SKIDLÄGER SJUSJÖEN TORSDAG-SÖNDAG 11-14 JANUARI

2 stugor med 8 platser fördelat på 4 rum i varje stuga är bokat i Sjusjöen 20 km öster om
Lillehammer. Sjusjöen ligger högt; de flesta spår går kring trädgränsen, så det är väldigt
snösäkert. Är det fint väder är det fantastiskt fint, är det för blåsigt kan man åka ner till
Lillehammers olympiastadion och åka i alla spåren där som går i skogen istället. Spårområdet
är svårbeskrivet då det inte är ett antal färdiga rundor utan ett spindelnät med spår som
hänger ihop med andra system. Väldigt många mil är det tillsammans i alla fall. På
https://skisporet.no/ kan man se omfattningen.
Kort beskrivning av hytterna:
«Solgløtt» er en koselig hytte med anneks nær sentrum av Sjusjøen. Skiløyper og turløyper går like
utenfor hytteveggen. Motor varmere. Hytta igger sentralt til på Sjusjøen. Eget vaskerom. Tv med
parabolanlegg. Det er 8 sengeplasser fordelt på 3 soverom i hytta, og 1 soverom i anneks. I annekset
finnes også en lite infrarød badstue med plass til to personer.
«Knerten» er en nyere, koselig hytte i Gamle Kvanndalsvei, med nærhet til sentrum og turstier
sommer som vinter. Hytta har åpen stue/kjøkken løsning, peis, og 8 sengeplasser fordelt på 3
soverom og hems.

Full köksutrustning, diskmaskin, tvättmaskin och slutstädning ingår.
Mat får vi ordna själva i stugorna som ligger ett hundratal meter från varandra

Kostnad SOK läger:

1100 kr/person

stugboende (om 16 anmälda)

Tillkommer kostnad för transport samt mat. Inga spårkort krävs. Vi åker i egna bilar och
samåker så långt det går. Ca 42 mil, motorväg nästan hela vägen så ca 4,5 timmar
Anmälan: Senast 31:a oktober till Janne Hansson: jan.hansson@jacobs.com, tel 030445467, 0702 394 754
I första hand medlemmar, och först till kvarn-principen gäller. Om intresset är stort, mer än
16 anmälda kan jag förstås försöka ordna en hytte till men det blir svårare ju senare det blir.
/Janne

