan  

du returnere varen  
og få pengene tilbake.*

*Se betingelser på elkjop.no/kundegarantier

RABATTKUPONG

VERDI KR 200¶

Midt i smørøyet rundt mjøsregionen Midt i smørøyet rundt mjøsregionen 
finner du et nytt, flott Elkjøp varehus finner du et nytt, flott Elkjøp varehus 

Du finner oss i samme bygg som Du finner oss i samme bygg som 
Coop OBS Hypermarked på RudshøgdaCoop OBS Hypermarked på Rudshøgda

ELKJØP
RUDSHØGDA
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Ved kjøp over 

kr 500¶
Maks 1 kupong pr kunde. 

Gyldig til 01.07.2020 kun på Elkjøp Rudshøgda

Bestill gratis tegnetime hos en av våre kjøkkenspesialister, 
Vegar eller Frank Olav. 1,5 times kjøkken- eller vaskeroms- 
planlegging. Tjenesten er gratis og uten forpliktelser.
Andre fordeler:
• Du får forslag til den beste løsningen for ditt kjøkken/  
 vaskerom
•  Du får se på de ulike materialene og se forskjellige farger  
 og skapløsninger
•  Du får konkret pris på ditt nye kjøkken eller vaskerom
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Det skjer… i Øyer 

Hafjell Vinopplevelser DA
heter et nyregistrert selskap i Øyer. Formålet er å formidle kunn-
skap om vin ved å holde kurs eller foredrag. 

Vinkjeller i verdensklasse
På Pellestova Hotell Hafjell finner du fjell-Norges mest rikholdige 
og spennende vinkjeller. Vinene kommer fra alle de store og meri-
terte vinprodusentene i verden. Maten i restauranten er basert på 
lokale tradisjoner. 
I uke 8 har Pellestova også en vinterutstilling med Olav Harald 
Ulstein.

Isfiske
Ukstjønn ligger ca. 15 minutters gange fra Pellestova og er ett av 
flere vann hvor man kan prøve fiskelykken vinterstid. Hornsjøen er 
et annet lett tilgjengelig vann, hvor det er tillatt med isfiske. 

Stavsplassen
Etter tildeling av støtte fra Gjensidigestiftelsen skal det bygges 
speakertårn på Stavsplassen på Tretten. Dette vil bidra til at Stav 
blir en arena som kan ta på seg store arrangementer. Tårnet be-
regnes ferdig før sommeren. 

22.-26. april arrangeres hingsteutstilling på Stavsplassen. Dette 
er et tradisjonsrikt arrangement som tiltrekker seg mange hestein-
teresserte. 

Hafjell Ski Marathon 
er et turrenn på langrenn med både klassisk og fristil, samt hel-
maraton og halvmaraton. Turrennet går av stabelen lørdag 22. 
februar. Start og mål er på Mosetertoppen Skistadion. Dette er 
Norges lengste turrenn i fristil. Etter start stiger det jevnt i ca. 2,5 
km før det flater ut mot Raudtjønnsbekken hvor ungdomsklassen 
tar av på sin 13 km.

NM Big Air 2020
Norgesmesterskapet i Big Air arrangeres på Hafjell, med kvalifise-
ring torsdag 26. mars og finaler 27. mars.

Et godt utgangspunkt for skituren
Pellestova er et godt utgangspunkt for skituren. Det er gode par-
keringsmuligheter, og lett terreng og gode løyper. Løypenettet er 
tilknyttet 300 km preparerte løyper, som bl.a. går mellom Hafjell, 
Nordseter og Sjusjøen.

Ny dagligvare på toppen av Hafjell
Rett før jul åpnet ny matbutikk i et nytt bygg et steinkast fra Gaiastova. Butikken er en nærbutikk som er en del av Norgesgruppen. 
Det er egen nystekt-avdeling. Sportsbutikken har også flyttet inn i de nye lokalene.
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Para World cup i snowboard
Hafjell	er	arena	for	Para	World	cup	i	snowboard	fra	10.	til	15.	mars. 

Øyersprinten
Øyer Tretten Idrettsforening ønsker velkommen til Øyersprinten 
2020. Søndag den 23. februar 2020 er Mosetertoppen skistadion 
rigget	for	gode	skiopplevelser. 

Supersprint World Sprint Series
Supersprinten ble første gang arrangert i Østersund for to år si-
den. Nå arrangeres en ny world tour med seks konkurranser i fem 
ulike land. Det starter i Østersund og avsluttes på Mosetertoppen 
skistadion 4. april med 100 meter supersprint på ski, som er en ny 
konkurranseform. 

MiniFart 2020
Lillehammer Skiklub inviterer til MiniFart 2020 i Kjusbakken i 
Hafjell lørdag 18. april og søndag 19. april. Rennet passer for barn i 
alderen fra 6-12 år. Løypa vil være en kombinasjon mellom Super-
G og Storslalåm i henhold til NSFs bestemmelser for MiniFart.

Red Bull Janteloppet
Petter Northug samler igjen verdenseliten, skiglade mosjonister og 
påsketurister på Mosetertoppen den første påskehelgen, lørdag 4. 
april. Janteloppet er et 20 km langt renn fullspekket med utfor-
dringer. Det er et fristilrenn, dermed velger du selv om du vil gå 
med skøyteski eller klassisk ski. Red Bull Janteloppet er det eneste 
langrennsløpet hvor absolutt alle starter samtidig - eliteløpere, 
rekrutter, juniorer, mosjonister, hyttefolk, gutter og jenter.

Sortering av matavfall på Hafjell
Det er montert brønner for matavfall på alle miljøtorg for hyt-
terenovasjon på Hafjell. Miljøtorgene på Hafjell skal utelukkende 
benyttes til kildesortert daglig husholdningsavfall fra hytter og 
fastboende som betaler renovasjonsgebyr til Øyer kommune. 
Foreløpig sorteres ikke plastemballasje i fjellområdene. Årsaken er 
at	det	ikke	er	et	system	for	inntransport	av	dette	i	dag. Plastembal-
lasjen som havner i restavfallet sendes til energiutnytting – det blir 
lys og varme. Plast gjør ingen skade i restavfallet, den havner ikke 
på avveie eller i havet. Den eneste gangen plast er problematisk er 
når den havner utenfor en avfallsløsning – dette MÅ ikke skje.
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Lekeland Hafjell
Lekeland Hafjell holder åpent hver torsdag-søndag hele året for 
innendørs lek.
I vinterferien og påsken er det utvidet åpningstider i Lekeland Hafjell.

Hafjell FamilieSafari
Familiesafari er et helt nytt konsept som innebærer at man skal 
ut i anlegget for å bli kjent med muligens nye steder. Man samler 
poster og bruker kartet man får utdelt på Mosetertoppen. For 
barna er dette en fin måte å bli bedre kjent med egne skiferdig-
heter og ikke minst skianlegget. Jakten avsluttes med pølsegrilling 
og servering av varm sjokolade på Paviljongen. Arrangeres på 
utvalgte onsdager og søndager.

Junior skipatrulje 
Junior	Skipatruljen er	Hafjell	sine	egne	hjelpere	som	er	med	på	å	
holde	et	øye	med	skianlegget.	Man	lærer	skivettreglene, får	utdelt	
utstyr	og passer	på	naturen	ved	å	plukke	søppel	og	se	til	at	alt	er	
på	stell. Uniformen	består	av	en	spesialdesignet	vest,	et første-
hjelp-kit og «bråkie-tålkie». Foregår hver torsdag og annenhver 
søndag kl. 12-14 t.o.m. påske.

Familieområdene
I Hafjell er det tre forskjellige familieområder, ett plassert i dalom-
rådet, ett ved gondolavstigningen og ett på toppen ved Gaiastova. 
Maskoten ISA dukker ofte opp i alle tre barneområdene for å heie, 
gi klemmer og «high five» til barna. Hun steller gjerne i stand både 
konkurranser, aktiviteter og elsker at barna blir med på å danse på 
afterski. 
Kids Knerten består av Familiebakken og Knerten og ligger sen-
tralt i dalområdet. Her er det slalåmtema hvor barna kan prøve-
kjøre slalåmporter og øve på svinger. Familieområdet er også mø-
testedet	for	skiskolen,	og	det	finnes	en	grillbu	med	gratis	griller. 
Kids Mosetertoppen inneholder barneløype med lavterskel park-
elementer og varmestue med toalett. Backyard passer like mye for 
en nybegynner som en avansert parkkjører. På Skimovie kan du få 
tatt tiden og bli filmet. 
Kids Gaia ligger rett ved Gaiastova og er gratis for alle hele seson-
gen. Det har blitt hugget skog og bakken er utvidet til det dobbelte, 
det er lagd til slalåmløype med figurporter, en egen skicross-løype 
for barn og en ny akebakke for de som ikke har ski på beina. Det 
er også to grillboder med varme, elektriske griller som alle kan 
bruke	helt	gratis. 

Foto: Richardophoto

After ski 
På Gaiastova er det plass til 400 feststemte partyfolk. DJ sørger 
for stor stemning. Gaiastova har alle rettigheter og har derfor 
20 års aldersgrense.
Hafjell Lodge har afterski med trubadur som skaper god stem-
ning med kjente coverlåter i Hafjell. Det er 20 års aldersgrense.
Ryk & Reis afterski ligger i selve hovedbygget til Hafjell Alpin-
senter og er et populært sted med høy stemning. Restaurant-
huset Ryk & Reis huser også en lunsjrestaurant med ca. 240 
sitteplasser.
Skavlen inviterer til afterski med band eller trubadur på lør-
dager kl. 16 til 20.
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NYTT transporttilbud i Hafjell
Hafjellbussen er en bestillingsbuss som kjører på lørdager fra 17:00-
02:00 i Hafjell. Minibussen kan bestilles og betales på App ”Hafjell-
bussen”, og koster 115 kroner pr. person. Bussen har ikke faste 
rutetider, men kjører dit folk legger inn sine bestillinger. Det er 22 
stoppesteder folk kan velge å bestille bussen til, eller fra. Stoppeste-
dene er merket med skilt. 

Bestillingsbussen vil også kjøre fredag 7. mars og onsdag-lørdag 
i	påsken. Bestillingsbussen	er	et	pilotprosjekt	i	samarbeid	med	pro-
sjektet «grønn og sømløs mobilitet», drevet av Visit Lillehammer og 
Framtiden i våre hender, og Øyer Næringsråd.
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arrangementoversikt
 gausdal   lillehammer   øyer   ringsaker

FEBRUAR
1.-23. Lillehammer Separatutstilling Jørgen Platou Willumsen. Galleri Zink

6. Øyer Dansekveld med Duo Da capo. Øyer Samfunnshus

7. Lillehammer Åpning av vinterparken i Hunderfossen Eventyrpark

7. Lillehammer Creedencemania 1969, Fortunate Sons. Maihaugsalen 

8. Sjusjøen Sjusjøen Skimarathon 2020 (Søre Ål runden). Sjusjøen Skisenter

8. Lillehammer Eftasblues. Lillehammer Mikrobryggeri

8. Lillehammer Åpen dag på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi

9. Stavsjø Intimkonsert med Knut Reiersrud. Galleri Fjellsol

14.-22. Mesnali Birkebeinerspelet. Mesna Islandshest Senter

14.-15. Moelv Kurs i lefsebaking. Nordre Ringsaker Husflidslag, Moelv

14.-16. Lillehammer Eventyrreisen, barneyogakurs for voksne. Hønsehuset på 
Randgaard

15. Lillehammer EHF Champions League, Elverum - Flensburg-Handeswitt 
(håndball). Håkons Hall

15. Hafjell Hafjell Big Air

15.-23. Hafjell Vinterutstilling. Pellestova Hotell

15. Lillehammer Grease. Maihaugsalen 

15. Moelv Irskaften med The Joys of Spring. Mjøsa Pizzeria og Restaurant

15. Kvamsfjellet Furusjøen Rundt Rennet

16. Lillehammer Barnas Vinterdag. Maihaugen

16. Sjusjøen Gudstjeneste v/Per Arne Engdal. Sjusjøen Fjellkirke

16. Lillehammer Beethoven i 250, Lillehammer Kulturskole. Lillehammer kirke

16. Brumunddal Utlendingen - Teater Innlandet. Teatersalen, Brumunddal

17. Sjusjøen Familiegøy på Skjervalds hytte. Birkebeinerbakken

18. Lillehammer Ingvard Wilhelmsen: Livet er et usikkert prosjekt.  
Maihaugsalen 

18.2-1.3 Lillehammer Vinterferieprogram. Maihaugen

19.-23. Lillehammer Vinterpride Lillehammer

20. Natrudstilen Barnehopprenn. Sjusjøen Skisenter

20. Lillehammer Jazzaften med Fabrikkenensemblet. Fabrikken Pub & Scene

20.-21. Sjusjøen Vinterleik i Hallabakken

21. Natrudstilen Barneslalåm. Sjusjøen Skisenter

21. Lillehammer Regnbuemesse i Lillehammer kirke

21. Lillehammer Nidaros Blueskompani på Eftasbluesen.  
Lillehammer Mikrobryggeri

21.-22. Sjusjøen Trubadur	Doffe.	Låven Bar

21. Rudshøgda Stephen Ackles hyller Erik Bye. Prøysenhuset  
www.proysenhuset.no

21.-22 Brumunddal Ringsakerrevyen 2020. Teatersalen, Brumunddal

21.-22. Lillehammer Kurs i leire og tekstilporselen. Brent leire, Fabrikken

22. Skeikampen Disney-filmen	FROST2	vises	på	sort	lerret	midt	i	bakken	ved	
Nystua. Skeikampen

22. Hafjell Hafjell Ski Marathon. Mosetertoppen Skistadion

22. Hafjell Pur Vinterglede, familiefestival. Mosetertoppen

22. Natrudstilen Big Jump. Sjusjøen Skisenter

22. Åsmarka Isfiske	på	Næra.	Barnas Turlag Lillehammer

22. Lillehammer Tiger City Jukes på Eftasbluesen. Lillehammer Mikrobryggeri

23. Hafjell Øyersprinten på Hafjell. Mosetertoppen Skistadion

23. Sjusjøen Gudstjeneste v/Rune Minde. Sjusjøen Fjellkirke

23. Espedalen Skitur rundt Ruten gjennom Hestådalen. Start ved Dalseter. 
DNT Lillehammer

23. Espedalen Gudstjeneste. Espedalen fjellkirke

23. Rudshøgda Fastelavn i Prøysen. Prøysenhuset www.proysenhuset.no

23. Nordseter Gudstjeneste. Nordseter fjellkirke

23. Lillehammer Miniforestilling «Kjell Kjeft får sagt det».  
Norges Olympiske Museum

27. Natrudstilen Parkkurs, ski. Sjusjøen Skisenter

27.-29. Brumunddal Ringsakerrevyen 2020. Teatersalen, Brumunddal

27.2-1.3 Lillehammer NM i aking, bob og skeleton 2020. 
Lillehammer Olympiske Bob og akebane

28.2-1.3 Hamar VM skøyter. Vikingskipet, Hamar

29. Moelv Trond Svendsen & Tuxedo. Folkets Hus, Moelv

29. Vingrom Skauleis på truger via Flokofallet. DNT Lillehammer

29.2-29.3 Lillehammer Kristin Andreassen, Ingeborg Paulsrud. Galleri Zink

MARS
1. Lillehammer Plutselig barneteater - Teater Innlandet. Kulturhuset Banken

1. Sjusjøen Gudstjeneste v/Harald Petter Stette. Sjusjøen Fjellkirke

1. Nordseter Gudstjeneste. Nordseter fjellkirke

1. Lillehammer Skitur utenfor allfarvei gjennom Gropmarka. DNT Lillehammer

1. Natrudstilen Skidemo med Intersport Lillehammer. Sjusjøen Skisenter

1. Hafjell Next x Oppland Freeski Cup Hafjell

4. Lillehammer Hellbillies. Maihaugsalen 

5. Lillehammer Kunstkonsert Sara Chen. Lillehammer Kunstmuseum

6. Follebu Country-pub med The Bills. 7null4

6.-7. Lillehammer NM Buldring. Tyrili Klatring

7. Lillehammer This was my life - Tribute til Kim Larsen og Gasolin.  
Maihaugsalen 

7. Dokka Vintermarked. Landsbyen Dokka

7.-8. Hafjell X Games Hafjell. Hafjell Alpinsenter www.xgames.com/norway

7.-8. Kvitfjell World Cup Alpin Kvitfjell. Kvitfjell Alpinanlegg 
 www.worldcupkvitfjell.no

7.-8. Gausdal Vestfjell Skitur til Vestfjellhytta, Gausdal Vestfjell. DNT Lillehammer

7.-8. Sjusjøen Snøhuletur. DNT fjellsport Lillehammer

8. Sjusjøen Gudstjeneste v/Ragnhild Hansen. Sjusjøen Fjellkirke

8. Stavsjø Return. Galleri Fjellsol

9. Lillehammer Fullmånetur ved Krokbua. Barnas Turlag Lillehammer

9.-10. Lillehammer World cup hopp Lillehammer RAW Air 2020.  
Lysgaardsbakkene hoppanlegg

10.-15. Hafjell Para World cup i snowboard. Hafjell Alpinsenter

13.-14. Lillehammer Vintertelttur i Gropmarka. DNT Lillehammer

14. Lillehammer Inga Låmi skirenn. Birkebeineren skistadion

14. Astridbekken, 
Gausdal

Hundekjøring for barn på Astridbekken, Langsua.  
Barnas Turlag Gausdal

15. Lillehammer 10 år med Erik og Kalle. Kulturhuset Banken

15. Sjusjøen Gudstjeneste v/Grete Hummel. Sjusjøen Fjellkirke

15. Lillehammer BarneBirken ski. Birkebeineren Skistadion

15. Sjusjøen- 
Lillehammer

UngdomsBirken ski. Sjusjøen Langrennsarena

17. Lillehammer Riksteatret - Tante Ulrikkes vei, av Zeshan Shakar.  
Maihaugsalen

Foto: Norsk Turistutvikling
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Renhold 
hus, hytte, leilighet, kontorlokaler

Vaktmestertjenester 
maling, beising, innkjøp, snømåking, 

plenklipping
Transport 

av biler til private og bedrifter

Ring for et godt tilbud
9792 6893

nyrud.service.tjenester@gmail.com

 gausdal   lillehammer   øyer   ringsaker

19.-21. Lillehammer Våryrfestivalen Lillehammer. Lillehammer sentrum

20. Lillehammer Frank Kjosås & Henrik Thodesen. Maihaugsalen 

20. Lillehammer StafettBirken ski. Birkebeineren Skistadion

20. Kvarstad-Lille-
hammer

TurBirken

20. Rena-Lilleham-
mer

TurBirken og SkøyteBirken

21. Rena-Lilleham-
mer

Birkebeinerrennet

21. Lillehammer Lørdagstimen for barn: Våryr. Lillehammer bibliotek

21. Lillehammer Cirkus Blunck. Maihaugsalen

21.-25. Lillehammer VM Parabob. Lillehammer Olympiske Bob og akebane

22. Sjusjøen Gudstjeneste v/Lars Erland Kielland. Sjusjøen Fjellkirke

22. Nordseter Gudstjeneste. Nordseter fjellkirke

22. Øyerfjellet Aktivitetsdag med ski og aking på Brennlia. Barnas Turlag Øyer

23. Skeikampen-
Follebu

Kjølen hematt 2020 - turrenn

23.-29. Lillehammer/
Hafjell

Ski-NM. Vinter- og hallidretter

24. Follebu Countryfest med Grøftekarane. 7null4

24. Lillehammer Lars Monsen: Mitt liv. Maihaugsalen 

25. Lillehammer Bjørn Eidsvåg & Sigvart Dagsland med band. Maihaugsalen 

26.-27. Hafjell NM Big Air 2020. Hafjell Alpinsenter

27. Lillehammer Det Norske Poesi & Satireorkester. Lillehammer Mikrobryggeri

27.-28. Sjusjøen Trubadur	Doffe.	Låven Bar

27.2-1.3 Vestre Gausdal Downlink 2020 - LAN party. Gausdal Ungdomsskole

28. Segalstad Bru OBU-revyen. Bygdeungdom på tynn is. Gausdal Kulturhus

29. Skeikampen Gausdalsrennet (11-16 år). Skeikampen skiarena

29. Lillehammer Utstilling Innlandets OL-helter. Norges Olympiske Museum

29. Sjusjøen Gudstjeneste	v/Hvalerkonfirmantene.	Sjusjøen Fjellkirke

29. Vest-Torpa Ulsjøløpet turrenn

29.-30. Skeikampen Sjur & Tommy på Segalstad seter café

30. Lillehammer Karius og Baktus med Bakgården Barneteater. Maihaugsalen 

31. Lillehammer Teater Innlandet: Møt meg ved morgengry. Maihaugsalen 

APRIL
2. Lillehammer Lillehammer Reveljen. Håkons Hall

2. Lillehammer Kunstkonsert Bjørg Lewis og Cellissimo@Oslo 
Lillehammer Kunstmuseum

4. Skeikampen Young Attacking Vikings - Alpint (tidligere Asgeir Cup) 
Skeikampen

4. Follebu Påskefest mæ Baksia. 7null4

4. Hafjell Red Bull Janteloppet 2020. Mosetertoppen

4. Hafjell Supersprint World Sprint Series. Mosetertoppen Skistadion

4.-12. Lillehammer Påskekrim for barn. Maihaugen

4.4-16.5 Lilllehammer Rolf Nerli. Galleri Zink

5. Sjusjøen Gudstjeneste v/Torunn Jåvold. Sjusjøen Fjellkirke

5. Nordseter Gudstjeneste. Nordseter fjellkirke

9. Natrudstilen Parkkurs, ski. Sjusjøen Skisenter

9. Sjusjøen Gudstjeneste v/Per Anders Nordengen. Sjusjøen Fjellkirke

9. Sjusjøen Ungdommelig messe

9.-12. Skeikampen Påskeutstilling på Myresetra kl 12-17. 

10. Natrudstilen Barnehopprenn. Sjusjøen Skisenter

10. Sjusjøen Gudstjeneste v/Anniken Urianstad

10.-11. Skeikampen Trubadur	Doffe.	Segalstad Seter café

11. Natrudstilen Big Jump. Sjusjøen Skisenter

12. Natrudstilen Vannski-konkurranse. Sjusjøen Skisenter

12. Sjusjøen Soloppgangsmesse på Sjusjøfjellet

12. Sjusjøen Gudstjeneste v/Espen Andreas Hasle. Sjusjøen Fjellkirke

17. Lillehammer Kvinnesyken - Stand Up Show. Felix Pub & Scene

18. Bjønnåsen Linedance-kurs. Persbu

18. Sjusjøen Årsmøte i Sjusjøen og Omegns Skiforening. 
Sjusjøen Langrennsarena

18. Lillehammer Eftasblues. Lillehammer Mikrobryggeri

18. Venabygdsfjellet-
Sjusjøen

Lillehammer Troll Ski Marathon

18.-19. Nordseter Vinterhelg på Nordseter. Barnas Turlag Lillehammer

18.-19. Hafjell Minifart i Hafjell for barn. Hafjell Alpinsenter

18.-19. Lillehammer Opplandspokalen turnkonkurranse. Håkons Hall

19. Lillehammer Plutselig barneteater - Teater Innlandet. Kulturhuset Banken

19. Holmsetra-
Sjusjøen

Skibuss til Holmsetra - gå til Nordseter/Sjusjøen.  
DNT Lillehammer

22.-26. Tretten Hingsteutstilling. Stavsplassen

23. Lillehammer Bjørnov & Sunde. Maihaugsalen 

23. Øyer Møte med tema Etterkrigstida i Øyer og Tretten fra 1945-1969. 
Øyer Samfunnshus kl 19.00

24.-25. Lillehammer Hengekøyetur til Balgbergkampen. DNT ung Lillehammer

24.-26. Lillehammer Baldus Cup håndball. Håkons Hall

25. Lillehammer Busmodagen. Tyrili klatring og Fabrikken

25. Lillehammer The Carburetors. Felix Pub & Scene

25.-26. Lillehammer NM-runde bakkeløp, like ved Hunderfossen

26. Stavsjø Eli Kristin Hanssveen og Gunnar Flagstad. Galleri Fjellsol

MAI
1.-3. Lillehammer Landstreff	Lillehammer	2020.	Birkebeineren Skistadion

2. Bjønnåsen Linedance-kurs. Persbu

7. Moelv Teater Innlandet: Møt meg ved morgengry. Moelv Kulturhus

9. Lillehammer Morgenyoga ved Sundgården. DNT Lillehammer

9.-10. Lillehammer Loppemarked. Håkons Hall

10. Lillehammer Riksteatret	-	Vaffelhjarte,	av	Maria	Parr.	Maihaugsalen

10. Helgøya Fottur på Helgøya. DNT Lillehammer

10. Lillehammer Naturen med det rare i. Kanotur innover Mesnaelva. 
Barnas Turlag Lillehammer

16. Lillehammer Eftasblues. Lillehammer Mikrobryggeri

23. Nord-Mesna Nord-Mesna rundt. DNT Lillehammer

23. Lillehammer Utstillingsåpning Nancy Spero. Lillehammer Kunstmuseum

23-24. Lillehammer Sesongåpning Lilleputthammer familiepark

23.-24. Lillehammer Overnatting i svevetelt ved Abbortjern. 
Barnas Turlag Lillehammer

25.-31. Lillehammer Norsk Litteraturfestival

30. Follebu Åpning av ny utstilling om Bjørnsons liv: «Det volder litt 
rabalder». Aulestad

JUNI
5.-7. Lillehammer Landsstevne seniordans 2020. Håkons Hall

6.-7. Lillehammer Lillehammer MTB Weekend. Birkebeineren skistadion

7. Lillehammer Nasjonal motordag på Norsk vegmuseum

7. Nordseter/Øyer-
fjellet

Rundtur på 3 topper ved Reina. DNT Lillehammer

7. Saksumsdal Tur til Huldrehølet i Saksumsdal. Barnas Turlag Lillehammer

11.-13. Lillehammer Lillehammerdagene. Lillehammer sentrum

13. Lillehammer Birkebeinerløpet. Birkebeineren skistadion

13. Lillehammer Eftasblues. Lillehammer Mikrobryggeri

13. Øyer Utsiktstur i Øyer - Panoramastien. DNT Lillehammer

20.-21 Hafjell Hafjell Bike Park åpningshelg

21.-26. Skeikampen Merida Terrengsykkelskole for barn

KIDS ukesprogram hele vinteren kl. 14.00–15.00 i Hafjell
Mandag Skileik med ansiktsmaling. KIDS Mosetertoppen
Tirsdag Isas Afterski. KIDS Knerten - Scenen ved Familieheisen
Onsdag Isas Hinderløype. KIDS Gaia
Torsdag Diamantjakt med Isa. KIDS Mosetertoppen
Fredag KIDS VM. KIDS Knerten
Lørdag Isas Afterski. KIDS Mosetertoppen
Søndag Isas Hinderløype. KIDS Gaia
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VI TILBYR:
• Massetransport med  
 lastebil, traktor og  
 dumper
•  Alt av veivedlikehold
•  Gravetjenester

•  Veggrus, pukk,  
 murstein osv
•  Matjord
•  Mottak av rene grave- 
 masser

912 47 522

Vakttelefon 957 87 998
Arne Gunnar Noreng
2653 Vestre Gausdal
post@agnror.no

www.agnrør.no

SPØR MEG OM:
• alt innen baderom og sanitæranlegg
• gassinstallasjoner for private 
 og næringsbygg
• modernisering av hus og hjem
• varmeanlegg i nye og gamle bygg
• varmepumper  
 (væske/vann, luft/luft, luft/vann
• sentralstøvsuger
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Det ER rørleggeren
det kommer an på!

Sertifisert for GASS-
INSTALLASJONER

RØRLEGGEREN NÆRMEST 
SKEIKAMPEN!

• Traktor/redskap
• Hageutstyr
• Dekk (Traktor og bil)
• Olje (Castrol)
• Service
• Snøfres
• Slangepressing
• Vedutstyr

Eiksenteret Gausdal
2652 Svingvoll
Tlf. 61 22 71 90
gausdal@eiksenteret.com www.eiksenteret.no

TRYGGE KJØP OG GOD SERVICE

FÅR DU HOS EIKSENTERET GAUSDAL

Tel 61 22 02 40 – Gausdalsvegen 1548, 2651 Østre Gausdal
www.paulsrud.as

– dører   vinduer   nøkler   lås   glass  og  service – dører   vinduer   nøkler   lås   glass  og  service

Paulsrud Snekkerveksted AS er en moderne håndverksbedrift 
bygget på gammel håndverkstradisjon og lang erfaring. 

Snekkerverkstedet har spesialisert seg innen  
dører, vinduer, låser og glass. 

Har du knust eller punktert rute  
utfører vi dør- og glasservice på en utmerket måte.

– dører og vinduer 
etter ditt ønske!



19VINTER 2020  HYTTEMAGASINET – GAUSDAL  LILLEHAMMER  ØYER  RINGSAKER

Fra første halvdel av 1800-tallet  
har Ersgaard stadig vært på ut- 
bud. Og med den fine beliggen-
heten nær byen var det naturlig 
at mange av eierne så mulig-
heten for turistvirksomhet på 
gården.

I 1857 solgte rittmester Brunech gården til  
Amund Hosbøl, som så muligheten for 
denne «nymotens» inntektskilden. Mulig-
ens var Ersgaard det første gårdspensjona-
tet i Gudbrandsdalen ved siden av Balberg. 
Det kan tidfestes at det bodde sommer-
gjester på gården allerede i 1873. Birger 
Ødegaard leide pensjonatet i noen år, og 
fra denne tiden stammer et avertissement i 
Stenbergs veiviser: 

«Ersgaard pensjonat. 40-50 Gjester. Sæson 
fra 15/5. Telefon. Piano. Nye Senge. Ved 
Granskov. Vid Udsigt.»

Gården skiftet eier i 1908, da Bernt Kr. Dahl 
kjøpte den. Han leide ut pensjonatet til 
Anne Mourud, som etter hvert drev hus-
holdningsskole om vinteren og pensjonat 
om sommeren. Hun åpnet ikke før 24. juni, 
og ønsket heller ikke «brystsvake». Men 
hun tilbød god mat og rimelige priser.

Aasta Winsnes og en venninne hadde 
leid pensjonatet til pensjonatskole en tid da  
gården igjen skiftet eier. Sakfører Getz kjøp-
te gården i 1920, og sa opp de to damene 
for å drive selv. Resultatet av den oppsigel-
sen ble bygging av Hammerseng Pensjonat-
skole. Getz drev imidlertid ikke lenge, bare 
noen få år senere fant man familien Langli 
på Ersgaard. De solgte den videre til Bjørn 
Sand i 1929. Han drev utelukkende jord- og 
skogbruk fram til 1940, da kjøpmann Jørgen-

sen fra Oslo overtok. Med ham fikk Ersgaard 
en påkrevet ansiktsløftning. Med så mange 
eiere i løpet av en 40-årsperiode, til dels i 
trange tider, var det blitt lite påkostninger.

Alle hus ble restaurert, et falleferdig 
bryggerhus ble revet og erstattet med en 
ny privatbolig. Føderådsbygningen ble bygd 
større, og uthuset fikk en total fornying. 
Nordre del av hovedbygningen, som Anne 
Mourud hadde bygd på til husholdnings-
skole, ble revet, og bygningen fikk tilbake sin 
opprinnelige, rene stil.

Gardsbruket ble drevet godt, og pensjo-
natet var viden kjent som et utmerket sted 
både for sluttede selskap og langtidsbebo-
ende.

Etter 30 års drift av gård og pensjonat 
ble tunet i 1974 fraskilt gården, og pensjo-
natdelen ble solgt til Øivind Lande og ekte- 
paret Hermanrud. Hovedbygningen ble 
bygd på mot sørøst, men bar fremdeles 
mer preg av å være en storgård enn et 
hotell. Driften fortsatte som før, med faste 
gjester (50 senger) og selskapsvirksomhet. 
Svært mange av Lillehammer befolkning 
har vært på Ersgaard på fester eller andre 
sluttede lag. Ersgaard er det eneste gårds-
pensjonatet i området som har overlevd en 
nesten sammenhengende pensjonatdrift i 
ca. 130 år.

Men tidene forandrer seg, og utviklin-
gen kom også til Ersgaard.

I 2009 startet rivingen av bygningene for 
å gi plass til leiligheter. I første byggetrinn 
ble det bygd 31 leiligheter. Siden har det 
vært bygd kontinuerlig, og idag er det et 
helt boligsamfunn der med flott utsikt over 
byen. Beboerne trives godt der, og som en 
beboer sa: "Motbakkene har vi bare godt av."

ERSGAARD

Kilde: Årbok 5: Fåberg og Lillehammer  
v/Anita Smestad

Foto: Widerøes Flyveselskap AS, Maihaugen

Foto: Norsk Turistutvikling

Foto: Norsk Turistutvikling

hytteeieren
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Planer om utbygging i Moelv
I tre år har Buchardt og hans AB Invest jobbet sammen med Knut 
og John Niclas Hage i CC Gruppen om prosjektet Mjøsbyen i Moelv. 
Det planlegges å investere 6 milliarder i området ved Mjøssente-
ret. Planene består blant annet av rundt 1 200 boenheter, næ-
ringslokaler og et bygg over E6 som er 24 m bredt og seks m høyt. 
Alt skal bygges i massivtre og limtre. Dette er et langtidsprosjekt 
som vil gå over 30 år. Før utbyggingen kan bli en realitet, kreves 
det at politikerne godkjenner planene og at området blir regulert 
og planlagt for utbyggingen.

Ta vinterbussen fra Lillehammer til Sjusjøen
Vinterbussen har nye rutetider. Nytt av året er avgang fra Lil-
lehammer til Sjusjøen alle hverdager kl. 19, samt fredager kl. 21, 
som korresponderer med tog fra Oslo. Det er også anlagt et nytt 
stopp på Sjusjøen Infosenter.

Stephen Ackles hyller Erik Bye 
Sammen med to musikere vil Stephen Ackles ta med publikum på 
et spennende møte med globetrotteren, kjendisen, musikeren, 
sjømannen, journalisten og mennesket Erik Bye i Prøysenhuset 21. 
februar.

Skøytebaner i Brumunddal og Moelv
I Moelv er det laget skøytebane i parken ved Garveriet, og i Bru-
munddal kan man gå på skøyter både på torget i byen og i den 
nye Mjøsparken like bortenfor båthavna ved Mjøstårnet. 

Turistkontor i Brumunddal
Visit Innlandet har åpnet et nytt turistkontor på torget i Brumund-
dal. Det er også turistinformasjon på Biblioteket i Moelv.

Ta deg rundt på Sjusjøen med Sjusjøbussen
Fra 1. februar kan bilen stå mens du er på Sjusjøen. Bussen kjører 
lørdager kl. 10-20 og søndager kl. 10-16. Last ned appen «Sju-
sjøbussen» og velg når og hvor du vil bli hentet. Det koster kun 
40 kroner å kjøre med bussen, som er tilrettelagt for skiutstyr. I 
første omgang vil tilbudet være tilgjengelig i helger, vinterferien og 
påskeferien.

Hederspris til Johannes Haukåssveen
Ringsakerprisen ble vunnet av Sjusjøens ildsjel Johannes Hauk-
åssveen for sitt utrettelige arbeid som løypekjører på Sjusjøen 
gjennom 37 år. 

Kveldskjøring 
Hver fredag i sesongen er det åpent for kveldskjøring i flombelyste 
nedfarter i barnebakken og Eftasbakken frem til kl. 19.30.

Det skjer… i Ringsaker / Sjusjøen 

Sjusjøen fjellkirke 
Det er gudstjeneste hver søndag hele vinteren t.o.m. påsken.

Kanefart hos Mesna Islandshest Senter
Opplev vinterskogen fra en slede, trukket av sterke, dampende 
hester. Underveis blir det servert varm drikke fra en bålplass ute 
i skogen. Hestene, stillheten og de snøtunge trærne vil gi deg en 
god og avslappende opplevelse.

Snøkiting
Snøkiting passer for alle og man kan tilpasse aktiviteten enten 
man skal bruke det til turbruk, cruise rundt i puddersnøen eller 
bruke kiten til å hoppe opp i luften. Områdene rundt Sjusjøen byr 
på noen av verdens beste områder for snøkiting. Kiteskolen tilbyr 
kurs for deltakere fra 8 år og oppover.

Prøysenhuset
Hver søndag er det aktiviteter for barn i Prøysenhuset, med 
barnetime, allsang, lek og grilling i Mikkelikskiskogen, barnefil-
mer og fortellerstund. Aktivitetsrommene er til disposisjon for 
lek og moro gjennom hele dagen. I Kafé Julie serveres tradi-
sjonsmat.

Lån av utstyr hos BUA Ringsaker
Et stort utvalg sports- og fritidsutstyr kan lånes helt gratis hos 
BUA Ringsaker i Brumunddal. Utstyrsbiblioteket inneholder ut-
styr for alle årstider, og tilbudet er åpent for alle. Man behøver 
ikke å være bosatt i Ringsaker for å benytte seg av det. 

Hva vil vi med Sjusjøen?
Det arrangeres informasjonsmøte med panelsamtale fredag 21. februar i flerbrukshallen på Natrudstilen. De tre velforeningene 
Rømåsen og Natrudstilen Vel, Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel og Sjusjøen Vel er hovedarrangører. Representanter fra grunneiere og 
ordfører Anita Ihle Steen kommer. Møtet er åpent for alle. 
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Serveringstilbud ute i løypene
Brannhytta Sjusjøen Skisenter, på toppen av alpinbakken, 
tilbyr nystekte vafler, kanelsnurrer, glutenfritt mv. Åpen alle 
helger og ferier.
Hygga Fjellkro ligger ved Ljøsheim, 12 km fra Sjusjøen på ski 
eller 30 min. med bil, og serverer hjemmelaget middagsmat, 
solskinnsboller og vafler.
Midtfjellkoia serverer nystekte vafler, kake, kaffe og andre 
varme drikker i helgene.
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Hundekjøring
Hundekjøring	er	en	fin	aktivitet	for	både	unge	og	eldre.	Alle	over 13 år	kan	styre	slede	selv	eller	bare	sitte	på	foran.	Aktiviteten	passer	
også	godt	for	de	med	skader/funksjonshemninger.	Vinterturene til	Sjusjøen	Husky	Tours	er	på 6,	15,	22 eller 30	km.	Pinnebrød	og	
varm drikke blir servert i grillhytta etter alle turer. 

Tretopphyttene i Veldre/Brumunddal
I 6 hytter høyt over bakken kan man nyte naturen, stillheten, dyre- 
og fuglelivet og nattehimmelen. Det er også mange tilrettelagte 
opplevelser for gjestene i tretopphyttene: Ridning på islandshes-
ter, kanefart, hundekjøring, skiløyper, sparkturer (4-5 står ved 
hyttene), trugeturer (4 par truger tilhører hver hytte). Mat laget av 
kortreiste råvarer kan leveres på hyttene. I lavvoen er det plass til 
både sosialt samvær og overnatting. 
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Birkebeinerspelet
Dette er vinterens mest spektakulære utendørsspel. Det ble opp-
ført første gang i 2017. Handlingen er fra 1205, da Norge var herjet 
av borgerkrig. Forestillingen spilles 14., 15., 20., 21. og 22. februar 
på gården Mesna ved Sjusjøen. Birkebeinerspelet ved arrangørene 
Camilla Li og Kristoffer Hauger ble tildelt Kulturprisen på Ringsa-
kergallaen i januar.

Kafeen på Nye Graaten
Kafeen ble ferdigstilt for over et år siden, men man har ennå ikke 
funnet driver til den. I skrivende stund er Pihl AS i dialog med en 
mulig driver, og det blir spennende å se den videre utviklingen. 

Låven bar
På	Låven	serveres	lunsj	og	middag. Lørdager	er	det	afterski.	Låven	
ligger	midt	i	Sjusjøen	sentrum	og	har	alle	rettigheter. 

Restaurant Punktum på Brøttum
Våren 2019 startet Martin og Andrea Uzsak restauranten Punktum 
på Nedre Berg Gård. Lokalene er karakteristisk og hyggelig innre-
det, og de serverer god mat. De leverer også mat for catering, og 
disponerer stabburet på gården med 80 plasser når det er behov 
for større arrangementer.

Fjellglede Kaffebar & Interiør AS
Ny butikk med spennende innhold åpner 15. februar. Butikken 
ligger ved Sjusjøvegen, like nord for Trivselsplassen i vestenden av 
Sjusjøvannet.

To nye løyper på Sjusjøen
Den ene nye løypa er en ekstra sløyfe på Gjestbodåsrunden med 
en	lengde	på	ca.	6	km. Går	du	med	klokka,	altså	fra	Sjusjøen	via	
Kroksjøen og til Gjestbodåsen, tar du til venstre ved seterhusene 
på Gjestbodåsen og går i retning Aksjøen. Løypa går videre oppo-
ver mot krysset ovenfor setra på Nøkkelåsen, og videre oppover 
på ryggen mot Steinvikfjellet. Videre går løypa mot selve Midtfjellet 
og inn på Birkebeinerløypa derfra. 

Den	andre	nye	løypa	går	over	Sollifjell. En	fin	mulighet	her	er	
å følge løypa fra Sjusjøen mot Ljøsheim, for så å ta til venstre opp 
ved Herramsbekken. Der går du opp mot Sollifjell. Fra toppen (969 
moh.) har du utsikt mot Lillehammer, Synnfjell og andre områder 
i vest. Det er dessuten en fin nedkjøring fra Sollifjell der løypa 
slynger seg nedover mot Rømåsmyra.

Vinterleik i Hallabakken
Også i år ønskes velkommen til vinterleik for hele familien i Hal-
labakken på Sjusjøen torsdag 20. og fredag 21. februar. Det blir 
vinterleik, konkurranser, musikk, pølser, kaffe og varm saft, give 
aways og god stemning med lavvo og bålpanner. Hallabakken 
ligger inn veien på oversiden av Kiwi. Følg veien helt inn og så 
finner dere bakken på nedsiden på venstre side.
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Familiemoro på Skjervalds hytte
17. februar arrangeres familiedag på Skjervalds hytte. Det blir bål-
panner, musikk, gratis pølser og varm drikke. Her kan man delta 
på mange morsomme aktiviteter for både store og små. Skjervalds 
hytte ble brukt under innspillingen av Birkebeinerfilmen fra 2016. 
Hytta ligger langs Birkebeinerløypa ved Birkebeinerbakken hyt-
tefelt, ca. 2,5 km fra Sjusjøen Langrennsarena.

Skiskole for alle
Aktiv i Natur er en lokal aktivitetsleverandør og skiskole. Skiskolens 
historie går tilbake til 1975 og de har gjennom tiden instruert og 
hjulpet mange ut på langrennsski.



22 VINTER 2020  HYTTEMAGASINET – GAUSDAL  LILLEHAMMER  ØYER  RINGSAKER

Det skjer… i Lillehammer 

Vinterparken – et eventyr i snø og is
Opplev en unik vinterdrøm i februar for hele familien, med troll, 
eventyr, snø og is. I Vinterparken får man oppleve snø- og iskunst, 
formgitt av profesjonelle iskunstnere. Det er underholdning, hest 
og slede, iskatedral, snøhotell med isbar, snøsklier, minisnøscoote-
re, ballrom i is, radiobiler og store innendørs eventyrattraksjoner. 
Ivo Caprinos Eventyrgrotte, Eventyrslottet og Trollfallet er åpent. 
Kveldene avsluttes med stort fyrverkeri akkompagnert av Edvard 
Grieg.

Lillehammer Pride 
Vinterpride Lillehammer arrangeres 19.-23. februar. Da fargeleg-
ges Lillehammer sentrum. 

Våryrfestivalen
Våryrfestivalen er en kulturfestival i Lillehammer som går av stabelen 19.-21. mars. Festivalen arrangeres for tredje året på rad og vil 
bestå	av	ulike	kulturarrangementer	som	blant	annet	live	podcast,	barneteater,	samtaler	på	litteraturhuset	og	konserter	på	kveldstid. 
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Hytta – fire vegger rundt en drøm
Vinterens nye utstilling på Maihaugen handler om hyttas rolle i fa-
milien, og om gleder og sorger som følger med det å eie en hytte. 

Norge er et hytteland, der nesten annenhver innbygger har 
tilgang til minst én hytte. De fleste brukes av slekt og familie, men 
hva skjer når eierne dør? Skal hytta selges, skal den eies i felles-
skap, eller skal den arves av ett av barna? Utstillingen baserer 
seg på et prosjekt der man har besøkt hytter fra nord til sør, og 
undersøkt hvordan hytta formidler både tvilen og kjærligheten i 
nære relasjoner.

Vinterbading
Interessen for vinterbading er økende, og en gjeng av tøffe damer 
har fast rutine på å bade i kanalen hver lørdag gjennom hele 
vinteren.
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Atelier Penselstrøk
I oktober åpnet et nytt atelier i Lillehammer sentrum, i bakgården i 
Storgt. 94. Fire kvinnelige bildekunstnere har galleri og malefelles-
skap, og det er salg av bilder fra vegg. Åpent lørdager.

World cup hopp RAW Air 2020 
arrangeres på Lillehammer 9. og 10. mars i Lysgaardsbakkene 
hoppanlegg. Her vil den olympiske ånden og arven fortsatt sitte 
godt når verdens mest ekstreme hoppturnering kommer til byen. 
Etter Lillehammer blir det hopp i Trondheim og Vikersund. 

VM Para Bobsleigh
arrangeres i Lillehammer olympiske bob- og akebane 21.-25. mars. 
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund og The International Bobs-
leigh and Skeleton Federation inviterer til VM i Para Bobsleigh. 
Gratis inngang.

Skaperverket kafé
Kafeen drives i regi av Frelsesarmeens prosjekt Jobben. Paa Bordet 
holdt til her først, og senere Skrull kafé. Det er vanlig kafédrift, 
men det er også et ekstra tilbud for ungdom, for dem som sliter 
med rus, og et sted for integrasjon gjennom arbeidstreningstiltak 
for fremmedspråklige. Kafeen er også et sted der lokale musikere 
og kunstnere kan vise seg fram. 

Jorekstad fritidsbad
Omfattende utbygging av Jorekstad fritidsbad startet høsten 2018, 
og første fase er bortimot ferdig. Damegarderober er pusset opp, 
det er bygd nytt kjøkken, nytt billettsystem mv. Planen er at det 
skal utvides med et bygg til i tilknytning til det utendørs svømme-
bassenget for å gi et bedre tilbud til dem over 12 år. 

Norgesmesterskap i aking, bob og skeleton, samt parabob 
28. februar - 1. mars blir det liv i bob- og akebanen. Da blir det NM for damer og herrer i alle aldersklasser, både senior- og junior-
klasse. Dette er gratis for publikum. Det blir servering og mulighet for publikum å prøve naturbanen.

Nevra Aparthotell, Nordseter
Ombyggingen av tidligere Nevra Høyfjellshotell til leiligheter 
fortsetter, og salget er i gang. Det er bygd en visningsleilighet. Det 
planlegges også et nytt skitrekk og nedfart fra parkeringsområdet 
og opp mot Snauskallen. Trekket vil erstatte det gamle trekket 
ved Nevra og være et tilbud tilpasset barn, og kan også brukes 
som transport opp kneika fra Nordseter sentrum og til skiløypene 
innover	fjellet. 

Lillehammer Kino 
Lillehammer Kino tester stadig ut nye kreative konsepter. En gang 
i måneden dekkes det på i loungen og inviteres til Afternoon Tea 
etterfulgt av en utvalgt film. Babykino, barnebursdagsfeiring og 
strikkekino er andre tilbud.
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Norsk vegmuseum 
er fellesnavnet på tre museer på samme sted. Hovedbygget inne-
holder	vegmuseet	som	viser	to	innendørs	utstillinger; «Tida	og	
vegen» som viser hvordan veien ble til og hva den har betydd for 
landet, og «Drift» som viser ulike sider av selve museumsdriften. 

Litt oppe i lia ligger Norsk fjellsprengningsmuseum med en 

245 m lang tunnel med en utstilling som viser fjellsprengnings-
historien fra den første fyrsettingsmetoden til nåtidens fjell-
sprengningsteknikk. 

I juni 2019 sto det nye Norsk kjøretøyhistorisk museum ferdig. 
Museet viser norsk kjøretøyhistorie fra begynnelsen av 1900-tal-
let og frem til våre dager med over 130 objekter utstilt. 

Foto: Morten Reiten, Norsk vegmuseum
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Foto: Morten Reiten, Norsk vegmuseum Foto: Thorolf Huus

Nye serveringstilbud
Lyng mat & bar overtok lokalene til Ramen i Nymosvingen i 
Lillehammer og har i vel et år drevet restaurant. 
Kafé No9 ble åpnet i Jernbanegt. 9 i påsken i fjor. I tillegg til 
lunsjretter, kaffe og kaker selges diverse interiørartikler.
Burger King på Sannom åpnet 1. november, i nybygde lokaler 
på tomten der Marché tidligere holdt til. 
Espresso House åpnet i Storgata i sommer. 

Har vi møttes før?
Lillehammer Kunstmuseum viser fram samlingen sin på en 
ny måte i utstillingen «Har vi møttes før?». Her møter du igjen 
kunstfavoritter presentert side om side med fotografier og 
historiske gjenstander fra Maihaugens samlinger. Museet stiller 
også ut kunstverk som ikke har vært vist tidligere. Utstillingen 
fyller alle museets saler frem til 19. april med mer enn 300 verk 
fra romantikken til i dag. 

Inviterer til folkefest Opp i bakken
Sett av datoen - det blir folkefest når CC Cowboys og Lars Winner-
bäck gjester Lysgårdsbakkene 22. august. 

– Dette er et samarbeid med Høgskolen i Innlandet, som med 
elevene utgjør 13 prosent av byens befolkning, sier Anne Mari 
Skjærvik og Bjørn A. Løken i Frakke Folk AS, som sammen med 
Fadderuka og United Stage Norge står for konserten.

 –	Lars	Winnerbäck	er	i	dag	en	av	Sveriges	desidert	største	artis-
ter. Han blir ofte omtalt som svenskenes Bruce Springsteen. Og på 
mange måter er han nettopp det. For å komme i den posisjonen 
han er i dag, har han jobbet knallhardt. - En working class hero, 
sier Frakke Folk som gleder seg til folkefesten.

Lillehammer Reveljen
Lillehammer Reveljen er en tattoo for korps fra inn- og utland som 
finner sted 2. april i Håkons Hall på Lillehammer. Arrangementet 
går av stabelen for 19. gang.

Vinterferieprogram og påskekrim
I vinterferien har Maihaugen ulike aktiviteter som eventyrstund, 
lompebaking og åpent fjøs. I påsken er det påskekrim for barn i 
friluftsmuseet. 

Busmodagen
Lørdag 25. april vil det nok en gang bli aktiviteter og konkurranser 
for store og små på Lurhaugen, med utekonsert, åpen dag på Tyrili 
Klatring, vårmarked på Fabrikken, busmovandring med Busmoen 
Vel	og	nabolagspub. 

Mesna Mat 
Mesna Mat er en forholdsvis ny matbutikk i Storgata. Nytt er at de 
har åpnet ferskvaredisk, da dette tilbudet manglet i Lillehammer 
sentrum.

Birken Skifestival
Ingalåmi går lørdag 14. mars, og 15. mars arrangeres Barnebirken 
og Ungdomsbirken.

20. mars blir det Stafettbirken, Turbirken og Skøytebirken. 
Selve Birkebeinerrennet arrangeres 21. mars. Det blir to helger 
med mye skiglede og mye folk både i løypene og i byen.

Opplandspokalen
Det inviteres til konkurranse i Håkons Hall på Lillehammer 17.-19. 
april. Opplandspokalen er en årlig konkurranse for troppsgymnas-
tikk og gymnastikkhjul. Hit kommer 600 utøvere fra hele landet.

Innlandets OL-helter
Innlandet har fostret mange idretts-
stjerner, og 29. mars åpner en ny 
utstilling om våre lokale idrettshelter 
på Norges Olympiske Museum. 
Her blir du kjent med både gamle 
helter og Innlandets nye stjerner til 
OL i Tokyo 2020. 

Foto: Rannveig Røstad / Norges Olympiske Museum
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Os Trekultur AS - 2550 Os i Østerdalen - Tlf: 62 49 92 20 

FINN MER INSPIRASJON PÅ WWW.OSTREKULTUR.NO

Følg oss på 
Facebook & Instagram

Ekte håndverk fra Røros-Traktene

- midt mellom
Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen!

igt.no • Foto: Jon Gunnar Henriksen 

For visning og informasjon, 
ta kontakt med grunneier

907 92 786 / 976 72 590
E-post: si-vasru@online.no

Store, byggeklare 
hyttetomter 

med panoramautsikt 
- uten byggeklausulwww.musdalseter.no

Oppfyll hyttedrømmen din med flotte
friluftsmuligheter hele året!
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AUDI FIS SKI 
WORLD CUP KVITFJELL

07 .-08.03.2020

ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ACTION ATHLETES ATHLETES ATHLETES ATHLETES ATHLETES ATHLETES 
TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM TEAM RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT RESULT SPORT SPORT SPORT 
POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE POSITIVE RECREATION RECREATION RECREATION 

worldcupkvitfjell.no
lillehammer.com

GRATISBILLETTER

TIL FOLKEFESTEN 

Hyttebelysning for alle sesonger 

Hyttebelysning for alle sesonger – utebelysning

Et inngangsparti som ønsker deg velkommen

Allsidig belysning på kjøkkenet

Trenger du elektriker? Trenger du elektriker? • Belysning • Sikkerhet • Belysning • Sikkerhet 
• Varme/ring hytta varm • Elbillader • Elektro-• Varme/ring hytta varm • Elbillader • Elektro-
installasjon • Tele og datainstallasjon • Tele og data
Ring oss for en uforpliktende prat på  tlf 61 22 66 99 eller 
kontakt oss på installasjon.skogvang@minel.no

Lars Winnerbäck

cc cowboys

22. august 2020

Billetter til salgs 
www.gdbillett.no
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worldcupkvitfjell.no
GJENNOMGANGSBILLETT

Lørdag 7. mars Utfor herrer 11.00
Søndag 8. mars Super-G herrer 10.30

VERDI KR. 350,-

GJELDER IKKE SOM HEISKORTig
t.n

o 
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Vi leverer alt innen elektrotekniske løsninger til privatboliger, hytter, borettslag
skoler, offentlige institusjoner, industri og næringsbygg, og dekker hele 
Lillehammer og omegn.

 
 

GK Elektro Lillehammer AS
lndustrigt 31 b, 2619 Lillehammer
Tlf 61 25 60 50
E-post: post.elektro.lillehammer@gk.no  www.gk.no/elektro

kontakt med oss for et uforpliktende tilbud! 

GK alt innen elektro og har egne fag
innen service og i Østfold, Oslo, 

Bergen, og er del av GK Gruppen som omsetter for 5 
og har 3000 ansatte i 

Rør I I Byggautomasjon I I Kulde I Sikkerhet - www.gk.no 

Alltid det nyeste for de 
gode opplevelsene fra 
SWIX, Ulvang, TOKO, 
Lundhags og Helsport!

Egen outlet, kaffebar og 
lademuligheter for el-bil.

Are you looking for 
the latest innovations 
for great outdoor 
experiences?

Check out our store and Outlet, or 
just grab a cup of excellent coffee.

BELIGGENHET 
LOCATION
Blåswixvegen 5, 
2624 Lillehammer.

MANDAG - ONSDAG
MONDAY-WEDNESDAY

10 - 17
TORSDAG - FREDAG
THURSDAY - FRIDAY

10 - 20
LØRDAG

SATURDAY

10 - 16
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AV STEIN B. OLSEN

Det er to gutter fulle av selvtillit som inntar 
Kvitfjell i år. Dobbeltseieren i Kitzbühel 
var en historisk og stor dag både for Kjetil 
Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde. Det 
er denne go´følelsen de tar med seg når 
de kommer på hjemmebane i Kvitfjell. For 
Aleksander blir det ekstra spennende, han 
kjemper nemlig om sammenlagtseieren 
i World Cup. I Kvitfjell kjempes det om 
200 poeng, og akkurat nå er Aleksander 
sammen med Alexis Pinturault de eneste 
reelle utfordrerne til Henrik Kristoffersen. 
Det går mot en fantastisk sesong-avslut-
ning for norsk alpinsport.

Og det er realistisk å tenke seg Henrik 

Kristoffersen på start i søndagens Super-G. 
Hvert eneste poeng kan være avgjørende 
i kampen om å bli verdens beste alpinist i 
2020.

WC Kvitfjell og Kjetil Jansrud er en 
spesiell historie. Sju ganger har han stått 
på toppen av seierspallen på hjemmebane. 
I fjor kom han til Kvitfjell som nybakt ver-
densmester fra Åre i utfor etter en trøblete 
sesong. Og i Super-G havnet han på pallen 
også i fjor. I år er det ikke mesterskap, 
men Kjetil legger ikke skjul på at han også 
d enne gangen ønsker å kjempe i toppen. 
Dominik Paris (ITA) vant begge rennene i 
fjor, men er nå ute med skade. 

Hvert år siden 1993
I år er det 26 år siden de magiske OL-
dagene i 1994. Dette året la grunnlaget for 

at Kvitfjell 
skulle bli 
en klassiker 
med årlige 
WC-renn. 
Uten lekene 
i 1994 ville 
aldri Kvitfjell blitt bygget. I løpet av disse 
årene har destinasjonen utviklet seg på en 
sunn og positiv måte. De årlige World Cup-
rennene har vært en viktig motor i denne 
utviklingen.

WC-rennene i Kvitfjell er mye mer enn 
et skirenn på det høyeste alpine nivå. Un-
der arrangementet blir det masse aktivite-
ter og underholdning over fire dager. Hele 
destinasjonen er involvert. På WC-siden er 
det forlenget åpningstid i anlegget, og hele 
Vestsiden og Varden er åpen for skikjøring.
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Hvis du tenker på å gå på langtur over flere dager, finnes det mange 
fine alternativer. Du kan pakke turen selv, men det kan være viktig å 
forhåndsbestille overnatting der det er mulig. 

Discover Norway, som holder til i Lillehammer, tilbyr ferdige pakker 
fra hotell til hotell der alt er bestilt, og bagasjen blir fraktet mellom 
overnattingsstedene, så du kan gå med dagstursekk. Vi nevner et par 
fine alternativer i regionen.

Peer Gynt-løypa går fra Espedalen til Fefor, Gålå, Kvitfjell og Skei-
kampen (80 km).

Trolløypa sør fra Venabygdsfjellet til Lillehammer (115 km).
Ellers har DNT mange fine turer med overnatting.

Fredag 28. februar – søndag 1. mars blir det skøytefest i 
Vikingskipet på Hamar, og for første gang i historien arrange-
res	VM	i	sprint	og	allround	i	ett	og	samme	mesterskap. Det	
blir en langhelg med store opplevelser og høydepunkter for 
de skøyteinteresserte.

Det settes opp serveringstelt i tilknytning til Vikingskipet, 
der det også vil være scene med aktiviteter og underhold-
ning, og det blir mulig å se skøyteløpene via storskjerm.

Vikingskipet ble bygget til OL i 1994, og er Norges nasjo-
nalanlegg for skøyter. 

I dag har hallen en virksomhet som strekker seg langt ut-
over idrettsaktiviteter. Her gjennomføres årlig store messer, 
utstillinger, jubileer og kulturarrangementer. 

VM på skøyter i Vikingskipet
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Er det Aleksander Aamodt Kilde sin tur denne gangen i Kvitfjell. 
Foto: Stefan Wermuth, NTB Scanpix

Fo
to

: J
ør

ge
n 

Sk
au

g.
 L

ill
eh

am
m

er
.c

om
Ut på langtur?

Rennprogram 2020
Lørdag 7. mars  
 Utfor herrer  kl. 11.00
Søndag 8. mars 
 Super-G herrer  kl. 10.30

Kitzbühel-reprise Kitzbühel-reprise 
i Kvitfjell?i Kvitfjell?
Kjetil Jansrud er kongen av 
Kvitfjell. I år kan hans argeste 
konkurrent bli en annen nord-
mann, nemlig Aleksander 
Aamodt Kilde som har imponert 
stort denne sesongen. 
I Kitzbühel tok gutta dobbelt- 
seier. Vi går for en reprise  
i Kvitfjell.

WORLD CUP KVITFJELL 7.-8. MARS 2020



«Glamping» (glamorøs camping) er 
blitt populært både blant nordmenn 
og utenlandske turister, der man kan 
overnatte i komfortable senger med 
lys og varme – i telt. Endringene i 
turistmarkedet, der kundene nå også 
etterspør mer opplevelsesbaserte til-
bud og mer aktive naturopplevelser, ga 
inspirasjonen til utviklingen av domen. 

Ideen til domen kom i 2012 av GSI 
Holding AS i Gausdal, som da startet 
utviklingen av det teltet. Resultatet ble 
et åttekantet telt i igloform, med store 
takvinduer. I 2015 ble aksjeselskapet 

Nærmere naturen 
i en Arctic Dome

Reiselivet er en viktig næring
 for Lillehammerregionen, 

og det er etablert en rekke lokale 
bedrifter som kan tilby varer 

og tjenester til næringen. 
En av disse er selskapet 

Arctic Dome AS som holder 
til på Segalstad Bru 

i Østre Gausdal.

Arctic Dome AS stiftet, som et dattersel-
skap av GSI Holding AS. Produksjon og 
salg av domene var blitt en realitet. 

Arctic Dome er spesielt designet 
og utviklet for det tøffe og varierte 
nordiske klimaet, og tåler mye vind. 
Det er blitt stor oppmerksomhet rundt 
domene, som i dag selges over hele 
Norden. 

Den nærmeste domen er plassert på 
Sjusjøen, hvor Sjusjøen Husky Tours til-
byr opphold kombinert med hundesle-
dekjøring på vinteren og kanopadling, 
fiske og fottur i Åstdalen om sommeren. 

Lenger nord i Gudbrandsdalen tilbyr 
Jotunheimen Panorama to «Arctic 
Domes» med panoramautsikt over Bø-
verdalen og med gangavstand til Gald-
høpiggen klatrepark. På Høvringen har 
fjellstuene Smuksjøseter, Øigardseter og 
Putten et samarbeid om å skape en unik 
opplevelse ved grensen av Rondane 
Nasjonalpark. 

De store takvinduene i Arctic Dome 
er spesielt godt egnet i fjellet hvor man 
kan se på stjernehimmelen. 

Domene er et bærekraftig alternativ 
når det er behov for å utvide kapasite-
ten for overnatting eller servering, da 

de ikke etterlater varige spor når de 
fjernes. Domen kan da også kanskje 

være et alternativ som anneks til 
hytta?

Foto: Panorama Viggo Nicole
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I år har vi fått inn utrolig mange fine 
vinterbilder. Tusen takk!

Vinner av fotokonkurransen i årets 
vinterutgave ble  
Mette Rønold Johnsen  
for sitt flotte bilde med harespor fra 
Storåsen på Sjusjøen. 
Gratulerer, Mette!  
Flaxlodd kommer i posten.
Vi har valgt å vise fram to fine bilder 
til.  I tillegg har vi brukt noen av de 
mottatte bildene inne i Hyttemaga-
sinet.

Send oss gjerne flere vinterbilder tatt i regionen. Vi ønsker oss bilder med mennesker som er i 
aktivitet i naturen, i tillegg til tradisjonelle landskapsbilder. Husk å skrive både hvor bildet er tatt og 
navn på fotograf. 

Blant de tilsendte bildene, som vi ønsker muligheten til å bruke i neste vinternummer, trekker vi 
én vinner som får tilsendt 5 flaxlodd.

Rømåsen, Sjusjøen. Foto: Jarle Dagestad Thu

hytteeieren

Vinterfarger

Følg oss på Facebook 
Hyttemagasinet 

Lillehammerregionen

Del ditt bilde 
#hyttemagasinet-

lillehammer

Tips oss om saker til Hyttemagasinet
Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant og nyttig som mulig, 

og tar gjerne imot dine meninger og innspill til innhold. 
Send oss en epost til: hyttemagasinet@ntu-as.no

Lillehammer

Øyer

Gausdal

Ringsaker

FOTOKONKURRANSE
Send inn bilder fra

På vinteren har man gode muligheter til å ta et ordentlig blink-
skudd hvis man er på tur, spesielt oppe på fjellet. Er du ute på de 
“riktige” tidene av døgnet, kan du være så heldig å oppleve fan-
tastiske farger. Og finner du et instavennlig område (de er det 
mange av i vår region), kan du kanskje gjøre deg ferdig med årets 
julekortbilde først som sist. 

Til nå i vinter har det vært mange perlemorskyer på himmelen 

rundt omkring i Norge. Perlemorskyer kan kun sees her i nordlige 
strøk, og fenomenet er ganske uvanlig. De lysende skyene spiller 
på regnbuens farger og er flotte å se på. 

Blåtimen er et annet værfenomen der man kan oppleve nyde-
lige blåfarger to ganger om dagen, like før soloppgang og rett etter 
solnedgang. Kle deg godt og gå ut og knips noen bilder i blåtimen. 
Det kan bli magisk.

Storåsen, Sjusjøen. Foto: Mette Rønold Johnsen

Bidrag sendes til: 
hyttemagasinet@ntu-as.no

Foto: Linda Falch-Koslung

Foto: Lars Reidar Ek Sukkebråten 
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Tlf 915 27 425
Vestringsvegen 1662, 2653 Vestre Gausdal 
oddgeir@olstad-snekkerverksted.no olstad-snekkerverksted.no

Trapper og gelendere 
til hus og hytter
– produsert og spesiallaget på snekker- 
vekstedet på bestilling og etter mål og 
ønsker fra kunde

– solid håndverk gjennom generasjoner

post@brunbjorn.no | www.brunbjorn.no | tlf. 984 31 100 | Korgvegen 33, 2619 Lillehammer

Trenger du elektriker på hytta?
Ønsker du befaring, ta kontakt  

så reiser vi ut til deg! 
 

Ring vår 24 timers vakttelefon om det  
haster og ikke kan vente! 

984 31 100

BRUMUNDDAL 

Søndagsåpent
hele året 12–18

INTERIØR OG BLOMSTER TIL HUS OG HYTTE 

Nordåsveien Plantesenter 
Nordåsveien 11, 2380 Brumunddal. Tlf. 62 33 28 00 
www.hagelandbrumunddal.no 

Brumunddal

Åpningstider:
Man–lør ...........  9– 18
Søndag ............ 12– 18
Åpent hele påsken
Gratis leie av tilhenger!

Rikt utvalg  
i små og store 
gaveartikler

Frisk opp med 
grønnplanter og interiør!

 P´�ßćdØ�ğ

Last ned vår nye app!
Kjøp heiskort, se interaktivt løypekart, heis- og løypestatus,  
værmelding, webcam, snørapport og mye mer med vår nye app.
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Detektiv Rev

Slå på 
bremsene

Hva skjedde?

2
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Gjør dette

&��������������#��
!����* � #��"�
�������!�!"� ����� �
!"� ������#������*�
"��������

&��"��� �"����$�"�
�#�$

&�T���

&������ ��#��""���#���!���� ��#���""�� ��!���
&������� ����#���#�"���� ������� �� ��!����!���� ��#

��%$���������""�
ov� ��#�$�"����
!����������
�� ���"����$� �
����"����� #��� 

��""�"����
�*��""��$�
hjulene 
så det 
ikke går 
rundt

Når en gjenstand er i 
bevegelse, finnes det 
noe som vil bremse den 
og få den til å stoppe.  
I dette eksperimentet 
skal vi se nærmere 
på hva dette er.

Skyv bilen over 
gulvet igjen. Gikk 

den like langt?

Sett teip på to 
av hjulene så 

de ikke går rundt

Skyv bilen igjen. 
Hvor langt gikk 

den nå?

Teip fast alle de fire 
hjulene på bilen, 

slik at ingen går rundt. 
Får du trillet bilen 

over gulvet nå?

Når hjulene ikke 
er teipet, går de 
lett rundt. Det 
er lite friksjon 
mellom bilen 
og gulvet

Teipete hjul henger igjen og hindrer bilen i å 
rulle særlig langt. Du har skapt mer friksjon

Et eksperiment fra hverdagen
Gå i en dagligvarehandel 
og se hvordan hjulene på 
handlevognene oppfører 
seg når folk skyver dem

Noen hjul går kanskje ikke 
så lett rundt. De kan til og 

med pipe. Dette skyldes 
friksjonen.

© MCT/Bulls

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Tiger

Marvin

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Ti kjappe
Hva betyr A. D. når det står etter 
et årstall?
Hva er hovedingrediensen i en 
omelett?
Hvilke tre farger er det på det 
islandske flagget?
Hvilket band med en norsk jente 
som frontfigur sang Barbie Girl i 
1997?
Hva er healing?
Hva slags dyr er en afghansk 
mynde?
Hva kaller man den typen musikk 
Duke Ellington spilte?
Hva ble Colosseum i Roma brukt 
til i antikken?
Hva heter de tre niesene til Dolly?
Fra hvilket land kom popgruppa 
ABBA?

1. Anno Domini (i Herrens år), dvs. etter 
Kristi fødsel 2. Egg 3. Blått, hvitt og rødt
4. Aqua 5. Metode for å hele eller lege uten 
bruk av tradisjonell legekunst (f.eks. ved 
håndspåleggelse) 6. En hund 7. Jazz
8. Teaterforestillinger (og gladiatorkamper)
9. Hetti, Letti og Netti 10. Sverige

Svar:

Eksperimentet

©
 B

ul
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I tillegg til nybygg av 
hytter utvider vi vårt 
marked og tilbyr:
• Ombygging
• Tilbygg
• Påbygg
• Oppussing 
• Renovering
• Reparering og 

skifting av tak
• Skifting av 

vinduer og dører
• Garasje
• Bod

wayne rodwell
leder byggservice

+47 902 74 690    
wayne.rodwell@tindehytter.no

Har du et oppdrag du ønsker utført? 
Kontakt oss gjerne for å avtale befaring 
og motta et pristilbud!

TINDE HYTTER
BYGGSERVICE

RETUR:
Norsk Turistutvikling
Fåberggt. 153 B 
2615 Lillehammer


