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Det gode hytteliv
Det er mange som realiserer hyttedrømmen i vår region.
Hyttefolket søker seg til Innlandet. Til frisk luft. Til vennlig
natur med vidder og topper så langt øyet kan se. Snøsikre vintre og fantastisk turterreng. Til kvalitetstid hvor man kan lade
batteriene – alene eller sammen med kjæresten, barn, barnebarn, venner og familie. Hytta er for mange en betydningsfull
arena for rekreasjon og friluftsliv, og en koselig ramme for å
bygge varige minner sammen med dem man er glad i.
Vi har mange flotte opplevelsestilbud i Gausdal, Lillehammer, Øyer og Ringsaker. Først og fremst har vi skiløyper helt
i verdenstoppen. Det vet jeg at mange av dere setter pris på.
Så har vi noen av Norges aller
beste alpinanlegg, med Hafjell,
Kvitfjell og Skeikampen som de
største. Det er også mange andre
flotte vinteraktiviteter som kan
kombineres med en helg på hytta.
Kanskje det kan friste å prøve ut
bob- og akebanen på Lillehammer eller hundekjøring med
Sjusjøen Husky Tours? For barnefamilier er det stas med en tur
til Hunderfossen Vinterpark. Det
finnes mange flotte museer og
gallerier i regionen, flere svømmebasseng og badeland og mange
byer og tettsteder med gode
handelstilbud og hyggelige kafeer
og restauranter. Denne vinteren
ORDFØRER ANITA IHLE STEEN
ser det også igjen ut til å kunne
Foto: Kristina Krogvold, Ringsaker kommune
bli muligheter til å delta på ulike
arrangementer, slik som Raw Air,
World Cup i Kvitfjell, Ingalåmi, Birken og Lillehammer Troll
Ski Marathon.
På Sjusjøen skjer det stadig utvikling som kommer hyttefolket til gode. Det blir gradvis flere butikker, serveringssteder, aktivitetstilbud og møteplasser som i sum øker kvaliteten
ved hytteområdene våre og vil bidra til at flere lever hyttedrømmen sin nettopp her, også i årene fremover. Jeg er glad
for at hyttefolket også søker ned til bygdene og byene våre,
reiser rundt og blir kjent med nærområdet. Med base fra hytta
i Ringsakerfjellet kan du nå et stort antall opplevelser, slik
som utflukter til vakre Nes og Helgøya, handleturer til Moelv
og Brumunddal med innlagt stopp på noen av våre mange
serveringssteder, rekreasjon og aktiviteter i Mjøsparken og
besøk og opplevelser på Prøysenhuset.
Summen av flotte fjell- og friluftsterreng, snøsikre vintre,
stabile somre og mange gode opplevelsestilbud i nærområdet
gjør regionen vår attraktiv for hyttelivet. Nå er vinteren her,
og med kilometervis med fantastiske skiløyper og gode alpinanlegg, ligger det til rette for gode opplevelser med familie og
venner. Jeg håper dere får gode vinterdager på hytta og i våre
nærområder gjennom vinteren.
Ha en riktig god vinter!

– VINTER 2022 –

2 Leder Anita Ihle Steen, ordfører Ringsaker kommune
3 Turtips - pilking
5 Hyttemarkedet i Lillehammerregionen
5 Hytta – et felles fristed i fjellheimen
7 Raw Air på hjemmebane
8 Lillehammer - Det skjer…
10 Øyer - Det skjer…
12 Gapahuken – friluftslivets viktigste turmål?
14 Arrangement – oversikt
15 Fotokonkurranse – 3 vinnere
16 Ringsaker - Det skjer…
18 Gausdal - Det skjer…
21 Entré Øyer det blir lettere å forflytte seg rundt i Hafjell
23 Birken – akkurat som før
25 World Cup Kvitfjell – Den store duellen
26 Badstue – fint til å koble av fra det hektiske liv
27 Barnesiden

Aktuelle og nyttige
telefonnummer og nettadresser
Lillehammer kommune, servicetorget: 61 05 05 00
servicetorget@lillehammer.kommune.no
www.lillehammer.kommune.no
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Politi (der du er): 02800 • Legevakt: 116 117
VED NØDSTILFELLER BENYTTES NØDNUMMER
Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113

n PRODUKSJON OG UTGIVER

Hjertelig hilsen
Anita Ihle Steen, Ordfører Ringsaker kommune

n ANNONSE? FORSLAG TIL SAKER?

N
VA

E MERK

E

T

Design, annonsesalg og produksjon: IGT as,
Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal - www.igt.no

S

Utgiver, produksjon og annonsesalg: Norsk Turistutvikling AS
Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer. post@ntu-as.no - www.ntu-as.no

Forsidefoto: Skeikampen, Anne Malin Granerud

Har du produkter eller tjenester du ønsker å markedsføre til hytteeierne
i Lillehammer-regionen? Eller har du forslag til temaer vi skal ta opp?

Trykk: Merkur Grafisk. Opplag: 13 000. Utgave: Nr. 34

Kontakt Hanne på tlf. 61 24 66 60 eller post@ntu-as.no.
Sommer 2022 sendes til hytteeierne ultimo juni.

NO - 123

Samarbeidspartnere: Regionrådet for Lillehammer-regionen
(Øyer, Gausdal og Lillehammer) og Ringsaker kommune

2

VINTER 2022 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

TURSIDEN

Pilking på Nisjuvatn på Skeikampen
Kåre Skogsrud (bildet) er godt kjent
på Nisjuvatn i Østre Gausdal. Han har
faktisk pilka her siden 1983 så det nærmer seg 40-års jubileum. Og Kåre vet
hva han snakker om. Allerede i 1998
var han med på Ut i naturen på NRK og
snakket om fisking. Selv om 33 timer
med opptak gjennom et helt år bare ble
til et halvtimes program på TV.
TEKST: NORSK TURISTUTVIKLING

SKITUR OG ISFISKE
Det er en fin aktivitet å kombinere
skitur og isfiske. Målet for turen er å
gå på ski rundt Nisjuvatn på Skeikampen, etterfulgt av et stopp halvveis for
pilking. Man starter ved Peer Gyntparkeringen på Skeikampen, og derfra
går man omtrent 1 km før man tar av
til venstre ved Øvre Frøysesetra.
Deretter følger man skiløypa videre
og tar av til høyre ved Langlia. Så går
man på vestsiden av vannet i fine oppkjørte skiløyper før man når fram til
hovedmålet med turen,
selve pilkinga. Det er
100 meter fra skiløypa
og ned til vannet, og du
kan enten gå ned i nordenden eller sørenden av
Nisjuvatn.
– Det er veldig lettvint å komme til, forteller Kåre. – De er veldig
flinke til å kjøre løyper
der.
Alle foto: Kåre Skogsrud
Totalt er denne runden ca. 12 km, det tar
rundt 6 km før man kommer fram til
smak og god kvalitet på røya.
Nisjuvatn. Fykseseter er en veldig idyllisk rasteplass før du går innpå Peer
HVORDAN PILKE?
Gynt-løypa på tilbakeveien.
Det er kanskje ikke alle som har pilka
før eller som vet hva man behøver av
SMAKFULL RØYE
utstyr. Det viktigste er et bor, en isøse
- I Nisjuvatn er det mest røye, fortelog en stikke med blink og maggotkrok.
ler Kåre, - det er det vi får på vinteren.
Og selvfølgelig maggot.
Det er noe ørret der også, men den er
Kåre forteller at man får kjøpt
ikke så ivrig på blink og maggot. Røya
ferdigsett på sportsbutikker med alt
er mer interessert i det som blinker.
inkludert. Som mye annet, kommer
Og Kåre har fiskelykke. Han forteller
det an på hvor mye du skal pilke om du
oss at på en dagstur her fikk han 40-50 bør gå for det rimeligste alternativet
røyer. Den største fisken han har fått
eller det litt dyrere. Hvis man pilker
i Nisjuvatn er en røye på 1,8 kilo. Den
mye, er det ikke å anbefale å bruke et
fikk han for 2 år siden.
billig isbor. Hvis man bare pilker i påsken, holder det med et billig bor. Det
Og sesongen er godt i gang. Kåre
finnes også de som drar på fisketur
hadde 13 turer her allerede før jul og
uten bor, men i stedet fisker i allerede
det førte til 107 røyer. Han er, ikke
ferdigborede hull. Det er ingen som
overraskende, veldig glad i fisk og
eier et hull, allemannsretten tilsier at
spiser det tre ganger i uka. Hans beste
man kan fiske i tidligere borede hull.
oppskrift er å steke fisken i panna og
Du ser kanskje for deg at pilking
ha nypoteter, agurk, ris og rømme til.
er å sitte på en campingstol i timesvis
Røye er en veldig god matfisk. – Det
og fryse på både tær og fingre. Ikke
er så reint vann, så det blir veldig god
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nødvendigvis. Kåre sitter i alle fall
ikke stille når han pilker. Han borer
derimot ofte 30-40 hull per tur. Og vi
snakker dagstur. Han bruker 2 minutter i hvert hull. – Hvis det er fisk der, så
kommer den stort sett innen 2-3 min,
sier Kåre. – Jeg flyg rundt, jeg sitter
ikke i ro når jeg pilker, fortsetter han.
Jeg leter etter fisken. Det er en god
måte å holde varmen på. Men han får
høre det av gode fiskekollegaer: – Det
ser ut som en stor ost der du har prøvd
du, Kåre.
SIKKERHET FØRST
Det er viktig å tenke sikkerhet når
man skal ut på glattisen. Kåre forteller
at det skumleste er når den første isen
legger seg på høsten. Selv bruker han
ispigger rundt halsen når han går utpå
isen. Da kommer han seg opp igjen
dersom uhellet skulle være ute. Men
det har ikke skjedd.
– Det varierer veldig mye på et
vann, jeg har mye igjen for å være forsiktig, sier Kåre. Han går
et par meter av gangen for
å sjekke tykkelsen på isen
når han borer. Og det bør
minst være 4-5 cm, men
helst 5-10 cm. Da betyr det
at isen er veldig solid. Og
selv om det er veldig populært både å gå på skøyter
og isfiske på den blanke
tidlige isen før jul, er det
viktig å ikke forhaste seg.
– Vinteren er lang så det
er ikke noe stress. Selv om
han legger til;
- Men det er mest fart på fisken på
høsten.
Når det begynner å bli svart is på
våren er det skummelt, da bør man
ikke gå utpå. Der elvene renner inn og
ut, der er isen veldig tynn. Det er mer
liv i fisken i april-mai, men da ligger
isen ikke så lenge lenger. Isen pleier å
ligge hele mai i Nisjuvatnet.
PLASS TIL HYTTEFOLKET
Nisjuvatn er et populært pilkeområde,
spesielt før jul. Før snøen kommer kan
man gå rett fra Peer Gynt vegen og gå
800 meter ned til vannet. Det er mange
hytter på Skeikampen, men ikke så
mange som driver med fisking. Kåre
tror det er flest 2-3 timers fiskere. Så
det er flere som burde få øynene opp
for pilking på Nisjuvatn.
– Jeg er ute hele dagen, fra det
lysner til det blir mørkt. Ofte ute i 8-10
timer rundt påsketider. Og jeg har troa
i hvert hull, avslutter Kåre.

ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

igt.no

Gausdal, Lillehammer, Øyer, Tretten,
Fåvang og Ringsaker

• alt innen baderom
og sanitæranlegg

• varmeanlegg i nye
og gamle bygg

• gassinstallasjoner for
private og næringsbygg

• varmepumper
(væske/vann, luft/luft,
luft/vann

• modernisering av hus
og hjem

• sentralstøvsuger

Din lokale bank

VAKTTELEFON 957 87 998
Arne Gunnar Noreng
2653 Vestre Gausdal

Har du behov for å snakke med oss om
forsikring, sparing, finansiering eller andre
ting rundt din privatøkonomi? Vi er rett
rundt hjørnet, og er klare til å hjelpe deg.

post@agnror.no

www.agnrør.no
Sertifisert for GASSINSTALLASJONER

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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Hyttemarkedet i Lillehammerregionen
TEKST: NORSK TURISTUTVIKLING

Vi har tatt en prat med eiendomsmegler Ole Rosten fra Privatmegleren på
Lillehammer om utviklingen i hyttemarkedet i Øyer, Gausdal, Ringsaker
og Lillehammer. Han forteller at det
har vært en eventyrlig utvikling i alle
disse fire kommunene.
NYE HYTTEFELT
Det har blitt etablert mange nye områder på både Sjusjøen, Skeikampen,
Hafjell og Kvitfjell. De to siste årene
under pandemien har vært spesielle med mange salg både på tomter,
ferdige hytter og nye prosjekter. Ole
forteller at 2021 går inn i historien
med et salg som var all time high når
det gjelder antall enheter for Privatmegleren. Prisene har også steget mye
de siste årene. Etterspørselen inn i
det nye året har vært høy og det er lite
som tyder på at markedet vil roe seg
med det første, selv om det er naturlig
at vi vil få en korrigering i markedet
etter hvert. Utfordringen kan faktisk
se ut til å være det å ha nok tilgjengelige hytter i markedet.
Og er det steder som er mer populære enn andre? Ole forteller at alle
destinasjoner er populære, men både
Sjusjøen og Hafjell utmerker seg. I
tillegg har det vært 61 prosent omsetningsvekst på Skeikampen i 2021 på
grunn av store områder med tomter.
HYTTEKJØPERENS KRAV
Ole forteller oss at tilgang til gode
skiløyper og turmuligheter hele året
er det viktigste for de fleste som
kjøper hytte. I både Hafjell og Kvitfjell
er også mulighetene for ski inn/ski
ut til alpinanlegget viktig for mange.

Hafjell. Foto: Tor H. Jensbakken/ RGB Media
Ole Rosten,
Privatmegleren

I tillegg vektlegges de vanlige faktorene som bl.a. solforhold, utsikt og
infrastruktur når de skal bestemme
seg for hvilket område som er aktuelt.
Mange er også opptatt av nærheten til
Lillehammer og tilbudene man har
i regionen. At man i tillegg har kort
vei til blant annet familieparker og
lekeland er også et stort pluss for de
mange barnefamiliene som er på hyttejakt, forteller Ole.
Og hyttekjøperen vet hva de vil ha.
– Det er mange som er fast bestemt
på hva de er på jakt etter, sier Ole. Majoriteten av hyttekjøperne ønsker seg
boligstandard på hyttene med helårsvei, strøm, vann og avløp.
- Jeg har også kjøpere som tillater
seg å bo på litt mindre areal hjemme
for å heller prioritere å ha litt ekstra
plass på hytta, fortsetter han. I en travel hverdag blir ofte hytta samlingsstedet for å invitere familie og venner.
Det er mange som benytter hytta midt
i uka og som kan jobbe med hjemmekontor. - Det er hyggelig å se at det er

lys i mange av
hyttene også i
ukedagene.
STADIG
YNGRE
Ole forteller at den typiske hyttekjøperen er i alderen 35-60 år, men han
merker at kjøperne blir stadig yngre.
Majoriteten av kjøperne har tilholdssted i Oslo og omegn, men det er også
kjøpere fra Innlandet, Østfold og fra
utlandet. De fleste har en grense på
maks tre timers reisevei hjemmefra
til hytta. Heldigvis har ny og bedre
E6 redusert kjøretiden. Det er mange
som har behov for lademuligheter
underveis til hytta og ladestasjoner
finnes det mange av langs E6. Ole
forteller at det er flere og flere som
etterspør elbillader på hytta. Men kollektiv transport er ikke så viktig.
– Jeg opplever at det både prismessig og av praktiske årsaker nedprioriteres blant de fleste, avslutter han.

Et felles fristed i fjellheimen
Rune Stene og Bente Stene
Kjønigsen er ferske hytteeiere. De har nemlig akkurat
kjøpt seg hytte i Hafjell og
vi tok en prat for å høre litt
mer om nettopp det.

Rune og Bente setter pris på
Favn og Skavelen på Mosetertoppen.
– Vi skal ikke skryte på
oss at vi er noen typiske
fjellgeiter som går mye på
ski, også er det en stund
siden vi selv var aktive i
bakken, sier de videre, men vi skal nok bruke hytta
det meste av året.

HVORFOR HAFJELL?
- Vi har familie og venner
som har hytte her, så da ble
det naturlig å velge Hafjell,
forteller Rune og Bente. Her
er det bra infrastruktur og
mange tiltak i nærområdet.
Vi ser fram til turer i skog
og mark, både med og uten
ski, fortsetter ekteparet.

FAMILIETID
Selv om Rune og Bente
har kjøpt seg hytte, tror de
ikke at de helt kommer til
å slutte å reise utenlands,
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men det blir nok færre
utenlandsturer. Ekteparet
bor ved sjøen og havet og
har til nå tilbrakt mer tid i
skjærgården både sommer
som vinter. De har voksne
barn og barnebarn som akkurat har begynt å stå både
på bortover og nedoverski,
så det er nok forventet at de
selv må stille opp på begge
deler.
– Vi hadde et ønske om å
glede familien med et felles
fristed i fjellheimen, avslutter Rune og Bente.

Ditt
lokale
byggevarehus

Innendørs maling
og beis
Vi har alt innen, interiørmaling,
interiørbeis og malingstilbehør.
Fargekart finner du på www.gaus.no

Alt du trenger innen
byggevarer, trelast,
hytteutstyr og maling.

Velkommen!
Skal du pusse opp?
Opprett byggekonto, og ta kontakt
for et uforpliktende tilbud.

Scan QR-koden
med mobilkameraet

Inspirasjon til materialvalg
finner du i våre byggevarehus

61 22 00 00
www.gaus.no

tlf.
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FIS WORLD CUP RAW AIR
LILLEHAMMER
02 March 2022
LO Qualification Men
02 March 2022
LO Qualification Women

RAW AIR

på hjemmebane

03 March 2022
Individual competition Men
03 March 2022
Individual competition Women

Er det Roberts tur
denne gangen?

Robert Johansson jubler etter 2. plassen på Lillehammer i 2019. Vi krysser fingrene for årets renn. Foto: Geir Olsen, NTB

RAW AIR i år vil bestå av Lillehammer og Oslo. Det blir kvalik og én
individuell konkurranse i Lillehammer, mens det i Holmenkollen
blir kvalik og to individuelle hopprenn. Det blir fem strake og intense
dager fulle av skihopping med start
2. mars og finale 6. mars.
Neste år er turneringen tilbake
i sitt vante format, med renn
i Holmenkollen, Lillehammer,
Trondheim og Vikersund.
AV: STEIN B. OLSEN

Robert Johansson har vært stabil i
hele sesongen. I det hele tatt stiller
Norge med et sterkt lag med flere
mulige vinnere. Robert har tidligere
kjempet helt i toppen i sammendraget. I 2019 ble han nummer to på Lillehammer, og det er ingen tvil om at den
lokale stjernehopperen drømmer om
å gjenta den bedriften, og aller helst
ta et skritt høyere opp på pallen. Sist
han vant et World Cup renn var i 2021

i Lahti. I fjor var det som kjent ikke
World Cup i Norge. En ting er sikkert,
få kjenner denne bakken bedre enn
han.
Rennleder Kristian Brenden er
også leder av hoppkomitéen i Norges
Skiforbund.
- For oss i hoppsporten så er RAW
AIR litt rosinen i pølsa. Det er en
turnering som har høy status, og det
var fryktelig synd at vi ikke kunne
gjennomføre i fjor. Nå gleder vi oss til
årets utgave som jeg tror vil bli veldig
spennende, sier Kristian Brenden som
vet hvordan det er å vinne på hjemmebane. Han vant World Cup på hjemmebane i 1996.
- Hva tror du om Robert i år?
- Det er ingen tvil om at han har nivået, og motivasjonen er på topp, men
det er mange om beinet. Men det kan
utmerket godt være Robert sin tur i år.
Ingenting vil i så fall være mer gledelig, sier Brenden.
- RAW AIR kommer nå tidligere
enn normalt. Det igjen betyr at vi kan
få gode forhold. Bakken ser strøken
ut, og det er bare å møte opp, oppfor-
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drer Kristian Brenden.
Det blir også nyheter denne gangen. For første gang blir det en egen
miks-konkurranse med både damer
og herrer på samme lag i RAW AIR.
- Norge har gjennom å inkludere
kvinner i RAW AIR løftet og støttet
kvinnedelen av internasjonal skihopping. Flere renn for kvinner i samme
bakke som mennene hopper i gir økte
muligheter for kvinnene og bidrar
til å løfte skihopping som produkt.
En mikskonkurranse vil også skape
økt interesse for sporten, sier Ståle
Villumstad.
På kalendermøtet i FIS i midten av
april ble det bestemt at Lillehammer
og Holmenkollen blir World Cup-arrangør i RAW AIR, mens superfinalen
i Vikersund utgår fordi man noen dager senere arrangerer skiflygings-VM.
2021/22-sesongen blir en unntakssesong for RAW AIR-turneringen, og
det planlegges for fullt format med
Granåsen og Vikersund i 2022/23-sesongen.

DET SKJER…

i Lillehammer

Hyttetorget

Hyttetorget Lillehammer har etablert seg i Skeidar-bygget.
Hyttetorget er en kjent kjede med toalettløsninger, solcelleanlegg, vannsystemer, møbler og utstyr til hytta.

Strandtorget

Foto: Harald Fagerhaug

Det skjer mye spennende på Strandtorget om dagen. Nye
butikker etableres, noen butikker flyttes og spisesteder
kommer til. Peppes Pizza åpner ny restaurant. De vil få
uteservering og søndagsåpent. Restauranten på Strandtorget skal avlaste Peppes Pizza restauranten i gågata.
Videre kommer butikkene Hvit Tråd og Rituals. Det blir
også nye fliser og fasader i hele fellesarealet.
Senere i år kommer også kaffegiganten Starbucks.

Fakkelprisen 2022

Lørdag 2. april blir det festkveld i Håkons Hall. Da er det
utdeling av Fakkelprisen. Eirik Torbjørnsen leder showet som blir en mix av prisutdeling og underholdning
fra kjente nasjonale artister som Maj Britt Andersen, Ole
Børud med fullt band og Synne Vo.
Fakkelprisen deles ut årlig til personer, bedrifter og/
eller organisasjoner som har utmerket seg spesielt og som
ved dette har promotert Lillehammer og omegn. Fakkelprisen skal inspirere til vekst og utvikling gjennom entusiasme og stolthet i vårt område.

Badstufergen på Lillehammer

Hobbysnekkerne Morten Myhre Skråtengen og Harald
Fagerhaug åpnet sin selvbygde badstue til jul. Den ligger
i mjøskanten på Vingnes, og er et bestillingsti lbud til dem
som ønsker å varme seg etter isbadet. Det kan tennes bål
i bålpanner, og utsikten til Mjøsa kan nytes gjennom store
vinduer i badstua, som skal ligge i Vingnesvika denne vinteren.
Det skal bygges takterrasse over selve badstua slik at folk
kan bade, sole seg og ta badstue. Dessuten planlegges det
sommercruise rundt Mjøsa med besøk i Hamar og Gjøvik.

Nødbua på Nevelfjell

Nødbua på Nevelfjell har gjennomgått en totalrenovering i regi av Gropmarkas Venner. Ivar Ringen har stått i spissen
for en stor dugnadsgjeng som har lagt ned utallige arbeidstimer på bua. Nevelfjell har en høyde på 1090 moh. og er et
populært turmål både for hytteeiere og lokalbefolkning. Ta en tur for å se hvor fin nødbua har blitt!

Aktiemøllen

Tidligere Mølla Hotell er totalrenovert og har skiftet navn
til Aktiemøllen. De kaller seg nå boutiquehotell med personlig preg og unik stil og atmosfære. Denne typen hotell
har fokus på å tilby gjestene sine en helt spesiell opplevelse ved å ha det lille ekstra både når det gjelder interiør,
design, service og mat.
I 1991 var Lillehammer Aktiemølle den eneste gjenværende møllebygningen i regionen. Etter over 130 års mølledrift ble den innhentet av den moderne tiden, og sommeren 1991 malte mølla i Lillehammer sentrum for aller siste
gang. Den 36 meter høye bygningen, med 58 kornkammere, ble omgjort til hotell i forbindelse med OL i 1994.

Nye drivere på Dudeburger

Dudeburger har vært stengt siden i høst, men åpnet med
Abdul Qayyum som ny driver i februar. Abdul har solgt
burgere og pizza på Stasjonsbua i Bø i 14 år, og åpner nå
også i Lillehammer. Det tilbys take away, men det blir ikke
utkjøring. Det skal holdes åpent 365 dager i året.

Ingalåmi 2022

Foto: Hanne Kristiansen

Ingalåmi arrangeres lørdag 12. mars. Dette er jentenes
eget skirenn på Lillehammer. Skirennet arrangeres nå for
28. gang. Start og mål er Birkebeineren Skistadion. Øvelsene er 5 km (uten tidtaking), 15 km (med og uten tidtaking)
og 30 km (med tidtaking) i klassisk stil.
Ingalåmi er til ære for Inga fra Varteig, mor til kongssønnen Håkon Håkonsson.
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Hunderfossen – Vintertrollnatt

Foto: Lillehammer Bakeri

Grunnet smittevernspålegg er Vinterparken i sin originale
form avlyst i 2022. I stedet arrangeres nyheten VinterTrollnatt, et musikalsk eventyrteater for hele familien. Her
beveger gjestene seg i kohorter mellom tre ulike scener i
tillegg til den spektakulære Iskatedralen, Isbaren og Snøhotellet.
I Trollskogens mørke kjemper Askeladden mot Galder
og Heksa. Her får dere oppleve Trollnatt-favorittene «Galderrock» og «Heksefest» i vinterdrakt. I Slottshagen får
dere høre Snøprinsessens vakre sang i en kraftfull duett
med selveste Kong Vinter. I eventyret «Kvitebjørn og Gullkransen» møter dere Prinsessen, Heksa, Kong Vinter og
Kvitebjørn i en morsom forestilling som vil begeistre både
store og små.

Endringer i Lillehammer sentrum

1. februar åpnet den nye indiske restauranten Indian Dining i Kirkegata på Lillehammer (med inngang fra Nymosvingen). Ekteparet Rupinder Kaur og Ranbir Singh
har drevet den populære Gutta fra Calutta-restauranten i
Oslo i 16 år, og endelig kommer konseptet til Lillehammer.
Gjøvik har vært heldige å ha «Indian Dining – by Gutta fra
Calcutta» i to år allerede. Indian Dining tilbyr autentisk indisk mat fra indiske familieoppskrifter som har gått i arv.
Restauranten tilbyr også take away.
Dame- og interiørbutikken Tendenza har flyttet butikken til storgata 77. I de gamle lokalene har de åpnet herrekonseptet Tendenza Maestro. Butikken har også nettbutikk .
I Mesnakvartalet har butikken Hygge åpnet ny butikk.
Dette er en butikk som vil tilby naturlige kvalitetsprodukter innenfor interiør og blomster.

Lillehammer Bakeri

I september 2021 åpnet Lillehammer Bakeri i Mesnakvartalet. Gründere og initiativtakere er Sigurd & Gro-Eva
Owren, som er lidenskapelig opptatt av at opplevelse og
handel går hånd i hånd.
Lillehammer Bakeri er et håndverksbakeri hvor det
produseres og selges bakervarer, samt frokost- & lunsjmat. I tillegg selger de et variert utvalg av lokalmat. En av
spesialitetene er «Lillehammerbollen». Dette er en luftig
hvetebolle med vaniljekrem og lokale bringebær fra Moe
Gård i Øyer.

Lilyhammer

De fleste husker vel krimkomedien Lilyhammer med Little Steven (Steven van Zandt) i hovedrollen. Steven ønsker seg
tilbake for å lage en fjerde sesong av serien. Anne Bjørnestad, som nå er dramasjef i Rubicon, sier til Aftenposten at
selskapet i dag ikke utelukker enda en «Lilyhammer»-sesong.

Lillehammer Kaffebrenneri

Vet du at den «frakkeste kaffen» kommer fra Lillehammer?
I forbindelse med restaureringen av nødbua på Nevelfjell
fikk Lillehammer Kaffebrenneri laget egne Neveletiketter
til signaturkaffen fra Guatemala.
Dette er en kaffe som er håndplukket på 1450-2000 meters høyde - en kaffe fra fjellfolk til fjellfolk.
I tillegg til Nevelkaffe selger de også Gropmarkakaffe,
Bålkaffe og Vinterkaffe. De tilbyr bærekraftig og lokalbrent
kaffe til forhandlere og direkte til kunde via nettbutikk og
ulike REKO-ringer.
Kaffebrenneriet har også åpent utsalg hver torsdag fra
16:00 til 17:00. Da er det mulig å komme og se brenneriet,
samt kjøpe kaffe direkte.
Foto: Lillehammer Kaffebrenneri

Lillehammer Vinfestival 2022

Lillehammer Vinfestival arrangeres i Kulturhuset Banken
lørdag 9. april. Her kan man få smake viner fra både den
«gamle» vinverden og den «nye» verden, fra flere av Norges små og stor importører.

Vi tar forbehold om endringer!
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DET SKJER… i

Øyer

Kveldskjøring i Hafjell

Hafjell har åpent for kveldskjøring hver tirsdag, onsdag
og torsdag 16.30-20.00 frem til 24. mars. Kveldskjøring er
inkludert i dagskort. Det finnes også sesongkort kun for
kveldskjøring som gjelder både Kvitfjell og Hafjell. Det er
kun bakker med lys som er åpne på kveldskjøring.

Har du ikke skiutstyr? Kjøper du kveldssesongkort,
kan du abonnere på skiutstyr fra Hafjell Skiutleie. Dette
gjelder for kveldskjøringen. Dermed kan du f.eks. kjøre
snowboard en kveld og telemark den neste. Utstyrsabonnementet kjøpes hos Hafjell Skiutleie på Skitorget.

Hopp på bussen

Det er lett å komme seg fra Hafjell til Lillehammer. Sjekk
EnTur for rutetabell og bestilling av bussbilletter.

Foto: Stein B. Olsen

Utstyrsabonnement

Lodgen Easter Festival 2022

På Lodgen mat & drikke blir det 3 dagers festival i Hafjell denne påsken, fra skjærtorsdag 14. april til påskeaften 16. april.
Her kommer artister som Vidar Villa, Halva Priset, Soppgirobygget, Morgan Sulele og Oral Bee.
Arrangementet har aldersgrense 18 år.

Forbedringer langs Pilegrimsleden

Helt ved inngangen til Gudbrandsdalsleden på Ensby i Øyer
er det under oppføring ny Pilegrimsbu. Bua i seg selv blir
en opplevelse. Det blir benyttet tradisjonelle byggeteknikker, og byggematerialene består av lokal skifer og treverk, i
tillegg til gjenbruksmaterialer. Det blir moderne løsninger
og spennende design. Bua tilbyr vandrerne både toalett,
vann, informasjon, wifi og strøm til å lade gps og mobil. Det
blir også sitteplasser under tak. Det blir åpning av Pilegrimsbua 6. juni.
Tidligere vårflommer i Skåeåa har opp gjennom årene
skadet fundamentet til brua som krysser åa mellom Lunke
og Skåden. Høsten 2021 ble utbedringer utført. Brua har
blitt hevet 30 cm i begge ender og blitt forlenget med 70 cm.

Red Bull Janteloppet 2022

Red Bull Janteloppet er et unikt skirenn som nå arrangeres
for 2. gang. Her stiller verdenseliten til start side om side
med unge talenter, mosjonister og påsketurister. Skiløypa
er på 20 km og har flere segmenter som deltakerne vanligvis ikke møter i et tradisjonelt skirenn, med pumptracks
og en 200 meter lang sprintkonkurranse. Petter Northug
er grunnlegger og primus motor, og stiller til start sammen
med bl.a. Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og
Aleksandr Bolsjunov. Rennet gjennomføres 9. april på Pellestova.

Foto: Stein B. Olsen

Restaurant Favn og Favnbar på Mosetertoppen

Ny gapahuk på Aronsvestranda

Øyer kommune har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til
å sette opp en gapahuk i det statlige sikrede friluftsområdet langs Aronsvestranda, like nord for Mosåa nær Øyer
sentrum. Gapahuken skal bedre forholdene for fugletitting og friluftsliv.

Få meter fra toppen av gondolen ligger Hafjells nyeste restauranttilbud. Restauranthuset er tilrettelagt som et unikt samlingspunkt.
Restaurant Favn byr på smaker fra hele verden, laget med
lokale råvarer. Restauranten serverer både lunsj og middag.
I Favnbar er det lunsjservering og afterski med småretter, vin,
cocktails og feelgoodstemning med god musikk.
Favnrommet har plass til opptil 16 personer. Rommet kan
brukes både til konferansevirksomhet, eventer som vinsmaking og winemakers dinner, og til private middager.
Restauranten har også tilbud om take-away.

10

VINTER 2022 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

Foto: Rowan Singsaas-Brown

Alpinco satser sterkt

Favn i Hafjell, med over 100 utleieleiligheter, er under
full utbygging. Komplekset har egen og unik restaurant i
direkte tilknytning til leilighetene.
Første byggetrinn, som omfatter 24 leiligheter, restauranthus, sport og skiutleie, står allerede ferdig. Neste byggetrinn står ferdig til sesongen 2022/2023. Tredje og fjerde
byggetrinn planlegges utbygd innen 2025.
Totalt gir utbyggingen Hafjell over 800 nye utleiesenger
med høy kvalitet og flott beliggenhet i fjellet. Aksel Lund
Svindal er blant investorene. AB Invest er hovedeier.

Snøbrettur med grilling
til Hafjell, DNT 12. mars

Dette er et lavterskeltilbud for alle i alderen 16-26 år, hvor
man kan lære seg å stå på snøbrett (snowboard) i Hafjell.
Målgruppen er alle som ikke er komfortable med å kjøre
brett alene, uansett om man aldri har stått før, eller om
man har prøvd det et par ganger før. Det blir servering av
kakao og grilling av pølser.

Café Favn på Mosetertoppen

Rett ved siden av Restauranthuset ligger Café Favn med
frokost- og lunsjservering. På menyen står søt bakst,
panini, suppe og varm drikke. På ettermiddagen har de
afterski med småretter, øl, vin og enkle drinker.

Pur Vinterglede i Hafjell

Foto: Mari Singsaas-Brown

Pur Vinterglede er en familiefestival som arrangeres i Hafjell påskeaften 16. april med aktiviteter for hele familien
og konkurranser med premier for alle aldersgrupper. Det serveres sunn og god mat og drikke. Pur Vinterglede er en
videreutvikling av Burton Mountain Festival. Dette er et lavterskeltilbud som er åpent for alle.

Romerike Hytter satser i Hafjell

Leif-Martin Brodahl, deleier av GBS Gruppen, har etablert
selskapet Romerike Hytter AS i samarbeid med eiendomsselskapet Mech AS i Oslo.
De starter med å bygge sju hytter på Hafjell, litt sør for
alpinanlegget, men fortsatt med ski inn/ski ut-beliggenhet.
Hafjell-prosjektet består av to mindre hytter på ei tuntomt
og fem frittliggende hytter på mer romslige tomter. Det er
forholdsvis store, eksklusive hytter. Byggestart er planlagt
til rundt påsketider.

Utsalg med lokal mat fra Øyerfjellet

I november i fjor åpnet en ny liten butikk i fjøset på Moe
Gård i Øyer. Her kan man handle alt fra pinnekjøtt til bringebærsyltetøy.
Det unike med butikken er at den er helt selvbetjent.
Døra til det gamle fjøset på Moe gård er åpen hver dag.
Betaling gjøres via kort. Salget har vært bra helt fra start,
særlig inn mot jul.
Mat fra Øyerfjellet består av seks gårder: Moe, Bergum,
Jevne, Høvren, Fjellstad og Høistad.

MiniFart 2022 i Hafjell

Lillehammer Skiklubb inviterer til MiniFart 2022 i Kjusbakken i Hafjell Alpinsenter lørdag 2. og søndag 3. april.

Vi tar forbehold om endringer!
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Friluftslivets viktigste turmål?
TEKST OG FOTO: NORSK
TURISTUTVIKLING

DAGSTURHYTTER
Etter initiativ fra Sparebankstiftelsen Hedmark og
Sparebankstiftelsen DNB,
samt inspirasjon fra de de
populære dagsturhyttene
i Vestland, har Innlandet
fylkeskommune etablert
et tilsvarende prosjekt der
hovedmålet er at hver kommune i Innlandet bygger en
dagsturhytte på et utvalgt
turmål innen 2025. Formålet med prosjektet er at
dagsturhyttene skal være
lett tilgjengelig, stimulere
til økt bruk av nærfriluftslivet, og være et lavterskeltilbud for alle uavhengig
av sosial, økonomisk og
kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal skape møteplasser for tilhørighet der
man kan søke ly og få litt
varme i seg, og som navnet

tilsier, er dette
en dagsturhytte
uten overnatting.
Kommuner
som ønsker
å være med
i prosjektet,
må stille med
tomt og ferdig
grunnarbeid
til hytta i tillegg til en liten
egenandel.
Selve hytta
har en kostnadsramme på
750.000 kroner
(eks mva.) som
inkluderer produksjon,
frakt og montering på stedet utført av Brun Bygg AS.
Innlandet fylkeskommune
dekker kostnadene til prosjektleder, egne ressurser
og arkitekt- og anbudskonkurranse. Kommunene får

med det en ferdig prosjektert dagsturhytte. Sparebankstiftelsen Hedmark og
Sparebankstiftelsen DNB
har bevilget 14,3 millioner
kroner til prosjektet. Det
innebærer en finansiering
på 300.000 kroner pr. hytte
til de kommunene som ønsker å være med i prosjektet. I tillegg kan det søkes
om spillemidler på inntil
1/3 av totalkostnaden.
I hyttemagasinets område er det kun Gausdal som
har takket nei til prosjektet.
Lillehammer og Øyer kommuner er i prosess med å
bestemme beliggenheten
til dagsturhytta. Ringsaker
har plassert den i et populært og opparbeidet friluftslivsområde ved Mjøsa.
Det ble Ram arkitektur
som vant arkitektkonkurransen om utforming av
dagsturhytta. Konkurransen om gjennomføring av
produksjon, transport og
montering gikk til Brun
Bygg AS i Vågå. Dagsturhyttene vil bli bygget av
elementer i massivtre. Det
er mål om at den første
dagsturhytta skal stå ferdig
før sommeren.

Alltid det nyeste for de
gode opplevelsene fra
SWIX, Ulvang, TOKO,
Lundhags og Helsport!
Egen outlet, kaffebar og
lademuligheter for el-bil.

Mandag-Onsdag
Monday-Wednesday

10 - 17

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.

Torsdag-Fredag
Thursday-Friday

GAPAHUKER
Gapahuker finnes det
mange av over hele landet.
De er for det meste satt opp
av foreninger, lokale ildsjeler, skoler eller kommuner.

10 - 20

Lørdag
Saturday

10 - 16

Beliggenhet / Location
Blåswixvegen 5,
2624 Lillehammer
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Gapahukene står ofte på
naturlige samlingspunkter
som er enkle å komme til
og har fin beliggenhet med
utsikt, ved vann, en idyllisk
åpning i skogen mv.
27. september er gapahukens dag. Den årlige
markeringen ble initiert
av Nesset kommune under
Friluftslivets år i 2015.
Men både denne dagen
og alle andre dager i året
er fine anledninger til å ta
turen innom din nærmeste
gapahuk, eller rett og slett
nyte matpakken eller middagen ute i det fri. I den
mørke tiden av året kan
en måneskinnstur bli en
stemningsfull opplevelse,
der man tenner bål, får se
stjernehimmelen og bygda
eller byen nede i dalen.
BIDRA TIL FLERE FRILUFTSOPPLEVELSER
Gjennom turportalen ut.no
kan du blant annet søke opp
gapahuker, rasteplasser og
teltplasser rundt omkring
i landet. Vi ser av kartet at
det finnes muligheter for å
registrere flere besøksmål
i hyttemagasinets område.
Nettsiden har oversikt over
alle som er bidragsytere
med informasjon i portalen – ta gjerne kontakt med
noen av disse for å få inn
din favorittplass.
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Hagemøbler
av høy kvalitet

Frisk opp med
grønnplanter

Åpent hele påsken!

Tett på
øyeblikkene

Totaloppussing
eller bare

enkel fornyelse av badet?

Med lynrask fiber og Altibox TV kan hele familien
få med seg sine favorittserier på hytta.

– Vi HJELPER DEG!

igt.no

VI UTFØRER ALT
AV RØRLEGGERARBEID
• vann/avløp
• avløpsanlegg
• varmeanlegg
• varmepumper
• bad

GAUSDAL: Steinsmoen 5, Østre Gausdal
Tlf. 61 22 74 94
LILLEHAMMER: Landbruksvegen 2, Lillehammer
Tlf. 46 90 86 46

www.arne-nyheim.no / bademiljo.no
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ARRANGEMENTOVERSIKT
UKESPROGRAM
hele vinteren kl. 14.00-15.00 i Hafjell
Mandag Stå på ski med Isa KIDS Mosetertoppen / Favn
Tirsdag

Isas skattejakt KIDS Mosetertoppen / Favn

Onsdag

Isas stop dance KIDS Gaia

Torsdag Isas bursdag KIDS Mosetertoppen / Favn
Fredag

Isa ønsker velkommen! Skitorget, Hafjell
Isa VM KIDS Mosetertoppen / Favn

Lørdag

Isas stop dance KIDS Gaia

Søndag

Isa ønsker velkommen! Skitorget, Hafjell

Mars
2.–3.

Lillehammer

RAW AIR hoppkonkurranse Lysgårdsbakken

3.–5.

Lillehammer

VinterTrollnatt i Hunderfossen

3.

Skeikampen

Barnas skileker Skeikampen Skiarena

4.

Kvitfjell

Russispranget konferanse

4.

Lillehammer

Det Norske Poesi & Satireorkester på Fredagsjazzen
Lillehammer Mikrobryggeri

4.–5.

Sjusjøen

Salgsutstilling på Sjusjølunga

5.

Lillehammer

Local Heroes - En hyllest til Dire Straits
Kulturhuset Banken

18.

Rena–
Lillehammer

SkøyteBirken og TurBirken ski 54 km

18.

Sjusjøen–
Lillehammer

TurBirken ski 28 km

18.

Lillehammer

StafettBirken ski Birkebeineren skistadion

18.

Åstdalen

Ski- og båltur i Ringsakerfjellet Arr.: Hamar
og Hedemarken Turistforening/Barnas Turlag

18.

Lillehammer

Teater Innlandet, Karons sandkasse Maihaugsalen

19.

Rena–
Lillehammer

Birkebeinerrennet 54 km

19.

Vestre Gausdal

Hundesledekjøring ved Astridbekken. Aldersgruppe
16-26 år Arr.: DNT ung Lillehammer

19.

Lillehammer

Konsert Utsiktsbakken Brassband Kulturhuset
Banken

19.

Moelv

Narum besøker Moelv Folkets Hus

19.

Helgøya

Konsert med Steinar Raknes og Unni Wilhelmsen
Hovinsholm Gård

19.

Follebu

Standup på 7null4 Bar & Scene

20.

Sjusjøen–
Lillehammer

UngdomsBirken ski

20.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

22.

Rudshøgda

Hanne Krogh, Knut Anders Sørum og Anna-Lisa
Kumoji Prøysenhuset

23.

Veldre

Trugetur i Veldre
Arr.: Hamar og Hedemarken Turistforening

24.

Lillehammer

Skilsmissebarna - Sanna Sarromaa og Frode Thuen
i samtale Litteraturhus Lillehammer

25.

Lillehammer

Maj Britt Andersen og Lars Saabye Christensen
Kulturhuset Banken

25.

Lillehammer

The Dogs Felix Pub & Scene

26.

Lillehammer

Riksteatret: Hedda Gabler Maihaugsalen

26.

Moelv

Eau de Vill Solheimkoret - På ville væger
Tingvang Ringsaker

27.

Værskei

Søndagstur på ski til Prestkjerringa
Arr.: DNT Lillehammer

27.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

5.

Vingrom/
Vingromsåsen

Vingrom Opp 2022, skirenn Vingrom

5.

Sjusjøen–Gåsbu

Skitur fra Sjusjøen til Gåsbu
Arr.: Hamar og Hedemarken Turistforening

5.

Lillehammer

Bondens Marked Lilletorget

5.–6.

Kvitfjell

World Cup Utfor og Super-G menn Kvitfjell

6.

Åsmarka

Isfiske på Næra Barnas Turlag Lillehammer

6.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

APRIL

8.

Lillehammer

Sjef i eget liv - Ingvard Wilhelmsen Maihaugsalen

1.–2.

Lillehammer

Våryrfestivalen 2022

10.

Lillehammer

Dr. Bergland - Uten grenser. Standupshow
Maihaugsalen

1.–3.

Lillehammer

Opplandspokalen - konkurranse i nasjonale klasser
troppsgymnastikk og gymnastikkhjul Håkons Hall

10.

Moelv

Teater Innlandet, Karons sandkasse Moelv kulturhus

2.

Lillehammer

Fakkelprisen 2022 Håkons Hall

10.–13. Lillehammer

Nordisk Cup - Aking, bob og skeleton
Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane

2.

Lillehammer Troll Ski Marathon 2022

11.

Lillehammer

Lattergalla med Christer Torjussen, Janne Formoe
og Dag Sørås Maihaugsalen

Venabygdsfjellet–Pellestova–Sjusjøen

2.

Brumunddal

11.

Brumunddal

Teater Innlandet, Karons sandkasse
Teatersalen i Brumunddal

Konsert Gaute Ormåsen & Co
Teatersalen i Brumunddal

2.–3.

Skeikampen

Hovedlandsrenn Freeski Big Air og Slopestyle 2022

12.

Lillehammer

Inga Låmi skirenn Birkebeineren skistadion

2.–3.

Hafjell

Minifart i Hafjell Kjusbakken i Hafjell

12.

Lillehammer

Riksteatret: Mio min Mio Maihaugsalen

3.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

12.

Brumunddal

Aftenoon Tea Matfatet Ringsaker

6.

Lillehammer

12.

Hafjell

Snøbrettur med grilling til Hafjell
Arr.: DNT ung Lillehammer

Fritidsboligkonferansen 2022
Scandic Lillehammer Hotel

8.

Lillehammer

Peppa Gris Maihaugsalen

Hundekjøring fra Astridbekken
Arr.: Barnas Turlag Lillehammer

9.

Hafjell

Red Bull Janteloppet, skirenn Pellestova

9.

Skeikampen

Young Attacking Vikings storslalåm

12.

Vestre Gausdal

12.

Lillehammer

Spoonful of Blues på Eftasbluesen
Lillehammer Mikrobryggeri

9.

Sjusjøen

Erik Lukashaugen - Hans Børli å je
Sjusjøen fjellkirke

12.

Sjusjøen-Rena

I Birkebeinernes skispor. Skitur.
Arr.: Hamar og Hedemarken Turistforening

9.

Lillehammer

Lillehammer Vinfestival Kulturhuset Banken

9.

Brumunddal

Afternoon Tea Matfatet Ringsaker

9.

Lillehammer

T-Bear & The Dukes på Eftasbluesen
Lillehammer Mikrobryggeri

9.–30.

Lillehammer

Påskeutstilling Bjørnulf Dyrud Galleri Zink

10.

Skeikampen

KM sprint 2022, skirenn

10.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

13.

Sjusjøen

Konsert - Kristin Minde med musikere
Sjusjøen Fjellkirke

Sjusjøen

Kveldsmesse Sjusjøen Fjellkirke

12.3–
3.4.

Lillehammer

Utstilling Ingrid Lilja Arntzen og Terje Risberg
Galleri Zink

13.

Hafjell

Hafjellrennet SSL x 2 Øvre Olympiabakken

13.

Espedalen

Gudstjeneste Espedalen fjellkirke

13.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

13.

Lillehammer

Nordic Tenors - Classics Maihaugsalen

15.

Lillehammer

Lewi Bergrud, konsert Kulturhuset Banken

16.

Ringsaker

Salmekveld Ringsaker kirke

14.

17.

Lillehammer

Lillehammer Prohibition Show Kulturhuset Banken

14.–16. Hafjell

Lodgen Easter Festival Lodgen Mat og Drikke

17.

Lillehammer

Steinar Raknes og Unni Wilhelmsen
Lillehammer Mikrobryggeri

15.

Langfredagsgudstjeneste Espedalen fjellkirke

14
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Hyttemagasinet tar forbehold om endringer og feil i arrangementsoversikten. Følg med på arrangørene sine nettsider om mulige endringer pga. koronasituasjonen.

Gausdal Lillehammer Øyer Ringsaker

15.

Sjusjøen

Biskop Solveig Fiske og sokneprest i Brøttum
Johanne Gram Nilsen Sjusjøen Fjellkirke

16.

Hafjell

Pur Vinterglede. Snowboard & Freeski for alle.
Hafjell Alpinsenter

17.

Sjusjøen

Soloppgangsmesse på Sjusjøfjellet

17.

Sjusjøen

Fjellkirken 60 år. Jubileumsgudstjeneste
Sjusjøen Fjellkirke

22.–24. Lillehammer

Baldus Cup, håndballturnering

28.

Lillehammer

Bjørn Tomren Maihaugsalen

29.

Lillehammer

The Real Thing på Fredagsjazzen
Lillehammer Mikrobryggeri

29.

Lillehammer

Ingrid Bjørnov & Øystein Sunde Maihaugsalen

7.–8.

Lillehammer

Loppemarked i Håkons Hall

12.

Lillehammer

Kveldstur til Sundgården DNT Lillehammer

FOTOKONKURRANSE
Send inn bilder fra Lillehammer, Øyer,
Ringsaker og Gausdal
Bidrag sendes til post@ntu-as.no
I år har vi fått inn utrolig mange fine vinterbilder,
tusen takk! Noen av bildene finner du innimellom i
selve magasinet, ett er på forsiden, og her har vi valgt
ut topp tre bilder i vinterens fotokonkurranse. Det
er mange stemningsfulle bilder der ute, og det ser ut
som om hyttefolket virkelig har det godt på hytta her
i Lillehammer-regionen. Vi setter stor pris på at dere
sender inn bilder til oss.

MAI
13.–15. Lillehammer

Russefinale Lillehammer Birkebeineren ski- og skiskytterstadion

13.5–
16.10.

Lillehammer

Stepping Out! Kvinnelige identiteter i kinesisk
samtidskunst Lillehammer Kunstmuseum

15.

Espedalen

Gudstjeneste Espedalen fjellkirke

20.–22. Mesnali

Hest og yoga Mesna gård

26.

Sesongåpning Hunderfossen Familiepark

Lillehammer

28.–29. Øyer sentrum

Sesongåpning Lilleputthammer Familiepark

28.–29. Lillehammer

Lillehammersprinten, friidrett

30.5.–
5.6.

Lillehammer

Norsk Litteraturfestival

Lillehammer

Linda Eides britiske språksjov Maihaugsalen

JUNI
4.

10.–12. Lillehammer

Landsstevne seniordans 2022 Håkons Hall

12.

Øyerfjellet

Kart-, GPS- og kompasskurs, Djupslia
Arr.: DNT Lillehammer

11.

Lillehammer

Birkebeinerløpet Birkebeineren skistadion

11.

Moelv

Linda Sønsteby og Lise Linnerud besøker Huset
Scene

13.–18. Lillehammer

Lillehammerdagene Lillehammer sentrum

16.

Main Street Music Festival Lillehammer
Lillehammer sentrum

Lillehammer

16.–19. Lillehammer

NM terreng rundbane, sykkelløp
Birkebeineren skistadion

16.–19. Lillehammer

Veidekkelekene 2022, friidrettsstevne
Stampesletta idrettspark

17.–19. Øyerfjellet

Fjelltur og yoga i Øyerfjellet Arr.: DNT Lillehammer

18.

Trondheim–
Lillehammer–
Oslo

Styrkeprøven sykkelritt

18.

Lillehammer

Jimmy Carr - Terribly Funny Maihaugsalen

18.–19. Hafjell

Sesongåpning Hafjell Bike Park

19.–24. Skeikampen

Merida Terrengsykkelskole for barn

23.

St.Hans på Maihaugen

Lillehammer

VINNER AV VINTERENS FOTOKONKURRANSE
1. plass går til Anita Wessel for det kule bildet av
skigåing på hyttetaket på Sjusjøen. Gratulerer Anita!
Vi sender deg flaxlodd i posten.
2. plass går til Jennifer
Knaack for et nydelig
nordlysbilde fra
Skeikampen.

3. plass går til Magnus
Køber for et flott nærbilde av dompaper på
Skeikampen.

Kvalitetsvarer til hus og hytte
Mye å velge i til fornuftige priser

VI TILBYR:

• Massetransport med lastebil, traktor
og dumper • Matjord • Gravetjenester
• Alt av veivedlikehold
• Veggrus, pukk, murstein osv
• Mottak av rene gravemasser

- Brukte møbler - lite brukt, håndmalte møbler fra bl.a. Krogenæs
- Blüthner-piano
- Pyntegjenstander
- Utstoppet kongeørn, hubro,
gaupe og hjortehode. Leveres
med papirer

912 47 522

Henv. Fredrik Mørks dødsbo
993 60 501/458 71 286

Granlia 2B, 2653 Vestre Gausdal

Send oss gjerne flere bilder tatt i Lillehammerregionen. Vi ønsker oss alt fra tradisjonelle landskapsbilder til bilder av mennesker i aktivitet i
naturen. Husk å skrive hvor bildet er tatt og navnet på
fotografen. Blant de tilsendte bildene, som vi ønsker
muligheten til å bruke i sommerens utgave og til
neste vinter, trekker vi ut én vinner per utgave som
får tilsendt 5 flaxlodd.

Hverdager fra kl 17 • lørdag kl 9-12
E-post: hasbm@online.no

VINTER 2022 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER
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i Ringsaker

Velkommen til en ny Istid i Ringsaker

Foto: 61oN Sjusjøen

Istid i Ringsaker har vært et tiltak helt siden 2014. Med
skøytebaner i Brumunddal og Moelv sentrum ønsker man
å bidra til økt attraktivitet, bypuls og bolyst. I samarbeid
med Hedmarken Curlingklubb og HIL Kunstløp vil det bli
arrangert kurs i curling og kunstløp – helt gratis.
Den nye skøytebanen i Brumunddal ligger ved Kjøpmannsgate, mellom Niels Amblies veg og Nygata, med
innkjøring ved Fønix. Banen er nesten dobbelt så stor som
den man hadde på torget tidligere. Kommunen har satt
opp snømenn i sentrum av Brumunddal som viser vegen
til «Istid-området» fra torget. Publikum er sikret et serveringstilbud ved Istid-området i Brumunddal, takket være
damen bak «Frøken Pimpernell», Leni Bergengen. På lørdager mellom kl. 11.00 og 14.00 vil de servere kakao, kaffe,
vafler og toast ved skøytebanen i deres lille «pop-up-café»,
I Moelv beholder «Istid» plasseringen i Garveriparken,
som i år også har vært lyssatt.
I Garveriparken er det skøytebane, gapahuk og banebelysning. Moelv har et eget lysprosjekt i år, der sentrum
er fargelagt blått. Garveriet, Tusenårsmonumentet, Alf
Prøysen-statuen og trærne på gatetunet er lyssatt. I Moelv
beholdes også lysene på i bjørkene langs Storgata for å få
kontrast mellom det varmgule lyset fra trærne, mot de
isblå omgivelsene.

Naustet på Sjusjølunga

På Sjusjølunga ved Sjusjøvannet ligger Naustet - en koselig
liten kafé som er et yndet turmål. Her serveres det blant
annet pølser, brus, vafler og solstråleboller. Janne Hemma
og Ellen Hagen har lagt ned en stor jobb og ønsker velkommen i Naustet, som er rustet opp. Dette er et sted for
rekreasjon og aktivitet for store og små. Grilling, bading,
kanoutleie, rebuser, aktivitetsdager, markedsdager, event,
kunstutstillinger, skiløyper på isen og skøytebane har
gjort stedet til et populært turmål hele året.

Skitur i Birkebeinernes skispor

Lørdag 12. mars kan du bli med Hamar og Hedemarken
Turistforening på skitur fra Sjusjøen til Rena i Birkebeinerløypa.

Skitur Sjusjøen – Gåsbu

Hamar og Hedemarken Turistforening arrangerer skitur fra Sjusjøen til Gåsbu (eller Budor) lørdag 5. mars. Turen,
som arrangeres for 27. gang, tar ca. 8 timer.

Mesna islandshest – unike opplevelser for alle

På gården ved Mesnavannet er det stadig nye tilbud. Islandshestene kan gi både nybegynnere og erfarne rideopplevelser, og med det nye konseptet «Workation» kan du
flytte hjemmekontoret til Mesna, og hoppe rett i badstua
når arbeidsdagen er slutt. Mesna tilbyr også kurs med
«Hest & Yoga» både i vinter og utover året.

Foto: Ola Rusaanes

Hai på Graaten

Brumunddølen Hai Hang er den nye driveren av spisestedet i 2. etasje på Graaten. Med seg på laget har han hentet
inn Susann Nermo fra Øyer. Restauranten «Hai på Graaten», har ca. 70 sitteplasser inne og er et samlingspunkt for
alle på Sjusjøen. Restauranten tilbyr alt fra kaffe og bakevarer til lunsjretter og middager, samt catering og ulike
matkassekonsepter med forskjellig innhold som hytteeiere
selv kan tilberede. Det er også utsalg av lokal mat.

Mye spennende i Sjusjøen fjellkirke i påska

Det starter palmesøndag lørdag 9. april med konsert med
Erik Lukashaugen. Han har tonesatt diktene til tømmerhuggeren Hans Børli. Lukashaugen har med seg multiinstrumentalist Tarjei Nysted. Onsdag 13. april er det
konsert med Kristin Minde med musikere. Skjærtorsdag
er det kveldsmesse ved Per Arnbe Dahl – tidligere biskop
i Tunsberg. På langfredag er det Biskop Solveig Fiske og
sogneprest i Brøttum Johanne Gram Nilsen som holder
gudstjenesten. 1. påskedag kl. 05.50 er det soloppgangsmesse på Sjusjøfjellet v/Husby, Nordahl og Spilling. I
forbindelse med at fjellkirken er 60 år, blir det senere på
dagen 1. påskedag jubileumsgudstjeneste ved Per Arne
Dahl, tidligere biskop i Tunsberg.

BUA Ringsaker låner ut gratis sportsutstyr

Skøyter, ski og alt annet du trenger av sportsutstyr til hele
familien kan du låne hos BUA Ringsaker. Dette er gratis, og
bare i januar ble det registrert over 1000 utlån.

REKO-ringen Sjusjøen

Har du meldt deg inn? Her kan du kjøpe matvarer direkte
fra produsent. REKO-ringen har vært aktiv siden høsten
2020, og har utlevering annenhver fredag.
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Besøk borgruinene etter Mjøskastellet
og helleristninger på Steinsholmen

Foto: Tretopphytter

Våren er tiden for å ta turen til Steinsholmen mellom
Moelv og Ringsaker kirke, for holmen kan nås til fots bare
i en kort periode mens det er lav vannstand i Mjøsa.
Sesongen varer som oftest bare omkring tre måneder, fra
ca. mars til mai. Stedet har spennende historie og er et fint
utfluktsmål sammen med barn.
På Steinsholmen finner man borgruinene etter Mjøskastellet, som var den største tårnbygningen i Norge fra
middelalderen. Tårnet skal ha vært minst fem etasjer, eller
over ti meter høyt. I dag synes bare deler av murene og to
kjellervinduer.
Kastellet ble bygd før år 1234, og skal ha blitt anlagt av
kongen Håkon Håkonsson, som var i konflikt med kirkemakta på Domkirkeodden. Antakelig ble beliggenheten
valgt fordi det var et ypperlig sted å kunne kontrollere
ferdselen opp og ned langs Mjøsa. I senmiddelalderen skal
kastellet også ha blitt brukt som statsfengsel. Ved stranda
ligger kampesteinen med helleristninger av elgfigurer.

Isfiske på Næra med
Barnas Turlag DNT 6. mars

En natt blant tretoppene

I Ringsaker er det mulig å overnatte blant fugler og ekorn,
med to tilbydere av overnatting blant tretoppene. Naturopplevelsene ved hyttene er nære og intense, med fugler
og dyr, stillhet, vind i trekronene, måneskinn eller stjerneskudd over mørk nattehimmel.
Tretopphytter holder til på Danseråsen og har fem hytter: Himmelhytta, Gran, Furu, Lerk og Bjørk. I likhet med
Himmelhytta har Bjørk glasstak på hemsen slik at en kan
ligge i senga og se på stjernehimmelen. Alle tretopphyttene
har vedfyrt ovn, gasskomfyr og kjøleskap, og alle utenom
Furu har solcellepanel, dusj og biodo. Det kommer snart
en nyhet hos Tretopphytter – det bygges en helt ny tretopphytte forankret i en av almenningens største furutrær. Det
nye og geniale med Utsiktsredet er at den kan dreies helt
rundt treet slik at gjesten selv kan velge utsiktsretning.
Hytta får også luftig takterrasse med milevis utsikt.
Den andre tilbyderen av overnatting i tretoppene er
Faråsen Tretoppgård. Her er det to vinterisolerte tretopphytter. Hyttene har soverom med takvindu i første etasje,
stue/kjøkkenløsning, bad med dusj/toalett og store vindusflater. I 2.etasje, 12 meter over bakken er det 5 sengeplasser med takvinduer. Det er terrasser rundt begge hyttene.
Ved hver av hyttene er det en koselig plass ved dammen
med gapahuk, bålpanne og utlån av båt.

Bli med og test fiskelykken med pilkestikka på Næra.
Barnas Turlag stiller med pilkestikker til utlån, ta
gjerne med din egen hvis du har. Vi har med isbor og
maggot. Bålpanna er varm, så ta gjerne med nistepakke
du kan varme. Vi sjekker isforholdene et par dager før
turen. Begrenset antall plasser.

Prøysenhuset

Foto: Hanne Kristiansen

Hver fredag 12.00–14.00 fram til 17. juni er det fredagskaffe med viser, stubber og sang på Prøysenhuset. Hver
lørdag fram til 25. juni kan du oppleve Rekandes på ei fjøl
som er en kombinasjon av en lokal matfjøl i Kafé Julie og
fremføring av viser og tekster fra Alf Prøysen i Den vesle
bygda inne på Prøysenhuset.
Lørdager og søndager fram til 26. juni er det også
Barnetimen for de minste, besøk i Prøysenstua og fortellerstund. Søndager serveres det søndagsmiddag i Kafé
Julie.

Afternoon Tea hos Matfatet Ringsaker

12. mars og 9. april kan det bestilles Afternoon Tea på Matfatet Ringsaker i Brumunddal. Matfatet er regionens utstillingsvindu for kortreist mat – over 40 produsenter leverer kvalitetsmat hit.
Vi tar forbehold om endringer!
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Gausdal

Hovedlandsrenn Freeski Big Air
og Slopestyle 2022

Arrangeres lørdag 2. og søndag 3. april på Skeikampen.

Skeikiosken

I kiosken på Skeikampen kan du slappe av etter en skitur
eller skikjøring i bakken. Her kan du spise matpakken og
kjøpe fersk kaffe, sjokolade eller snacks. Kiosken har åpent
i helgene og påsken frem til 17. april.

Hundekjøring på Astridbekken med Barnas
Turlag, DNT
Foto: Kari Veisten, Gausdal Vestfjell mot Prestkjerringa

12. mars kan barna prøve hundekjøring med den erfarne
hundekjøreren Atle Bjerke og hans team.
Først ser og hører vi på når de klargjør hundespannene,
så får alle barna kjøre en runde på fjellet. Det er plass til
2 barn i hver slede, de voksne får dessverre ikke kjøre.
Ta med sitteunderlag og varme klær. Matpakke og drikke
etter eget behov. Begrenset antall plasser. Oppmøte er ved
Astridbekken.

Hundekjøring på Astridbekken for
aldersgruppa 16-26 år, DNT

Bli med på en fartsfylt og spennende opplevelse med
hundekjøring i Huldreheimen. DNT gjentar suksessen fra
tidligere og 19. mars arrangeres hundekjøring på Astridbekken i Gausdal i samarbeid med hundekjører Atle
Bjerke. Det kan bli kaldt, så sørg for å ha med deg varme
klær. Utover dagen blir det kos rundt bålet. Ta med noe
godt i sekken, gjerne grillmat og noe varmt å drikke.

Søndagstur til Prestkjerringa

Oppmøte på parkeringsplassen på Værskei. Turen går 27.
mars i relativt lett terreng, i oppkjørte løyper (forbehold
om at disse er kjørt). Det er en relativt lang tur, på 20–25
km. Man regner med å bruke dagen. Lengden på turen
tilpasses til vær og føreforholdene. Det er flere valgmuligheter. Ta med langrennsski, bekledning for tur delvis over
tregrensa, niste og termos. For de som er interessert er
det mulig å spise søndagsmiddagen på Værskei kafé etter
turen.

Tour of Norway for kids

Torsdag 3. mars arrangeres Barnas Skileker på Skeikampen Skiarena. Dette er et gratis arrangement for langrennsløpere mellom 0 og 10 år, som har ski på beina. Det
vil være tre ulike distanser på løypene. Man velger selv
distanse ut ifra eget ferdighetsnivå.

Young Attacking Vikings

Oppland Skikrets inviterer til Young Attacking Vikings (YAV). Det er finale på Skeikampen lørdag 9. april. Dette er et
sosialt familiearrangement og en opplevelsesrik alpindag palmelørdag. Det legges opp til SSL i alle aldersklasser,
inkl. legendeklasse, samt servering av pølser etter målgang.

Båndtvang i skiløypene

I 2019 besluttet kommunestyret i Gausdal båndtvang i
preparerte skiløyper.
Mange hundeeiere mener at dette er for strengt og
ønsker seg en lempeligere ordning.
Det er fremkommet forslag om at kommunestyret
begrenser båndtvangen til helger, vinterferieukene og
påskeferien, eventuelt vedtar at båndtvangen ikke skal
gjelde på enkelte tider av døgnet.

Standupshow på 7null4 Bar & Scene i Follebu
Foto: Elisabeth Molander

Lørdag 19. mars blir det standupshow på 7null4 Bar &
Scene i Follebu. Dit kommer Raymond Falldalen, Kjetil
Melkevik, Jan Gausel og Per-Owe Helle.

Kretsmesterskap for Oppland skikrets

KM sprint 2022 arrangeres på Skeikampen søndag 10.
april, fri teknikk. Selv om det er KM for Oppland skikrets,
er rennet åpent for alle.
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Ryddehjelp på hytta

Illustrasjon Nordplan

HK rydde- og organiseringstjenester hjelper til med å
etablere gode rutiner og systemer som sparer deg for tid og
frustrasjon på hytta.
Her kan du som hytteeier få smarte tips til en litt enklere hverdag, og hjelp til å organisere både bad og bod og
alt det måtte være.

Hytter til rådighet i Gausdal Vestfjell

Gausdal Fjellstyre har 120 sengeplasser stående til rådighet i vestfjellet. Dette er fordelt på 9 utleiehytter, 14 åpne
buer og 2 fehytter.
Både utleiehytter og åpne buer er mye brukt. For utleiehyttene ble det til sammen nesten 1000 utleiedøgn i 2021.
Dette var en solid økning fra foregående år.
De mest populære hyttene er Slivasshytta, Leppehytta
og Bjørnstadhytta.

Startpunkt Verksodden i Espedalen

Det er planer om å etablere et informasjonspunkt på
Verksodden i Espedalen. Dette blir både inngangsport til
Langsua nasjonalpark og informasjonspunkt om kulturminner og historie i Espedalen. Det er planer om å sette
opp informasjonspunkt på dagens parkeringsplass, med
informasjon for nasjonalparken og om kulturminnemiljøet
på Verksodden. I slutten av oktober 2021 startet det fysiske
arbeidet med startpunkt Verksodden opp.
Kostnadsramme for fase 1, 2021 (grunnarbeider/parkering/info-punkt nasjonalpark med mer) og fase 2, 2022
(steinmur, info-punkt kulturminne, info-tavler) utgjør til
sammen 1,7 millioner kroner. Langsua nasjonalparkstyre
(Miljødirektoratet), Sør-Fron kommune, DNT og Espedalen
fjellstue står for finansiering av fase 1. Anleggsgartner
Arnesen as er entreprenør.

Gapahuk til fri bruk

Kloppmyrhuken er en gapahuk på Follebukjølen som brukes året rundt.
Gapahuken finner du snaue 2 km fra Neversjøen.

Strikkekorgen

Foto: Maria Skåren

Foto: Ingeborg Haugli

Anne Kari Hjertholm og Ronny Birkeland har startet håndarbeidsbutikk i Follebu. Det planlegges også å bruke
Strikkekorgen som et sosialt møtepunkt med strikkekvelder framover.

Vi tar forbehold om endringer!
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Presisjon i alle ledd
Privatmegleren Lillehammer er din lokale fritidsmegler i Lillehammer region.
Vi ønsker å være det naturlige førstevalget når det gjelder kjøp og salg av
fritidseiendom i vårt fokusområde, Sjusjøen, Nordseter, Skeikampen, Hafjell og
Kvitfjell. Vi har sterk tilhørighet og stor interesse i fjellet vårt, og selger fjellområdene
med hjertet. Vi strekker oss langt for å være tilstede og tilgjengelig for
våre kjøpere og selgere.
Lurer du på hva din fritidseiendommen kan være verdt? Vurdere du kjøp eller salg,
ta gjerne kontakt med oss for en koselig hytteprat.

Med hilsen din lokale fritidsmegler i Lillehammer regionen.
Kirkegata 62 i Nordea, 2609 Lillehammer
Tlf. 61 26 63 60 • lillehammer@privatmegleren.no
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Nå skal det bli lettere
å forflytte seg rundt i Hafjell
TEKST OG FOTO: STEIN B. OLSEN

Entré Øyer er et sirkulært mobilitetskonsept for Øyer som skal gi friheten
til å forflytte seg fra ”entré” til ”entré”.
Gjennom Entré Øyer prosjektet er
det utarbeidet forslag til 16 delprosjekter eller konsepter.
Rune Haugen på Lodgen er styreleder i Øyer Næringsråd og en av dem
som sitter i styringsgruppa for dette
prosjektet.
- Dette er noe vi har stor tro på.
Hafjell er så sentralt og lett tilgjengelig, så det handler om å finne gode
løsninger og sørge for at disse blir
kjent, sier Rune Haugen.
Det første delprosjektet det jobbes
med i Entré Øyer er Hub Hafjell; et
sted der de ulike reise-alternativene
bil, buss, gange, sykling, transitt og
delt mobilitet - kommer sammen.
Stedet der den reisende kobler seg av
og på Hafjell.
Et annet delprosjekt som skal fases
inn i Entré Øyer er Hafjellbussen. Dette arbeidet ledes av Visit Lillehammer
gjennom prosjektet «Grønn og sømløs
mobilitet», og er støttet av Innlandet
Fylkeskommune.
- Det er flott at Hafjellbussen fra
neste vinter kan bli et delprosjekt i
Entré Øyer og videreført i samarbeid
med næringsaktørene, sier prosjektleder Kristin Prøven.
Målene for Entré Øyer er å sikre
lokal verdiskaping og vekst i lokalt
næringsliv, øke og videreutvikle eksisterende bruksverdi og besøksrate
året rundt og lede an i bærekraftig
destinasjonsutvikling.
HVA ER HAFJELLBUSSEN?
Det satses på videreutvikling av eksisterende internbuss i Øyer og transfer
fra Lillehammer. I tillegg utarbeides
et fleksibelt rutekart bestående av
små ruter som kobles sammen ved
ulike geografiske punkter, som gjør
det mulig å forflytte seg fra ene siden
av dalen (Hunderfossen) og helt opp
på fjellet (Hafjelltoppen) og tilbake
igjen. Dette tilbudet er i første omgang
shuttletransport fra togstasjon (Lillehammer eller Hunderfossen) og opp
til Hafjell (alpinanlegg, hytter, leiligheter) eller som alternativ til taxi til/
fra afterski og restauranter. Dette er
et supplement til øvrig kollektivtransport i regionen.

Rune Haugen på Lodgen har stor tro på dette
prosjektet. Nå skal det bli lettere å forflytte seg
rundt i Hafjell.

Målet er at Hafjellbussen skal være
et godt tilbud til alle tilreisende, men
også at det blir både triveligere og
tryggere å ferdes på Hafjell med redusert biltrafikk. Tilreisende trenger
å vite at de kan komme seg helt fram
med bagasje og rundt i destinasjonen
uten egen bil.
Hafjellbussen er et samarbeid
mellom Visit Lillehammer, Øyer
Næringsråd, VY/Helt Hjem og Hafjell
Transport AS.
- Gjennom Hafjellbussen ønsker vi
å lære mer om kundebehov, brukergrensesnitt, praktisk gjennomføring
og samspill med de andre delprosjektene i Entré Øyer, sier Kristin Prøven.
HAFJELLBUSSEN LOKAL
Nå kan du komme deg rundt i Hafjell
når det måtte passe deg best. Med
Hafjellbussen Lokal kan du velge mellom 28 holdeplasser fra Hafjelltoppen, Mosetertoppen, nedre deler av
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HAFJELLBUSSEN er tilgjengelig
i helger og i påsken.
TIDER: Fredager 18.00–22.00
Lørdager 10.00–02.00
Søndager 10.00–16.00
TRANSFERBUSSEN bestilles til
følgende ankomsttider med tog
fra Oslo: 13.41 • 16.44 • 18.41 • 19.40
Transferbussen bestilles til følgende avreisetider med tog til Oslo:
12.08 • 17.07 • 19.08
Transport bestilles i appen «Helt
Frem»
Hafjell og Hunderfossen. Det er mulig
å forhåndsbestille bussen til et gitt
tidspunkt, og på turen vil du samkjøre
med andre passasjerer. Bussen opereres av Hafjell Transport.
HAFJELLBUSSEN TRANSFER
Du kan forhåndsbestille transferbuss
til/fra Hafjell til utvalgte togankomster/avganger på Lillehammer stasjon,
alle dager hele vinteren. Transport
må forhåndsbestilles minimum 2
timer før avreise. Lillehammer Taxi
planlegger utkjøring/reiserute basert
på aktuelle bestillinger.

MED BUSSEN
RETT I SPORET
Sjekk når bussen tar deg
i sporet i ENTUR-appen

Kjører i perioden: 11.12.21-18.04.22

Åpningstider og priser:

www.jorekstad.no

Jørstadmovegen 690, Fåberg
Tlf. 6105 7060
22
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• Vannsklie • 25-metersbasseng
• Varmebasseng • Barnebasseng
• Boblebad Vanngrotte • Badstue
• Dampbadstue • Servering
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Birken 2022 blir akkurat som før. Masse blide deltakere.

Birken blir akkurat som før
Årets Birken Skifestival blir akkurat slik den var før pandemien. For
barn, voksne, for dem som vil delta
som et lag, og ikke minst for dem
som jakter merket.
AV STEIN B. OLSEN

Vi gleder oss til å møte alle deltakerne
igjen. To år uten Birken er to år for
mye, og jeg håper deltakerne har
savnet oss også. Mitt inntrykk er at
de har gjort det, forteller en strålende
opplagt daglig leder i Birken, Eirik
Torbjørnsen, som gleder seg over at
verden er i ferd med å normaliseres.
OGSÅ QR-BIRKEN I ÅR
QR-Birken var en nyskapning som
mange har hatt glede av under pandemien. Den ble gjennomført også i år.
VinterBirken QR er en folkehelseaktivitet, og et supplement til Birkebeinerrennet. VinterBirken QR ble gjennomført lørdag 19. og lørdag 26. februar i
den ordinære Birkebeinerløypa.
- VinterBirken besto av fem passeringspunkter med QR-koder som var
satt opp i Birkebeinerløypa mellom
start på Rena og målgang på Birkebeineren Skistadion, Lillehammer, sier
Torbjørnsen.

DIALOG MED HELSEMYNDIGHETENE
Birken AS har hatt et
nært og tett samarbeid
med helsemyndighetene i forkant av årets
arrangement.
Det innebærer at vi
innenfor trygge rammer og med de smitteverntiltak som vil
måtte være gjeldende i
mars planlegger for en
flott og opplevelsesrik
helg for mange tusen
skiglade deltakere.
Fredag 18. mars gjennomføres mosjonsarrangementene
TurBirken hel og halv, StafettBirken
og SkøyteBirken, lørdag 19. mars det
tradisjonelle Birkebeinerrennet, mens
søndag 20. mars er viet BarneBirken
og UngdomsBirken, sier Torbjørnsen.
Med andre ord, full pakke i løpet av
ei helg.
Etter to avlysninger er det utrolig
gledelig igjen å kunne tilby en komplett og gjenkjennbar skifestival med
utstyrsmesse i Håkons Hall og med
distanser og utfordringer for alle,
preget av flyt, god spredning og transportlogistikk. På noen få områder må
vi imidlertid avvente til siste halvdel
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av februar med å ta en beslutning.
Det gjelder først og fremst hvorvidt
vi kan tilby dusj/garderobe til alle
etter målgang og madrassovernatting
på Rena der bestillingsmuligheten nå
er pauset inntil videre, sier Torbjørnsen.
LEGG DEG I TRENING
Det er bare å legge seg i trening. På
Birken sine nettsider vil du finne
mange råd og tips om hvordan du kan
legge opp treningene i dagene som
gjenstår før vinterens store høydepunkt.

... endelig!
Endelig ei varmepumpe
som smelter inn i interiøret!

Toshiba Signatur 35
• Strømsparende
• Innebygd wifi
og styringsapp
• Fullspekket med
nyttige funksjoner
• Høy varmeeffekt
tilpasset nordisk klima
Varmeeffekt
Strømsparing
Stillegående
Funksjoner

Varmepumpa Toshiba Signatur 35 har utbyttbare
tekstildeksler i mange farger som gjør at du lett får
den til å passe inn i hjemmet eller på hytta. Legg
til at den er meget stillegående og effektiv, og
Toshiba Signatur 35 er et lett valg.

Velg blant 15 lekre farger:

Hos oss på Ramsøy får du gratis befaring med
tips og råd av hyggelige teknikere. Montering er
alltid inkludert. Ta kontakt og vi kommer til deg,
eller besøk vår butikk sentralt i Lillehammer.

Finn ut mer om Toshiba Signatur 35 og
varmepumper på toshibavarmepumper.no

Ramsøy AS Løkkegata 16, Lillehammer
Tlf. 61 24 80 30 | post@ramsoyas.no | ramsøy.no

DIN LOK ALE RØRLEGGER
Pålitelig, rask og rimelig
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Kjetil Jansrud mot Aleksander Aamodt Kilde, den store duellen i Kvitfjell.

Den store duellen
Kongen av Kvitfjell: Kjetil Jansrud,
Aleksander Aamodt Kilde, og kanskje Atle Lie Mc Grath. Årets World
Cup i Kvitfjell kan bli fantastisk.
Alt ligger nå til rette for ei strålende fartshelg.
World Cup er tilbake etter at det i
fjor ble avlyst på grunn av pandemien.
AV STEIN B. OLSEN

Aleksander Aamodt Kilde (29) står
med flere seirer denne sesongen. Det
har skapt et enormt forventningspress. Når han kommer til Kvitfjell, er
det direkte fra Beijing. Aleksander har
nå vunnet nær sagt alt som er å vinne,
med unntak av Kvitfjell. Det har han
skumle hensikter å gjøre noe med
denne gangen.
- Slik sesongen har gått til nå, er
det jo rene feil som skal til for at det
ikke går min vei, sier Aamodt Kilde.
KJETIL ER TILBAKE
Kjetil Jansrud er på hjemmebane i
Kvitfjell. Dette er hans bakke. Han er
den som har vunnet mest her. Hvorvidt dette er hans siste renn i Kvitfjell
skal vi la ligge foreløpig, men heller
glede oss over at Kjetil er tilbake på
ski etter skaden han pådro seg før jul.
I skrivende stund er Kjetil i OL i Bei-

jing. Det var det ingen som trodde. Vi
gleder oss til å se ham i Kvitfjell.
Alpin-kometen Atle Lie McGrath og
hans familie har hatt base i Kvitfjell
siden han var åtte år. Mange ganger
har han stått i målområdet i Kvitfjell
og sett verdens beste alpinister rase
ned utforløypa i Kvitfjell.
- For å være helt ærlig: Jeg har en
drøm om en dag å kjøre utfor og Super-G i Kvitfjell. World Cup på hjemmebane. Det hadde vært sinnsykt
kult, sier Atle som etter andreplassen i
Schladming dro rett på hytta i Kvitfjell
for å lade batteriene før OL-eventyret
startet.
- Det ble ikke så mange dagene. Det
er mye styr rundt Covid-19 og testing
mv., så jeg måtte hjem etter noen dager. Men det var deilig å få noen dager
på hytta, kjøre litt fritt og få overskuddet tilbake, sier Atle.
FART ER GØY
- Du drømmer om Kvitfjell. Betyr det
at vi kan se deg på start allerede i
årets utgave, Super-G kanskje?
- For å si det slik: Det hadde vært
kult, men slik sesongen er, så er det
vanskelig å love noe som helst. Det
kunne vært en idé å kjøre utfortreningene for så å stå over rennet og klinke
til i Super-G, men vi får se. Først skal
vi gjennom et OL, deretter kan det bli
et slalåmrenn for det avlyste rennet
som skulle vært i Zagreb. Men jeg har
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fryktelig lyst til å kjøre i Kvitfjell, enten i år eller senere. Jeg har alltid likt
fart, sier Atle.
MYE NYTT I KVITFJELL
I år er det 29 år siden det første World
Cup-rennet i Kvitfjell ble gjennomført.
Utviklingen siden har gått slag i slag. I
fjor ble det som kjent ikke World Cup i
Kvitfjell. Men vi har brukt tiden godt,
og føler at vi nå har staket ut en ny og
spennende kurs framover. I bunnen
ligger en ny design som preger alt vi
gjør. En ny konferanse ser dagens lys
denne gangen, Russispranget Næringslivskonferanse.
I målområdet vil du også se forandringer, og ikke minst langs løypa, og
kanskje da først og fremst på Russispranget. Her kommer en ny tribune
og et nytt telt, forteller Ole Kristian
Kirkerud. Han er ansvarlig for arrangementene i Kvitfjell.
Arrangøren er stolt over den
utviklingen som har vært, og den
jobben som er gjort av funksjonærer
og samarbeidspartnere. Det er ingen
selvfølge å levere gode profesjonelle
renn. Det krever entusiasme, langsiktig arbeid med høy kvalitet og et sterkt
ønske om å levere det lille ekstra
hvert år til løpere, landslag, publikum
og samarbeidspartnere, avslutter
Kirkerud.

Koble av fra det hektiske liv i badstue?
Badstuer har lange historiske tradisjoner og ble i eldre tider brukt
både i by og bygd i Norge.
TEKST OG FOTO: NORSK TURISTUTVIKLING

BADSTUBRUK I TIDLIGERE TIDER
I middelalderen var det badstuer i alle
byer. Kvinner og menn badet gjerne
sammen, men det likte kirken dårlig. Derfor begynte skikken å avta
på 1500-tallet. På 1600-tallet var det
innvandring av finner på Østlandet og
badstuene ble gjeninnført som badehus. I 1930-årene var et nytt oppsving
for badstuer og det samme kan man
vel si har skjedd i de senere år.
Det skrives mye i sosiale media
om særpregede badstuebygg som
tilrettelegges for allmenn benyttelse
eller hvordan hytteeiere tilrettelegger
slike fasiliteter. Legen Robert Kloster
ga i 1941 ut en bok om hvordan man
bygger badstue og skrev følgende; «En
føler seg legemlig og åndelig vel efter badet. Kroppsarbeideren og idrettsmannen er ikke støl og stiv, den
stundesløse tar ro. Det er
et slags nirvana!»
BADSTUER PÅ HYTTER
Gjennom koronatiden kan
det virke som at stadig
flere har funnet tilbake
til gleden med den norske badstuetradisjonen,
og spesielt på hyttene.
Vi lever i en stadig mer
hektisk hverdag og steder
hvor vi kan koble av fra
det hektiske liv og digitale
flater har kanskje blitt viktigere for
folk. Kanskje er nordmenns nærhet
til naturen også en grunn til den økte
interessen vi nå opplever for badstuer.
Du får kjøpt ferdige badstuer som du
kan sette opp på et ledig areal innendørs eller du kan velge å bygge badstuen selv. En vanlig familiebadstue
tar ikke mer enn 3-4 kvm. Badstuen
bygges som et rom i rommet og det
finnes mange gode beskrivelser på
nett på hvordan du kan gjøre det. Den
elektriske tilkoblingen må gjøres av
fagfolk.
Mange hytteeiere fascineres av den
vedfyrte badstueovnen. Det er fortsatt

mange hytter uten strøm og da kan en
vedfyrt badstue være et viktig velværetilbud. En knitrende vedfyrt badstueovn som sprer varmt lys i rommet
og lukten av bjørkeved har sin sjarm.
Velger du elektrisk slipper du unna
en del kostnader med brannmur og
eventuelt pipe. En viktig erfaring for
mange badstuebrukere er at badstuen ikke må fyres for varm. Da blir
oppholdet fort for kort, lite sosialt og
gleden over velværet uteblir. Nå på
vinterstid er det flott å avslutte en
lang skitur med et felles badstuebad.
En fin konkurranse er å se hvem som
gjennomfører et snøbad.

Drømmer du om egen badstue er
det bare å komme i gang. Det er tre
hovedveier til å realisere drømmen;
det er ombygging i eksisterende bygg,
nybygg eller kjøp av et fiks ferdig
badstuerom eller bygg for å plassere
innendørs eller frittliggende. Mange
byggetiltak er i dag ikke søknadspliktig, men det kan være lurt å sjekke
med den aktuelle kommune om hva
du kan gjøre på egenhånd.

Tips oss om saker til Hyttemagasinet
Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant og nyttig for deg som
hytteeier, og tar gjerne imot dine meninger og innspill til innhold.
Send oss en epost til: post@ntu-as.no
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Del ditt bilde
#hyttemagasinetlillehammer

Følg oss på Facebook
Hyttemagasinet
Lillehammerregionen
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Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

Vannrensing

1

Her ser du hvordan
vannverket tar vann fra en
innsjø eller en elv og gjør
det om til det rene vannet
du får gjenom springen.

2

To store, tomme
metallbokser
Sand
Småstein

Småstein
Ren sand
Jord eller gjørme

Vannet i
bollen er mye
renere enn
det skitne
vannet

Skittent
vann

Ikke smak på
vannet – det
har fortsatt
bakterier
i seg
Sanden fungerer
som filter. Små
biter med jord
fester seg til
sandkornene

Fyll den andre
boksen med vann
og bland i litt jord
eller gjørme

Hammer
Stor bolle

Bruk hammeren
og spikeren til å
lage åtte hull i
bunnen av
den ene
boksen

Fyll opp ca. åtte
cm med småstein
i den boksen, og
så åtte cm med
sand oppå det
igjen

Du trenger

Stor spiker

Hva
skjedde?

3

Steinene
hindrer sanden
i å renne ut
gjennom
hullene i
boksen

Hold den første boksen over bollen og hell
skittent vann langsomt over i den

Se på vannet som drypper ned i bollen

© MCT/Bulls

Tiger

Ti kjappe

1. I hvilket fylke ligger Lillehammer?
2. Hvilken fantasifigur bestemte seg
for å fange en heffalomp?
3. Hvordan ser en havfrue ut?
4. Hva heter hovedstaden i Hellas?
5. Hvilken svømmestil benyttes som
regel i frisvømming i
konkurranser?
6. Hvilken farge bruker dagligvarekjeden Kiwi mye i butikkene
sine?
7. Hvem er den julianske kalender
oppkalt etter?
8. I hvilken verdenskjent bok finner
du et kapittel som heter Johannes
åpenbaring?
9. Hva heter naboene til Fred og
Wilma Flintstone?
10. Fra hvilket land kommer golfstjernen Tiger Woods?

Marvin

Sudoku

1. Oppland 2. Ole Brumm 3. Hun har kvinneoverkropp og fiskehale 4. Athen 5. Crawl
(den raskeste) 6. Grønn 7. Julius Caesar 8.
Bibelen 9. Barney og Betty 10. USA
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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.

© Bulls

Svar:

RETUR:
Norsk Turistutvikling
Fåberggt. 153 B
2615 Lillehammer

Opplev
Tindekvaliteten
-> Veiledning -> Valgfrihet
-> Fagfolk -> Trygghet
@tindehytter

Vi gjør det enklere å være hyttekjøper. Du
får en komplett leveranse over grunnmur.

+47 940 89 000

tindehytter.no

