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Arrangement
19. juni 19 - 9. oktober: annenhver lørdag kl. 11.00-14.00
er det Bondens Marked på Huso Lodge.
June 19 - October 9: Every other Saturday at 11.00-14.00
is the Farmer's Market at Huso Lodge.

Juni
21-27 Midtsommer Blomsterfestival
25
Midtsommer på Hemsedal Cafe

Juli
02
02
04
10
17
24
31

Sommerheisen i Hemsedal Skisenter åpner
Åpning av Norges råeste flytsti i Hemsedal Skisenter
4th of July på Hemsedal Cafe
BBQ-aften på Hemsedal Cafe
Pølsefest på Hemsedal Cafe
Kissed by Smoke på Hemsedal Cafe
Bayersk aften på Hemsedal Cafe

August
02-08
07
13-15
21

Lyngfestival
Mexican Fiesta på Hemsedal Cafe
Fauskivalen med bl.a. Daniel Kvammen på Fausko Gård
AIM Challenge multisport konkurranse

September
04
11
18
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Klebersteinsaften på Hemsedal Cafe
Skalldyrsaften på Hemsedal Cafe
Høstmarked

Destinasjon
Hemsedal
Destination Hemsedal
6

Velkommen til vår vakre dal Hemsedal med majestetiske fjell og et eldorado av aktiviteter for
hele familien. Denne guiden viser en oversikt over hvilke opplevelser og aktiviteter som holder
åpent i sommer og høst. Det ligger i tillegg oppdatert informasjon med åpningstider på våres
hjemmeside hemsedal.com
Det er en stor glede å ha deg i Hemsedal og vi håper du får en strålende sommer her hos oss.
Sommerlig hilsen fra Destinasjon Hemsedal.
Welcome to Hemsedal and to our beautiful valley with majestic mountains and an eldorado of
activities for the whole family. This guide shows an overview of which experiences and activities
are open this summer and autumn. There is also updated information with opening hours on
our website hemsedal.com
It is a great pleasure to have you all and we hope you have a glorious summer here with us.
Summer greetings from Destinasjon Hemsedal.

Vi holder til i Hemsedal sentrum og kan
blant annet hjelpe deg med følgende:
• Informasjon om Hemsedal og omegn
• Brosjyrer og turtips
• Salg av fiskekort
• Salg av kart, souvenirer, postkort/ frimerker
Åpningstider
Mandag-fredag: 		

09.00-16.00

Åpningstider (14.06.21 - 17.10.21)
Lørdager: 		
10.00-15.00

We are located in the town centre and
provides assistance for the following:
• Information about Hemsedal and
surrounding areas
• Brochures and trip suggestions
• Sale of fishing permits
• Sale of maps, souvenirs, postcards
and stamps
Opening Hours
Monday-Friday: 			 09.00-16.00
Opening Hours (14.06.21 - 17.10.21)
Saturdays: 			 10.00-15.00

SkiStar Lodge + 47 32 05 59 00
Hemsedal Alpin ligger ved Hemsedal Skisenter og Skistar Lodge Hemsedal Alpin.
Her finner du resepsjon og innsjekk for
mange av overnattingsbedriftene.
Se skistar.com for overnatting.

SkiStar Lodge + 47 32 05 59 00
Hemsedal Alpin is located at the Hemsedal
Ski Resort and Skistar Lodge Hemsedal Alpin.
Here you find the reception for many of Hemsedal’s varied accommodation types.
See skistar.com for accommodation.

Åpningstider
03.05.21-01.07.21
Mandag-fredag: 		
Lørdag-søndag fra uke 23:

09.00-16.00
10.00-14.00

Opening Hours
03.05.21-01.07.21
Monday-Friday: 			 09.00-16.00
Saturday-Sunday from week 23: 		 10.00-14.00

02.07.21-15.08.21
Alle dager: 		

10.00-18.00

02.07.21-15.08.21
All week: 			 10.00-18.00

16.08.21-18.11.21
Mandag-fredag: 		
09.00-16.00
Lørdag-søndag tom uke 40: 10.00-14.00

16.08.21-18.11.21
Monday-Friday: 			 09.00-16.00
Saturday-Sunday through week 40: 10.00-14.00

Utgiver Destinasjon Hemsedal Produksjon Niclas Nilsson Foto Destinasjon Hemsedal, Nils-Erik Bjørholt, Tina Holm,
Paul Lockhart, Katarina Wälås, Knut Trøim, Hanne Morud, Gisle Klute, Tuva Svare, Kalle Hägglund, Magasin Reiselyst.
Destinasjon Hemsedal påtar seg ikke ansvaret for eventuelle endringer eller feil i Sommerguiden 2021.
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Vandring
&
fossejakt
Hiking & Chasing Waterfalls
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Hemsedal er et eldorado for deg som liker å gå på tur, enten det er
med familien eller vennegjengen. Variasjonen med lange eller korte
turer gjør at både store og små får kjenne på mestringsfølelsen og
ikke minst gleden av å oppleve norsk storslått natur.
Hemsedal is an eldorado for you who like to go for a hike, whether it
is with the family or a group of friends. The variety of long or short
hikes means that both young and old get to feel the feeling of mastery and not least the joy of experiencing Norwegian magnificent
nature.

Word
Isabel Eidhamar
& Hanne Morud
Photo
Knut Trøim

Det at Hemsedal har 41 forskjellige merkede fjellturer man kan velge
mellom og har Topp20 programmet hvor 20 topper er beskrevet i
egen brosjyre, gjør at fjellferien blir variert!
Man kan til og med kjøpe pins for hver topp man når. Det er en fantastisk motivasjon for barna og til og med voksne.
Skogshorn 1728 moh som ligger opp mot Lykkja, kan man kalle «landemerket» til Hemsedal. Fjellet ruver majestetisk over Hemsedal og
utsikten fra toppen er upåklagelig!
Tidligere var turen steinete og krevende, stien har vært en del av et
prosjekt fra 2016-19 hvor det har blitt bygget steintrapp på deler av
turen. Stien har fått oppgradering med steintrapper og drenering, som
er bygget av sherpaer fra Nepal, dette for å gjøre turen tilgjengelig for
enda flere. Dette har gjort at det er lettere å gå opp og gjør det til en
morsom opplevelse. Det er også flere rasteplasser på veien opp.
Foretrekker du utsikten mot Skogshorn? Da kan du velge den enklere
toppen Storhøvda. Utsikten tar pusten fra deg når du kommer til
toppen. Her ser man Hydnefossen, Skogshorn, Lykkja og innover dalen
vestover. På toppen er det til og med en «fjellfie ramme» man kan
sitte i og ta bilde med Hydnefossen i bakgrunnen. Turen begynner fra
Gravset skistadion, hvor man starter på grusveien og går videre opp i
skogen. Turen er perfekt for deg med barn.
Ønsker du å se til Jotunheimen eller Jostedalsbreen? Da er Ranastøngji
turen for deg. Her følger man stien langs bekken, den øvre delen er
steinete, ser faktisk ut som et månelandskap! Man følger varder mot
toppen, så legg ikke ut på denne turen hvis det er mye tåke. Rett bak
toppen ser det ut som «Grand Canyon» med et loddrett fall på ca. 600
m. Turen tar ca. 6 timer tur/retur.
Er du en av dem som liker historie på veien du vandrer? Da er Geiteberget et bra utgangspunkt. Her passerer man Hemsedal Bygdatun
på vei opp til toppen, tunet består av gamle trehus fra ca. 1730 og er
en av de eldste gårdene fra Hemsedal. Her er det også beitende dyr,
så for småbarn er det en opplevelse i seg selv å gå mot toppen og
hilse på Bæbæ lillelam. Men husk å ha hund i bånd mellom 1. april til
31. oktober. Når man ferdes i så vakker natur kan det være fristende å
slå leir og overnatte, men husk også at i Norge er det bålforbud, fra 15.
april til 15. september.
Trenger du turtips? Ta turen innom turistkontoret de kan hjelpe med
gode tips, kart og de selger Topp20 merker. Vi sees på toppen!
9

The fact that Hemsedal has 41 different marked mountain hikes you can choose from, and has the Top20
program where 20 peaks described in one brochure,
makes the mountain holiday varied. You can even buy
pins for each peak you reach. It's a great motivation for
kids and even adults.

"Huset med tre på taket" langs Riksvei 52
"The house with wood on the roof" along Riksvei 52

Vandringsguide og Topp20
Hiking guide and Top20 programme

NB. Ordinær bandtvang
for hund f.o.m 01.04.21
t.o.m 20.08.21
Hemsedal har utvida
bandtvang f.o.m. 01.04.21
t.o.m. 31.10.21 av omsyn
til beitene hussdyr.
Between April 1st and
October 31st dogs must
be kept on a leash in
Hemsedal

The most well known peak on the Top 20 hiking program is Skogshorn 1728 masl which lies up towards
Lykkja, is also called Hemsedal’s "landmark". The
mountain towers majestically over Hemsedal. And
the view from the top is impeccable. Previously, the
trip was rocky and demanding, but the trail has been
part of a project from 2016-19 where stone steps have
been built on parts of the trip. The trail has been upgraded with stone stairs and drainage, built by sherpas
from Nepal to make the trip available for even more.
This has made it easier to hike up and it’s a fun experience. How many steps do you count on the way up?
There are also several picnic areas on the way up.
Do you prefer the view towards Skogshorn? Then you
can choose the simpler top Storhøvda. The view takes
your breath away when you get to the top. Here you see
the waterfall Hydnefossen, Skogshorn, Lykkja and far to
the west. At the top there is even a "fjellfie frame" you
can sit in and take a picture with Hydnefossen in the
background. The tour begins from the Gravset ski stadium, where you start on the gravel road and go further
up the forest. The trip is perfect for you with children.
Do you want to see Jotunheimen or Jostedalsbreen?
Then Ranastøngji is the hike for you. Here you follow
the path along the stream, the upper part is rocky,
actually looks like a moon landscape. You follow the
cairns towards the top, so do not go on this hike if
there is a lot of fog. Right behind the top, it looks like
the "Grand Canyon" with a vertical drop of approx. 600
m. It is a 6 hours hike.
Are you one of those who like history when you are
out hiking? Then Geiteberget is a good starting point.
Here you pass Hemsedal Bygdatun on the way up, it
is old wooden houses from approx. 1730 and is one
of the oldest farms from Hemsedal. Here are also
grazing animals, so for children it is an experience in
itself to hike towards the top and meet the sheep. But
remember to have your dog in a leash between 1st of
April – 30th of September.
When you travel in such beautiful nature it can be
tempting to camp and stay overnight, but remember
that in Norway there is a bonfire ban, from April 15th to
September 15th. The Tourist Office in Hemsedal offers
several good maps for hiking. And can give you tips
about where to hike.

Hydnefossen

En klok mann med navn Dag Evjenths sa en
gang: ”Sitt ikke inne når alt håp er ute”, og
hvordan bedre å hedre det løftet enn å dra ut
i naturen å jakte på Hemsedals mange vakre
fossefall som gjemmer seg mellom dal og fjell.
Here is an overview of some of the valley's
most beautiful waterfalls, both the famous
ones and some of the local treasures.

towards Rjukandefossen along the road. Follow
the path until you hear the waterfall rumble.

Fekjanåenefossen
Dalens nye ’Instagram-hotspot’ har mye å by
på og det turkise krystallklare vannet frister
både store og små til å ta en dypp. Denne
fossen har lenge vært en av Hemsedals beste
lokale hemmeligheter, og den krever litt eventyrlyst fra de som søker den.
Rjukandefossen
Hemsedal's new 'Instagram-hotspot' has a lot
Vår kanskje mest kjente foss er en favoritt av
god grunn. Kun en liten kjøretur fra Hemsedal to offer, and the crystal-clear turquoise water
tempts both adults and kids to go for a swim
sentrum, eller en kort sykletur fra Tuv, finner
on hot summer days. This waterfall has for a
du Rjukandefossen; en stor, kraftig foss hvor
long time been one of the valley's best kept
det til tids finnes vågale adrenalinjunkies som
secrets, and a dose of wanderlust is required
både balanserer på line, prøver zip-line eller
from those who seek it.
stuper fra fossens nærliggende fjellkanter.
Our perhaps most famous waterfall is a favourite Veibeskrivelse / Directions
for a reason. You will find Rjukandefossen only Følg panoramaveien mot Lykkja og ta av
a short drive from the town centre, or a short
på grusveien skiltet mot Ulsåkstølen. Følg
bike ride from Tuv. It is a big and powerful
grusveien helt til den stopper, parker og gå i
waterfall where you often will find various anretning Såta. Du krysser en liten bro over
drealin-junkies testing their luck by balancing
elven, og fortsetter ved stien. Det er ikke den
over the waterfall on a tightrope, trying out the første fossen du kommer til, så vær tålmodig
zip-line or diving from the nearby cliffs into the og fortsett litt lengre opp, så er du der. .
ice cold water.
Follow the Panorama-road towards Lykkja,
and follow the gravel road signposted towards
Veibeskrivelse / Directions
Ulsåkstølen. Follow the gravel road until it
Finn den ved å følge riksvei 52 mot Tuv og
ends, and park your car. Cross the small bridge
hold utkikk etter skilt langs veien mot Rjukandefossen, parker bilen og følg stien til du hører over the river, and follow the nearby path. It is
not the first waterfall you see, but number two,
fossen kalle!
so continue past the first one to find the real
Follow the main road (Riksvei 52) towards Tuv,
treasure.
and park your car once you see the sign

Rjukandefossen
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Fekjanåenefossen

Hydnefossen
Den første utsikten som møter deg når du
kommer kjørende fra Oslo og en storfavoritt
blant både turister og lokale, Hydnefossen er
en fest for øynene. Om vinteren våger tøffe
klatrere seg ut på isen med isklatring, og om
sommeren er det mange som velger å nyte
matpakken sin på toppen fossen på vei mot
sin endelige destinasjon; Veslehødn.
It is the first view that greets you when you arrive in Hemsedal from Oslo, and it is a favourite
among many. In the winter daredevils go ice
climbing here, and in the summer many enjoy
their packed lunch on the top of the waterfall
on their way to their final hiking destination;
Veslehødn.
Veibeskrivelse / Directions
Kjør i retning Gol. Etter ca. 9 km fra sentrum, ta
til høyre til Torsetstølane/ avfallsmottaket. Ta
til venstre i neste kryss og følg bomvei (50,-,
kan betales med kort). Rett over skoggrensen,
ta til høyre og kjør til veien stopper ved en stor
parkering. For å se fossen fra oversiden, følg
bratt blåmerket sti mot Veslehødn/ Storehødn.
Drive in direction of Gol. After about 9 km from
the Tourist Office turn right at the signpost for
Torsetstølane/Avfallsmottaket. Turn left at the
next crossing and follow the toll road to Torsetstølane, NOK 50,- (card and cash). Once
you are above the tree line, turn right and drive
to the end of the road. Follow the steep path
until you arrive at the top of the waterfall.

Hydnefossen

Trøymsånefossen
Gjemt i skogen like ved Steget finner du den
nydelige Trøymsånefossen med sin trolske
sjarm. Den er ikke vanskelig å finne om du
bare hører etter fossebulderet, så det er bare
å gå ut å lete!
Hidden in the forest near the Top 20 hike
Steget you will find the mystical and beautiful
Trøymsåenefossen. It is easy to find if you just
stop to listen.
Veibeskrivelse
Følg Trøymsvegen, bak turistkontoret, ta
til venstre ved låven og gå over elven. Følg
asfaltvegen Kyrkjebønsvegen og høyre forbi
Stavkirketomta til neste skilt og ta til høyre mot
Steget. Alternativt kjør opp Kyrkjebønsvegen
ved siden av Skogstad Hotell til skilt til Steget.
Parker på grustaket lengre oppe. Fra oversiden av grustaket er det traktorvei/sti som er
merket mot Steget. Lytt etter fossebulderet, så
finner du fossen fort.
Follow Trøymsvegen behind the Tourist Office
and take a left turn by the barn and cross the
bridge. Follow the tarmac road Kyrkjebønsvegen
and pass the old stavechurch plot to your left.
Follow signs towards Steget, and listen out for
the sound of the waterfall. Alt; drive up Kyrkjebønsvegen by Skogstad Hotell, after approximately 1.4 km there is a signpost with Steget
on the right hand side. Follow the road behind the
barn and up the gravel pit. From the gravel pit
there is a market path all the way up to Steget.

Trøymsånefossen
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Sykling
Biking
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Enten du er stientusiast, elsker el-sykkel eller foretrekker fart på grusveier, finner du en tur som passer for deg i Hemsedal. Tips på turer fra
lokale syklister kan finnes på bl.a. trailguide.net og trailforks.com og i
sykkelkartet finner du merkede ruter for både Hemsedal, Gol og Ål.
Whether you are a trail enthusiast, love E-bikes or prefer kicking dirt
on gravel roads you will find a trip that suits you in Hemsedal. Trip
suggestions from local bikers can be found on e.g. trailguide.net
and trailforks.com and in the bike map you will find routes from
Hemsedal, Gol and Ål area.
I Hemsedal kan du nyte sykling på stier, grusveier, asfalt eller i våre sykkelWord
Destinasjon Hemsedal parker. I sommer åpner vår nye blå flytsti fra toppen av heisen og den vil i
første omgang ha en lengde på 6,5 km og til høsten blir den helt klar med
Photo
10,5 km med moro for hele familien. Rundløypene i Tottelia sto klar i -19 og
Kalle Hägglund
byr på totalt 2 km med grønn, blå og rød løype med fine muligheter for
& Tina Holm
bålkos i pausen.
Litt om sykkelprosjektene i Hemsedal
I løpet av de kommende tre årene skal det bygges sykkelløyper for over
35 millioner kroner i Hemsedal. Samtidig satses det stort i hele Hallingdal
og målet er at Hallingdal skal bli Norges neste store sykkeldestinasjon
med stor variasjon av flytstier, heisbasert sykling, pump tracks osv. Les mer
om sykkelsatsingen i Hallingdal på rides.no
I Hemsedal åpnet første del av prosjektet i -19 da Tottelia sto klar. I sommer åpnes 6,5 km av den i alt 10,5 km lange flytstien fra toppen av stolheisen og etter planen skal resten av løypa åpnes høsten -21. Neste år i
-22 åpnes det en flerbrukssti for vandring og sykling og i -23 åpnes det en
tøff rød terrengsykkelsti som avsluttes ved Fýri Resort og koples sammen
med resten av anlegget i Hemsedal Rides. Les mer om prosjektet på
hemsedal.com
In Hemsedal you can enjoy biking on trails, gravel roads, tarmac og in our
bike parks. This summer our new flow trail opens and 6.5 km of the all
in all 10.5 km long trail will be available from July 2nd. The trails in Tottelia
were opened in -19 and offers a total of 2 km of green, blue and red trails
for even the smallest biker in the family to enjoy and possibilities of a nice
lunch spot for break time.
Short on the new biking projects in Hemsedal
During the next couple of years Hemsedal is building trails for more than
35 million NOK. At the same time Hallingdal is building new bike arenas all
over the region and the goal is to make us the next big bike destination
with offers in flow trails, pump tracks, lift based biking etc. Read more on
the projects on rides.no
In Hemsedal the first small part of the project opened in -19 when Tottelia
was ready. This summer 6,5 km og the 10,5 km flow trail from the top of
the chair lift will open on July 2nd and according to the plan the rest will
be ready in autumn -21. Next year in -22 a multiple use trail for biking and
hiking will open and in 2023 a tough red flow trail down to Fýri Resort will
open and be connected to the rest of the trails in Hemsedal Rides. Read
more on the bike project on hemsedal.com
15

Sykkel- og turkart

Hemsedal,
Gol og Ål

Åpen stolheis - Open chair lift
-Åpen daglig hele sommeren og i helger om høsten.
Stolheisen tar også med sykkel til topps. Se åpningstider
på side 37.
-Open from July 2nd and open every day during summer
and on weekends during autumn. Check the opening
hours on page 37.
Sykkelguide - Bike guiding
-Tunet Sport: Sertifisert terrengsykkelguide på NMIG nivå 2.
-Hemsedal EMTB tilbyr guidede turer i hele Hallingdal og
Sogndal

Målestokk: 1 : 60 000
Ekvidistanse:
20 m

Vi anbefaler sykkelkartet Hemsedal, Gol
og Ål som er oppdatert i 2021, hvor det
vises til sykkelruter i området
We recommend the bike map from
2021, which can be bought e.g. at the
tourist office.

Inspirasjon til din perfekte sykkeldag.
Inspiration to the perfect biking day.

Sykkelutleie - Bike Rental
-MOH Sport: El-sykler og MTB
-SkiStar Concept Store: El-sykler og MTB
-Skigaarden: El-sykler og MTB
-Hemsedal EMTB
-MOH Sport: E-bikes and MTB
-Skistar Concept Store: E-bikes and MTB
-Skigaarden: E-bikes and MTB (hard tails/trail)
-Hemsedal EMTB
Sykkelverksted - Bike Workshop
-Tunet Sport i sentrum
-Tunet Sport, town centre
Sykkelservicestasjoner og ladestasjoner for elsykkel
Service stations and/or charging stations for E-bikes
-Harahorn (lader)
-Hemsedal Cafe (servicestasjon)
-MOH Sport (servicestasjon og lader)
-Skarsnuten (servicestasjon og lader)
-SkistarShop i Alpin Lodge (servicestasjon og lader)
-SkiStarshop ved Skigaarden (servicestasjon og lader)
-Harahorn (charging station)
-Hemsedal Cafe (service station)
-MOH Sport (service- & charging station)
-Skarsnuten (service- & charging station)
-SkistarShop i Alpin Lodge (service- & charging station)
-SkiStarshop at Skigaarden (service- & charging station)

Fiske

Fishing

BILDETEKST
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Hemsedal har ett stort utvalg av elver og vann hvor man kan fiske
etter ørret og abbor. Når man kommer kjørende inn i Hemsedal
kommune fra sør får man raskt øye på elva Hemsil.
Hemsedal has a large selection of rivers and water where you can
fish for trout and perch. When you drive into Hemsedal from the
south, you quickly lay eyes on the river Hemsil.

Word
Ole Kristian Strøm
Photo
Nils-Erik Bjørholt

Hemsil renner stille og fredfullt langs veien før den gjemmer seg bak
noen trær eller et jorde for så på nytt komme til syne. Kanskje ser man
en fisk som vaker eller en fisker som speider etter fisk eller nyter en
kaffekopp med utsikten til Hydnefossen.
Kjører man videre opp til Lykkja vil man rask få vann på alle kanter av
veien. Alle disse vannene inneholder gode mengder fisk og de fleste
er inkludert i fiskekortet for Hemsedal. Vil man ut å fiske i Hemsedal
finnes det muligheter for hele familien. Man kan parkere bilen nesten
i vannkanten og sette seg godt til rette med mark og dupp eller man
kan gå lengre til fjells med sekk på ryggen for en opplevelse av å
være alene i fjellet eller kombinere en topptur og fiske.
Både på Hemsedal Turistkontor, nett og hos utsalgssteder av fiskekort får man kart med god oversikt over hvilke vann og elver som inngår i de forskjellige fiskekortene. De vanligste fiskemetodene i Hemsedal er mark, sluk og fluefiske.
Hemsil som renner gjennom Hemsedal dannes av elvene Grøndøla
og Mørkedøla som møtes rett sør for Tuv. Elva består av 4 Felles soner hvor man kan fiske med sluk, mark og flue og de resterende delene av elva er rene fluesoner hvor kun flue er tillat som fangstmetode.
Det finnes også en egen fluesone i elva Grøndøla, mens Mørkedøla
er som skapt for markfiske i dype og strie høler der den snor seg mot
Hemsedalsfjellet.
Hemsil er en glassklar høyfjells elv med ørret som har en snitt vekt
på +1 kg, men det finnes også fisk godt over 2 kg som lar seg lure
når forholdene er perfekte og fiskeren presenterer flua på en naturlig
måte. Elva har en fiskbar strekning på ca 15 km hvor mye av dette er
stilleflytende tørrflue strekker med innslag av raskere stryk og smale
sidekanaler.
I sommermånedene kan ørreten være både selektiv og sky så selv
om fisken vaker jevnt er det ikke sikkert at den er så lett å lure. Med
senkede skuldre og en indre ro kan man snike seg tett inn på fisken
for å studere hva den spiser.
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I midten av juni når den lille døgnflua Baethis
Rhodani klekker kan du knyte på en olivengrønn tynt dressa imitasjon i enden av en lang
fortom. Legg kastet forsiktig oppstrøms av der
fisken vaker og la flua flyte med vannmassene til
den passerer fisken. Forhåpentligvis etter noen
forsøk stiger en ørret rolig opp og sluker flua di.
Tilslaget sitter perfekt og du kan nyte utraset og
lyden av klirring i snella mens du prøver å kjøre
fisken så effektivt som mulig. Når fisken endelig siger i håven er det bare å slippe jubelen løs
og nyte synet av det som kanskje er din første
Hemsil ørret.
Er fisken utenfor målene som er tillat å ta opp, fukt
hendene godt før du tar flua ut av munnen på fisken og sett den skånsomt tilbake i elva. Er du ny
innen fluefiske, ønsker å lære mere om fluefiske og
elva Hemsil eller vannene i Hemsedal finnes det
flere dyktige guider du kan booke for å få enda
bedre forutsetninger for å lykkes innen fiske.
Eller hva med en telttur langs ett vann, kaffe på
primusen, favorittsluken i enden av snøret og
godt selskap. Ta turen til Hundsenvann med
magisk solnedgang og en stjerneklar natt. Det
kan gi selv den minst fjellvante ro i sjela og fiskeopplevelser en sent vil glemme.
The river runs slowly and peacefully along the
road before it hides behind trees or fields and
then once again become visible from the road.
Maybe you will see a fish that rises or a fisherman looking for his next catch whilst enjoying a
coffee to the view of Hydnefossen waterfall.
Fiskebrosjyren finner du bl.a. på
turistkontoret og matbutikkene.
The fishing brochure can be found at
the Tourist Office and supermarkets.

Fiskekort salgssted
Hemsedal Turistkontor, turistbedrifter, butikker og online
på fiskeihemsedal.no samt
inatur.no
Fishing permit - point of sale
Hemsedal Tourist Office,
tourist companies, shops and
online at fiskeihemsedal.no
and inatur.no

If you continue driving towards Lykkja, you will
quickly be surrounded by lakes. Most of these
mountain lakes are included in the fishing permit
and contains plenty of fish. Fishing in Hemsedal
can be joyable for the entire family. Often you
can park close to the area and get comfortable
in the lakeside or if you would like to combine
hiking and fishing you can hike to a mountain
lake with your gear in your backpack.
You can buy fishing permit at the tourist office,
in chosen supermarkets and sports shops or
online and in the fishing brochure you will find
information on which lakes and rivers that are
included, a map of the area and information on
fishing rules. The most used methods in Hemsedal are bait, lures and fly fishing.
The river Hemsil, that runs through Hemsedal,
is formed by the rivers Grøndøla and Mørkedøla

that connects just south of the village Tuv. The
river consists of 4 zones, where it is possible
to use bait, lures and flies and the rest of the
river consists of pure fly-fishing zones, where
only flies are allowed. In the river Grøndøla you
will also find zones only for fly fishing, while Mørkedøla is made for bait fishing with its deep holes as it bends towards Hemsedalsfjellet.
Hemsil is a clear river with trout on an average
weight of 1kg+, but on days with perfect conditions you can get lucky and catch trout on more
than 2 kilos. The river offers approx. 15 km of
fly-fishing opportunities. Most of it is still waters
with small parts of rapids and more narrow side
channels.
During the summer months the trout can be
both selective and shy, even if the fish rises
steady and often it might still be hard to catch
them. With lowered shoulders and inner calm,
you can get closer to the trout and study its eating habits.
In the middle of June when the small mayfly Baetis Rhodani hatches you can use a thin olivegreen fly in the end of your leader. Throw care-

fully upstream and let the fly follow the waters
until it passes the fish. Hopefully after a few attempts the trout will rise and take your mayfly
imitation. Your hook set is perfect and one can
only enjoy the screaming reel when the fish takes off before you efficiently haul in the trout.
When you finally get it in the net all you can do
is to let your excitement overflow and enjoy the
sight of what might be your first trout from the
river of Hemsil.
If the fish is under the allowed measurement,
remember to make your hands wet before
gently removing the hook and releasing it back
in the river. If you are new to fly-fishing, wants to
learn more about fly-fishing or the fishing possibilities around Hemsedal we have several guides you can book to get your knowledge and
skills about fishing up to a more successful level.
Or how about bringing you tent to one of the
mountain lakes, use your favourite lures, enjoy a
coffee from the Primus and the best company.
Hundsemvatn in a magic sunset on a clear night
can give even the most experienced mountain
boy or -girl a zen like state of mind and adventures you will not easily forget.

10 opplevelser du ikke
må gå glipp av
10 must see sights

1

Det er mange fantastiske naturopplevelser i Hemsedal på sommerstid og mange vakre fjellturer. Her er vår liste over 10 ”must-sees” som
er garantert å skape uforglemmelige sommerminner!
Hemsedal has plenty of incredible nature experiences to offer! Here
is our list of Hemsedal's top 10 must-sees that are guaranteed to
create unforgettable summer memories for the whole family!
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1. Tøff deg med zip-line over Rjukandefossen
Et besøk til Rjukandefossen med både hengebro og badeplass er et
must i seg selv, men hvorfor ikke prøve Hemsedal Fjellsports zip line
som trekkes over fossen.
Brave the challenge and zip-line across Rjukandefossen waterfall
Rjukandefossen waterfall with a hanging bridge, scenic views of the
fall and great swimming spots is a beautiful place to visit. If you are
feeling especially brave why not try to zipline across the waterfall?
2. Nyt utsikten over Skogshorn fra toppen av Storhøvda
En av dalens flotteste utsikter, og for veldig lite strev. På en klar dag
kan man også se Hydnefossen på motsatt side av dalen, og en
fotoramme er satt opp for å friste til familiefotografering på toppen.
Enjoy the view of Skogshorn mountain from the top of Storhøvda
Enjoy one of the most spectacular views in all of Hemsedal, it is also
one of the easiest hike in our Top 20 brochure. On a clear day Hydnefossen waterfall on the opposite side of the valley is also clearly
visible in the distance. Suitable for the whole family!
3. Kjøl deg ned med badetur til Grytevatn
På en varm sommerdag er det få ting som er deiligere enn å ta
en dukkert i Hemsedals mange fine fjellvann, og vår kanskje best
bevarte hemmelighet er Grytevatn ute mot Lykkja. Den idylliske
badeplassen har både fine klipper til å sole seg på, men også en
liten strand hvor de yngste kan gå ut i vannet fra, og ikke minst har
4
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Grytevatn Hemsedals varmeste badevann!
Enjoy a refreshing swim in Grytevatn
On a hot summer's day there are few things
better than a refreshing dip in one of the
mountain lakes, and our best kept secret is
the spot near Grytevatn in Lykkja. The idyllic
lake has plenty of rocks where you can sunbathe, and there is a simple beach, so is is
also possible for the youngest in the family to
go for a swim. Not to mention that Grytevatn
is Hemsedal's warmest swimming spot.
4. Ta en el-sykkeltur til Hydalen
Lei en el-sykkel og kjør av sted mot naturreservatet Hydalen nord i dalen. Her kan vi by
på fantastiske utsikter over Harahødn, Vavatn
og Ranastønji, og det er også en flott måte
å komme seg til Hydalshjallens utsiktpunkt.
Også en flott dagstur utover høsten.
E-bike trip to Hydalen nature reserve
Rent a e-bike and go to Hydalen, a nature
reserve north in the valley. Hydalen is known
for its incredible views of mountains Harahødn
and Ranastøngji, as well as the beautiful Vavatn lake. This day trip is also great during the
autumn months to view the amazing foliage
in Hydalen.
5. Drøm deg bort på kanotur på Vannen
Kanotur på en varm sommerdag i fjellet er en
fantastisk opplevelse for både liten og stor. Lei
kano og sett i vei! Den første øyen du kommer
til har til og med tilrettelagt for overnattingsbesøk med bålplass og oppbygde sitteplasser.
Canoying at the Vannen lake
Canoying in the summer is medicine for the
soul and a great and active activity for the
whole family. Rent a canoe and set out on

your dream day on the lakes. It is also a great
place to go camping, and the first island on
Vannen is especially equipped for exactly this
with a campfire spot and places to sit.
6. Pakk fjellskoene og ta turen
til Veslehødn og Hydnekjaften
Hemsedals mest populære fjelltur har mer å
by på enn utsikt over Hydnefossen. En liten
detur opp til Hydnekjaften er absolutt å anbefale. Turen går oppover fjellet, forbi oversiden
av Hydnefossen, rundt vannet Hødnetjedne
og opp mot toppen med fantastisk utsikt over
Storehødn og hele Hemsedalen nedover mot
Gol og opp mot sentrum av bygda. Om dere
tar noen fine bilder, så tagg oss gjerne med
hemsedalcom på Instagram!
Put on your hiking boots and
explore Veslehødn
This is Hemsedal's most popular hike among
visitors, and righfully so. Not only do you get
to experience our biggest waterfall, Hydnefossen, from above, you will also walk along
spectacularly dramatic views over the entire
Hemsedal valley and its surroundings. The top
has plenty of great photo-spots and is sure
to make your mum worry. Don't be scared
though, this is a great hike for the whole family, also the youngest children. If you take cool
pictures, please tag us with #hemsedalcom
on Instagram!
7. Gå fra Fekjan til sentrum
og ta et bad i Fekjanfossen
Du går fra innerst i Fekjan på Lykkja inn til
sentrum. Beregn en dag til noen timer å gå,
og husk å pakke sekken med badetøy og noe
godt. Du kan nemlig stoppe ved Fekjanfossen,
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Hemsedals nye favoritt badeplass, for en frisk
dukkert om du blir for svett.
Follow the path from Fekjan
and swim in the waterfalls
The walk from Fekjan to Hemsedal town centre is a beautiful alternative for anyone who
fancies a less steep hike that still offers spectacular views and sights. The walk is not as
famous as the other Top 20 hikes, but it is just
as beautiful! The walk takes up most of the
day and takes a couple of hors, so remember
to bring some food and enough to drink. It
might also be an idea to bring swimwear as
one of Hemsedal's most beautiful waterfalls
Fekjanfossen is nearby. It has quickly become
one of the local's favourite swimming spots,
and it is nice to cool down and wash of the
sweat on a warm summer's day! This is also a
great starting-point for camping.
8. Se etter fjell-øret med
elvesnorkling i Hemsila
Elva er full av fisk, både små og store, som
svømmer sammen med deg nedover mot
sentrum. Sikten er overraskende bra, og under
overflaten gjemmer det seg et rikt vegetasjonsliv. En lokalkjent guide vet hvor ørreten er,
og tar deg trygt til mål.
Go snorkling for Trout in the Hemsila river
Do you enjoy snorkling during the summer
holidays? You might find it surprising, but
you can also snorkle here in Hemsedal! One
of our most beloved summer activities is
river snorkling in Hemsila! It is a fun, unqiue
and action-packed activity in the water with
great odds at seeing the Mountain Trout in
its natural habitat. The visibility is surprisingly

good too! A local guide will accompany you
on the 3 hour experience, and you don't have
to worry if you get easily cold, because you
will be given a wetsuit to keep you warm. For
booking please see bookhemsedal.com.
9. Prøv fiskelykken på fiskeog telttur ved Helsingvatn
Det er veldig fint å ta en overnattingstur opp til
innsjøene på Lykkja for å prøve fiskelykken!
Test your fishing luck and
go camping by Helsingvatn
It is very nice to take an overnight trip up to
the lakes on Lykkja to try your luck fishing!
10. Nyt solnedgangen fra Harahødn
Knall utsikt utover Vavatn og Hydals-område,
samt en luftig klatretur opp langs ryggen av
fjellet når du nærmer deg toppen. Helt klart ett
av Hemsedals vakreste steder å nyte solnedgangen fra, så det anbefales!
Velkommen til fjells!
Enjoy the sunset at Harahødn
The top boasts of amazing views of the
Vavatn lake, the nature reserve Hydalen and
Grønndalen, and if you enjoy climbing you
will love the climb up the ridge to the top. Harahødn is definitely one of the most beautiful
places in Hemsedal to enjoy the sunset.
Welcome to the mountains!

9

8

10

26 10
LØR

LØR

Jun

Jul

LØR

LØR

Jul

Aug

24

7

LØR

LØR

Aug

Sep

21

4

18
LØR

LØR

Sep

Okt

2

GAMLE EIKRESTØLVEGEN 1, 3560, HEMSEDAL

Skann QR-koden
for å holde deg oppdatert

husolodge.com

@Huso.Lodge

BOOK YOUR
SKI HOLIDAY NOW!

Info
Hemsedal
Overnatting
Accommodation

30
Servering og lokal mat
Dining & Local Food

32
Aktiviteter
Activities

34
Shopping og utleie
Shopping & Rentals

38
Verdt å se
Worth Seeing

40
Trening og helse
Exercise & Health

43
Service og håndverkere
Service & Contractors

44
Firma- og gruppeturer
Companies & Groups

47
Transport
Transportation

48
Nyttige opplysninger
Useful Information

51

29

Overnatting
Accommodation

Sentrum
Bru Haug Camping +47 32 06 05 25
kjei-ha@online.no / bru-haug.no
Fanitullen Leilighetshotell +47 32 06 06 00
mail@fanitullen.no / fanitullen.no
Hemsedal Cafe Skiers Lodge
+47 32 05 54 10
booking@gohemsedal.com
gohemsedal.com
Hemsetunet Apartments +47 32 06 01 50
info@hemsetunet.no / hemsetunet.no
ProHemsedal
+47 90 06 69 69 / prohemsedal.com
Skogstad Hotell +47 32 05 50 00
booking@skogstadhotell.no
skogstadhotell.no

Ulsåk
Elvely Camping +47 32 06 02 69
elvelycamping@online.no
Fossheim Lodge +47 32 06 03 15
velkommen@fossheim.com / fossheim.com
Storehorn Apartments +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com

Torsetsiden
Dyrja Domes +47 96 73 65 89
dyrjadomes.com

Totteskogen
Fýri Resort +47 31 00 15 60
reservation@fyriresort.com / fyriresort.com

Tuv
Fausko Gjestegard +47 32 05 51 00
+47 93 00 13 20 / fausko.no
Rjukandefossen Camping - Tuv
+47 32 06 21 74
Røggelia Familieleiligheter - Tuv
+47 62 45 00 00 / hemsedal@skistar.com
skistar.com

30

Hemsedal Skisenter
Holde Hytter +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com
Liatunet +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com
Mountain Village +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com
Rådyrlia +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com
Skarsnuten Fjellandsby +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com
Skarsnuten Hotel +47 32 06 17 00
skarsnutenhotell.no
Skigaarden / booking@skigaarden.no
skigaarden.no
SkiStar Lodge Hemsedal Suites
+47 624 50 000 / hemsedal@skistar.com
skistar.com
SkiStar Lodge Hemsedal Alpin
+47 624 50 000 / hemsedal@skistar.com
skistar.com
Storelia Hytter
booking@skigaarden.no / skigaarden.no
Tinden Apartments
booking@tindenapartments.com
tindenapartments.com

Grøndalen
Golfstua +47 99 46 12 22
post@golfhemsedal.no / golfhemsedal.no
Harahorn Hotell +47 32 05 51 10
booking@harahorn.no / harahorn.no
Solsiden Hyttegrend +47 92 44 44 34
booking@harahorn.no
solsiden-hemsedal.no

Huso
Eikre Fjellgaard +47 94 97 79 69 / eikre.com
Huso Lodge +47 32 06 06 03
info@husolodge.com / husolodge.com

Lykkja
Ulsåkstølen +47 46 85 46 06
+47 93 42 41 17 / fb/ulsakstolen
ulsaakstolen.com
Veslestølen Hyttegrend +47 62 45 00 00
hemsedal@skistar.com / skistar.com

Dalens
vakreste
retreat

LES OSS
PÅ NETT
OG FØLG MED PÅ HVA
SOM SKJER I HEMSEDAL

Informasjon & bestilling

Glamping er en god natts søvn i kingsize dobbeltseng utenfor allfarvei. Et romslig telt med utsikt
til stjernene, der en våkner med soloppgang
og fuglekvitter. Besøk også vår gårdsbutikk på
nett: www.dyrja.no
Du vet vel at du kan
skanne QR-koden
direkte med mobiltelefonens kamera?

Servering og
lokal mat
Dining & Local Food

Offers a varied menu for young and old. We
also offer take away and catering.
Peppes Pizza
Koselig pizzarestaurant med takeout- og
utleveringsmuligheter.
+47 2222 5555 / peppes.no
Cozy pizzarestaurant with takeout and
delivery options.

Ulsåk

Sentrum
Arti Kafé - Rampa Kjøpesenter
Kafé med barista kaffe, lunsj, kaker og kanelbollene alle prater om.
+47 95 52 10 28 / fb/artikafehemsedal
Café serving barista coffee, lunch, cakes and
the cinnamon buns everybody has heard of.
Elgen Bar - Skogstad Hotell
Frokost-lunsj-middag. Italiensk pizza. Bakeri
og cafe. Biljard. Viser Premier League mm.
+47 32 06 20 02 / fb/elgenbar
Breakfast-lunch-dinner. Italian pizza. Bakery
and café. Billiards. Shows Premier League etc.
Elmas Kafé
Kafé og landhandel med økologiske matvarer og drikke. Take away kaffe.
+47 95 88 68 97 / elmashandel.no
Café and deli with organic food and beverages. Take away coffee.
Hemsedal Cafe
Lokale og bærekraftige matopplevelser,
lunsj, middag og en god fest i ny og ne!
+47 32 05 54 10 / hemsedalcafe.no
Locally sourced food. Lunch og dinner.
Kroken Bar & Bistro
Spennende meny for store og små, livfull
uteservering med sommerens drinker og
godt vertskap. Catering og Take Away.
+47 32 05 99 66 / kjokkenkroken.no
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Cafe 52
Økologiske råvarer, ølservering, temakvelder
og en liten shop med sykkelutstyr.
Organic ingredients, bar, theme nights and a
small shop with bike equipment.
China Garden
Kinesisk og kontinental meny. Alle rettigheter.
Take Away. +47 32 05 95 90
Chinese and continental menu. Take-Away.
Ulsåkstølen Kafé
Rømmegrøt, småmat, smørbrød, pizza og
bakevarer +47 93 42 41 17 / +47 46 85 46 06
fb/ulsakstolen / ulsaakstolen.com
Serving local food in the café.

Tuv - Grøndalen
Harahorn Fjellgård
Førsteklasses kjøkken og utmerket service.
+47 32 05 51 10 / harahorn.no
Premium kitchen and excellent service.
Hemsedal Flatbrødbakeri
Ein smak tå Hemsedal som både er en liten
kafé, butikk og bakeri. +47 41 45 04 40
+47 95 03 93 30 / hemsedalflatbrodbakeri.no
The taste of Hemsedal. Buy local products
from our shop.

Hemsedal Skisenter
Fjellkafeen
Lunsj, rømmegrøt, spekemat, nystekte vafler,
hjemmebakte kaker, milkshakes, smoothies,
iskaffe og is. Spis inne eller TakeAway.
+47 407 17 973 / @fjellkafeenhemsedal
Lunch, waffles, homebaked cakes, milkshakes, smoothies, icecoffee and ice cream.
Welcome inside or TakeAway.
Lodgen Spiseri (åpen i uke 30-31)
Lunsj, baristakaffe, smoothies, hjemmebakte
kaker og is. Catering og Take-Away.
+47 45 86 50 86 / lodgenspiseri.no
Lunch, barista coffee, smoothies, homebaked cakes and ice cream. Catering &
Take-Away.

Skarsnuten Hotel - Åpent 01.07 - 01.08
+47 32 06 17 00 / skarsnutenhotel.no
Open from 1st of July to 1st of August.
Skigaarden Fjellgaard - Åpent 02.07 - 15.08
Man skal spise godt til gards, liten som stor.
+47 92 89 96 33 / skigaarden.no
Open from 02.07 to 15.08.

Lokalmat
Brandvoll Fjellgard - Tuv
Gårdsbruk med selvbetjent gårdsutsalg.
Kjøtt frå lam, kalv og utegris, egg, økologiske
poteter, lammeskinn, fjellørret og syltetøy.
Adr. Hulbakvegen 288. +47 90 96 55 52
asmoett@gmail.com
Local farm selling meat and fish.
Hemsedal Flatbrødbakeri - Tuv
Ein smak tå Hemsedal som både er en
liten kafé, butikk og bakeri. +47 41 45 04 40
hemsedalflatbrodbakeri.no
Buy local products from our shop.
Helges Spekemat AS
Tradisjonelle spekeprodukta.
+47 99 10 85 96 / helgesspekemat.no
Traditional Norwegian cured meats.
Himmelspannet
Du får kjøpt våres lokalproduserte ost på
Kiwi, Spar, Extra og En Smak Tå Hemsedal.
+47 94 48 25 25 / himmelspannet.no
You find our local cheese in all the grocery
stores in Hemsedal.
Huso Bondens Marked - Huso Farmers Market
Annenhver lørdag (jun-okt) med lokalt dyrkede
og nyhøstede grønnsaker, bærekraftig kjøtt, og
lokalt produserte produkter. +47 32 06 06 03
husolodge.com/farm
Biweekly Farmers Market (Jun-Oct) with locally
grown & freshly harvested vegetables, sustainably-raised meat, and locally made products.
Scandinavian Alps Coffee Roasters
Kan kjøpes på Kiwi, kafeer og i webshop.
Risteri på Sagvegen 2. +47 99 48 38 10
scandinavianalpscoffee.com
Can be bought at Kiwi Supermarket, local
cafes and webshop.
Tamt&Vilt
Produsent av lokale kjøtt- og spekematprodukter. Selges på Kiwi og fabrikkutsalg på Svøo.
+47 45 85 88 17 / tamtogvilt.no
Local meat and cured meat products. Can be
bought at Kiwi Supermarket or directly from
the factory at Svøo.

Åpningstider og meny

Livlig uteservering, spennende
meny og sommerens drinker.
Velkommen till oss i sentrum!

Aktiviteter
Activities

Hemsedal Aktiv - Hemsedal Active
Bestill aktiviteter, transport, overnatting,
catering mm. Kontakt oss for et tilbud eller
bestill online. hemsedalaktiv.no
Hemsedal has a long tradition of offering
activites to visitiors all year through.
ATV Safari
Bli med på en adrenalinfylt opplevelse med
4-hjuling i fjellet. bookhemsedal.com
Join the safari for an adrenalin rush.
Elvesnorkling - River Snorkeling
Guidet elvesnorkling i Hemsila med våtdrakt,
snorkel, masker og flytevest.
bookhemsedal.com / hemsedalfjellsport.no
Snorkeling n Hemsila River. Put on a wetsuit,
life jacket, scuba mask and follow the guide
to experience the trout its natural habitat.
Mountain Cart
En morsom, spennende og trygg aktivitet
for hele familien. bookhemsedal.com
A fun, exciting and safe family activity.
Totteskogen Rulleskianlegg
Roller Ski Arena
Rulleskiløypa i Hemsedal er 4,2 km lang og
består av 2 sløyfer. Mulighet for å leie utstyr
og få undervisning. hemsedalrulleski.no
Totteskogen roller ski arena, the trail is 4.2 km
long and consists of 2 loops with good width.

Fjellturer
Mountain Hikes
Fjelltur - Mountain Hike
Fjelltur i høgfjellet med ein lokal vegleier som
fortell om lokale tradisjoner og historie, den
lokale fjellnaturen, kulturen, plante og dyreliv.
+47 90 65 64 07 / heimvegen.com
Enjoy a mountain hike with a local guide who
tells you about local traditions and stories,
the nature and culture, plant and wildlife.
Tur med tradisjonell bueskyting
Hike with traditional archery
Opplev naturen og kulturen i Hemsedal
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gjennom tradisjonell bueskyting. Moderne
utgaver av tradisjonelle buer brukt til jakt
her sidan forhistorisk tid. +47 90 65 64 07
heimvegen.com
Experience nature and culture in Hemsedal
through traditional archery.
Tur på Nørelistøl - Hike to Nørelistøl
Omvisningstur på Nøreli med den lokale
bonden og vegvisaren på sin regelmessige
tilsynsrunde. Lær om lokalhistorie og arkeologi, plante og dyreliv, tradisjonar og folketru.
+47 90 65 64 07 / heimvegen.com
Guided tour of Nøreli with the local farmer
and guide on his regular inspection tour.
Learn about local history and archeology,
plant and wildlife, traditions and folk beliefs
TurUte
Guidede fjellturer med eller uten overnatting.
Vi skreddersyr turer som passer deg/gruppen.
Vi har lavvo for overnatting.
+47 95 08 08 49 / turute.no
Guided hiking trips with or without overnight
stay. Suitable arrangement for you/the group.

Fluefiskeguiding
Fly Fishing Guiding
Tor Grøthe
En Norges beste fluefiskere tilbyr veiledning
i fluebinding, insektslære, utstyrslære, kasteinstruksjon og praktisk fiskekurs.
+47 99 54 77 99
Tor Grøthe is the Nordic Champion in fly
fishing and offers guided tours and fishing
vacations at Grøthe Farm.
Trond Hagen
En erfaren lokalkjent guide innen tørrfluefiske etter ørret og kan tilpasse et opplegg
etter ditt/gruppens behov.
+47 90 52 73 09 / orretensrike.no
An experienced fly fishing guide, who knows
this area as his own pocket. He offers programs suitable to your/the group wishes.
TurUte Fiske og fluefiske
Fishing & fly fishing
Guidede turer i fiske og fluefiske. Vi kjenner
områdene som passer deg/dere og kan arrangere turer med overnatting om ønskelig.
+47 95 08 08 49 / turute.no
Guided fishing and fly fishing tours. We know
the areas that suit you and you can arrange
trips with accommodation if desired.

Golf & Tennis
Hemsedal Golf Alpin
18-hulls bane, Pro Shop, driving range, putting
green, sandbunker, kølleservice. Instruksjon
og kurs.
+47 91 11 90 64 / hallingdalgk.no
18 hole course, driving range, putting green and
sand bunker. Pro Shop. Instructions, rental of
clubs and golf cart.
Hemsedal GK & Tennis
18-hulls bane (9-hull med forskjellige utslag
på runde 1 og 2), driving range, treningsbunker,
kafe, salg av golfutstyr og tilbyr B&B.
2 tennisbaner.
+47 46 85 10 08 / golfhemsedal.no
9-hole golf course with 18 different tees, rental
and sale of equipment. B&B. 2 tenniscourts.

Guidede sykkelturer
Bike guiding

Tunet Sport
NMIG-sertifiserte sykkelguider som tilbyr
guiding, kurs og sykkelservice.
+47 32 05 99 00 / tunetsport.no
Bike guiding, technical courses and service.
Henrik Engh - Hemsedal EMTB
+47 92 46 46 26 / hemsedal-emtb.no

Kano og SUP
Canoe & SUP
Lei kano/SUP hos Hemsedal Klatresenter og
padle på vakre Vannin eller Fagersetvannet.
bookhemsedal.com / hemsedalfjellsport.no
At Hemsedal Klatresenter you can hire your
canoe/SUP. Suitable for the whole family.

Klatring
Climbing
Familieklatring - Family climbing
Klatring på store steiner. Fra enkle til utfordrerne
ruter. Fra ca. 4 år til voksne i alle aldre. Ingen
forhåndskunnskap er nødvending.
bookhemsedal.com / hemsedalfjellsport.no
Climbing on large rocks. From easy to challenging routes. From approx. 4 years to adults. No
prior knowledge is required.
Hemsedal Klatresenter - Climbing Centre
En 14 m høy klatrevegg og ett stort buldreområde. Passer for både nybegynnere og
rutinerte klatrere. +47 94 21 41 11
hemsedalklatresenter.no

The centre is a 14 m climbing wall and a large
bouldering area. It is suitable for both beginners
and intermediate climbers.
Høyt&Lavt Klatrepark - Climbing Park
Klatring for barn og voksne.
+47 40 00 10 44 / hoytlavt.no/hemsedal
Climbing for children as well as adults.
Klatreguiding - Guided climbs
Fjellsentralen tilbyr klatreføring på tre av
klatrefjellene i Hemsedal. IFMGA sertifiserte
tindevegledere. +47 95 23 12 40
fjellsentralen.no
Fjellsentralen offers guided climbs on three of
Hemsedals mountains.
Klatreguiding på lengre ruter - Longer routes
Skurvefjell. 3-4 taulengder, 120 m og grad 4-5.
Sikringsteknikk og rutiner ved klatring på ruter
med flere taulengder. Du må ha klatret tidligere
og være i normal fysisk form.
hemsedalfjellsport.no
Advanced climbing route on Skurvefjell. 3-4
rope lengths, 120 m and degree 4-5. Safety
techniques and routines when climbing routes
with several rope lengths.
Klatrekurs fjell - Climbing Course
Kurset gir deg verktøy for å kunne dra til fjells
med egne sikringer på en trygg måte.
+47 95 23 12 40 / fjellsentralen.no
This course provides you with the tools to go
out and climb safely in the mountains.
Klatring på klatrefelt - Climbing Field
Klatring på 10-25 mhøye klatreklipper.
Fra grad 4+ til 6. Fra 10 år og oppover.
hemsedalfjellsport.no
Climbing on 10-25 m high climbing cliffs.
From grade 4+ to 6. From 10 years and up.
Klatrekurs sport - Sport Climbing Course
Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av
håndverket og ulike klatreteknikker. Sikringsteknikk, klatrebevegelser, falltrening, valg og riktig
bruk av utstyr og mye klatring er sentrale tema.
+47 95 23 12 40 / fjellsentralen.no
This course provides you with a basic understanding of the skill and techniques required
to climb safely. Safety techniques, moves, fall
exercises and the selection and correct use
of equipment are central topics covered on
the course.
Skogshødn
Klatreføring på to av rutene her; Overraskelsen
og Demonstranten. Variert og flott fjellklatring

Lei kano - en opplevelse for livet

Garantert en uforglemmelig opplevelse og
et fantastisk eventyr.
Kanoene ligger klare i Fagersetvatnet og
Vannin. Årer og vester henter du i Hemsedal

Klatresenter i Hemsedal Skisenter.
Bestill din kano på bookhemsedal.no
For inspirasjon til andre aktiviteter i
Hemsedal se hemsedalfjellsport.no

opp mot grad 5. Ingen forkunnskaper nødvendig, men du må være fjellvant og i god
form. +47 95 23 12 40 / fjellsentralen.no
Guiding on two routes. Varied and superb
mountain climbing opportunities, up to a
Norwegian grade level 5 of difficulty. No
previous climbing experience is required;
however, you should be used to the outdoors and physically fit.

• Half-day trip. From 10 years and older.
• Full day tour.
• Horse and carriage.

Skurvefjell
Ingen forkunnskaper nødvendig, men du må
være fjellvant og i god turform.
+47 95 23 12 40 / fjellsentralen.no
No previous climbing experience is required;
however, you should be used to the outdoors and physically fit.

Timeridning + 47 99 72 58 91 (Irene)
1-3 timer. Halv- og dagstur. Barneridning
på ponni så langt kapasiteten rekker.
1-3 hours. Half- and day trip. Child riding on
a pony as far as capacity allows.

Storehødn
Ingen forkunnskaper nødvendig, men du må
være fjellvant og i god turform.
+47 95 23 12 40 / fjellsentralen.no
No previous climbing experience is required;
however, you should be used to the outdoors and physically fit.
Via Ferrata
Guider tar deg trygt og sikkert opp bratte
fjellsider på en tilrettelagt klatrerute som
fører deg helt til topps på Røggjin.
bookhemsedal.com / hemsedalfjellsport.no
Climb the mountain using permanently installed rope ladders and wires. Accompanied
by a licensed guide.
Zipline i Rjukandefossen
Kast deg ut i zipline over fossen. Min. alder:
ca 5-6 år. Maks 120 kg.
bookhemsedal.com / hemsedalfjellsport.no
Take the challenge and zipline over the
waterfall. Min. age: 5-6 years. Max 120 kg.

Ridning
Horseback riding
Haugen Gård
• Ride- og aktivitetsleir. Fra 12 år og oppover.
• Barneridning. 1 times opplegg med kos og
stell av hest og ca 30 min leietur.
• Halvdagstur alle dager. Fra 10 år og eldre.
• Heldagstur.
• Kjøre tur med hest og vogn.
+47 483 86 018 / bookhemsedal.com
• Riding and activity camp. From 12 years.
• Child riding: 1 hour program and about 30
min. rental.

Skogshorn Rideleir
For barn og voksne. 20.6-14.8 søn-lør.
+47 90 72 29 98 / skogshorn-rideleir.no
post@skogshorn-rideleir.no
Riding camp for children and adults.
20.6-14.8 Sunday-Saturday.

Stolheis
Chair lift
Hemsedal Skisenter - Hollvin Express
2. juli - 15. august - daglig kl. 10-16
20. august - AIM challenge åpent kl. 10-16
21. august - 3. oktober - lør-søn kl. 10-16
4.-10. oktober - man-søn kl. 10-16
Oppdag våre nye sykkelløyper, vandre, gå på
kafé og shopping i tillegg til at du selvfølgelig
kan bo her.
SkiStar holder sin Concept Store og butikken
på Skigaarden åpen i sommer, der kan du i
tillegg til shopping og kan leie sykkel.
2. July - 15. August - Daily from 10-16
20. August from 10-16
21. August - 3. October - Sat-Sun from 10-16
4.-10. Oktober - Mon-Sun from 10-16
Discover our new bike trails, hike, go to cafes
and do some shopping in addition to the
fact that you can spend the night here.
SkiStar keeps its Concept Store and the
shop at Skigaarden open this summer,
where you can in addition to shopping can
rent a bike.

Stølsliv

Mountain Farm
Ulsåkstølen
Opplev gammel stølsdrift. Bli med på melking
av kyr og mating av kalver, høner, griser og
sauer. Lag din egen kvikaku (typisk stølsmat).
+47 93 42 41 17 / +47 46 85 46 06
fb/ulsakstolen / ulsaakstolen.com
Join in on milking cows and feeding calves,
chickens, pigs and sheep.
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Shopping og
utleie
Shopping & Rentals

Sentrum
Apotek - Pharmacy
Hemsedal Apotek
+47 32 06 00 01 / fax: 32 06 00 02
hemsedal@dittapotek.no / dittapotek.no
Cabin Crew Interiør
Interiør- og blomsterhandel.
+47 950 50 470 / thecabincrew.no
Interior- and flower shop.
Coop Extra Hemsedal
Matbutikk. Norsk Tipping og Rikstoto.
+47 32 06 02 37
Grocery Store.
Finbeck og Fia
Motebutikk for han og henne.
+47 32 06 06 90 / finbeckogfia.no
Fashion Store for him and her.
Hemsedal Innkjøpslag
Alt du trenger til hytta. +47 32 06 03 11
Everything you need for your cabin.
Hemsedal Møbler
Møbler og interiør. +47 32 05 55 55
hemsedalmobler.no
Furniture and interior.
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Homepoint
Kjøkken/baderomsutstyr. Gaveartikler mm.
+47 92 29 58 61
Kitchen/bathroom equipment. Gift items.
House of Hygge Brandstore
Alle produktene er designet og utviklet i
Hemsedal. +47 31 41 05 65 / houseofhygge.no
Local clothing Brand.
MOH+
Sportsbutikk og sykkelutleie. Tekniske klær,
tur- og sportsutstyr. -10% med kode MOH10
når du booker sykler på moh.no
+47 32 17 80 80 / moh.no
Sports shop & bike rental. Technical clothing,
hiking & sports equipment. -10% with code:
MOH10 when you book bikes online.
Ravn Interiør & Design
Motebutikk for henne. Gaveartikler mm.
+47 32 17 80 08 / ravnhemsedal.no
Fashion Store for her. Gift items etc.
Power Hemsedal
Din elektrobutikk i Hemsedal.
+47 41 53 78 90
Your electrical store in Hemsedal.
Sport 1 Totten Sport
Finn alt du trenger for tur og trening hos oss.
+47 32 06 05 77 / tottensport.no
Sporty fashion and accessories
Stugu Husflid - bak apoteket
Her får du kjøpt mye fint håndverk.
+47 32 06 06 33 / husflid.no/hemsedal
A local handicraft shop.
Tropical Vibes - Nettbutikk
Du kan handle enkelt i nettbutikken vår - vi
leverer gratis på (hytte) døra.
Insta: tropicalvibes.no / tropical-vibes.no
New brand from Hemsedal.
Tunet Sport
Butikk, sykkelguidning, kurs og sykkelservice.
+47 32 05 99 00 / tunetsport.no
Shop, bike guiding, technical courses and
service.

Ulsåk
Fargerike
Medlem av Norges ledende farge og interiørkjede. +47 40 06 00 02 / fargerike.no
Member of Norway’s leading color and
interior chain.
Hemsedal VVS
Din rørlegger og VVS-butikk i Hemsedal

+47 32 06 02 33 / hemsedalvvs.no
Your plumber & plumbing shop in Hemsedal.
Kiwi
Matbutikk med toaletter og kaffemaskin.
Norsk Tipping, Rikstoto og medisinutsalg.
+47 32 06 01 60 / kiwi.no
Grocery Store.
Maxbo
Byggevarehus med hyggelig og faglig betjening. +47 22 51 01 91 / maxbo.no
Building department store.
MIA - Fjøset
Fjøset er en koselig butikk på Engene Gård.
Vi fører merker Manitobah Mukluks, Light &
Living, Denim Studio, Islow Nikkers og One
Season Australia. +47 90 14 17 50
fb/mianorway.no
Cozy barn shop at Engene Gård. Brands like
Manitobah Mukluks, Light & Living, Denim Studio, Islow Nikkers and One Season Australia
Montér - Svøo
Montér er Norges største byggevarekjede
+47 41 78 90 00 / monter.no
Construction product store.

Hemsedal Skisenter
Skistar Concept Store
Sportshop med sykkelutleie og service.
+47 32 05 53 95 / skistar.com
Sport Shop with bicycle rental/service.
SportCo Hemsedal - Fjellandsbyen
Outlett butikk med diverse sportsutstyr og
bekledning. +47 90 13 68 13
Sports equipment & clothing Outlet Store.

fb/hemsedalinnkjopslag

HVER
6. SEKK
GRATIS

Vi har nesten
alt du trenger
Du finner oss bak Hemsedal Cafe og
Rampa Kjøpesenter. +47 952 99 451

Utleie - Rentals
Fiske utstyr - Fishing Gear
Tor Grøthe +47 32 06 20 66
TurUte +47 95 08 08 49
Kano/kajakk/SUP - Canoe/Kayak/SUP
Hemsedal Fjellsport +47 94 21 41 11
Hemsedal Aktiv +47 48 38 60 18
MB, E-Bike, Mountain Cart
Hemsedal Aktiv +47 48 38 60 18
Hemsedal EMTB +47 92 46 46 26
Moh Sport +47 32 17 80 80
Skistar Concept Store +47 32 05 53 95
Robåt - Row Boat
Helsingvatn +47 92 23 14 13
Helsingvatn og Attjern +47 99 54 77 99

Vi samarbeider med

Verdt å se
Worth Seeing

Rjukandefossen
Er en imponerende og kraftfull dobbeltløpet
foss med 18 meters fall ned gjennom et
trangt gjel.
Rjukandefossen waterfall - an impressive
and powerful double waterfall dropping 18
meters down a narrow ravine.

Følgende badeplasser
kan anbefales
Following bathing spots are
recommended

Hydalen
Et vernet landskapsområde med et storslått
naturlandskap og en usedvanlig fin veksling
i topografi og planteliv.
Hydalen nature reservoir and the surrounding area have a rich and distinctive fauna.
Hydnefossen
Stuper 140 meter i fritt fall fra Veslehødn
1300 m.o.h. Vannføringen er størst på
forsommeren.
Hydnefossen waterfall plummets 140 meters
straight down from Veslehorn Mountain
(1300 m.a.s.l.).
Klokkarsteinen
Ved Fossheim Lodge på Ulsåk, ligger Klokkarsteinen halvveis ut i elva. Ulike folkesagn
forteller om hvordan denne steinen er
kommet dit.
Klokkarsteinen rock protrudes from the
river by Fossheim Lodge at Ulsåk. Several
folktales tell how the stone got here.
Kongevegen
Den gamle Kongevegen fra Gol, gjennom
Hemsedal, og over til Vestlandet ble opparbeidet i årene fra 1825 til 1844.
Kongevegen - the old royal route - from Gol
across Hemsedal to western Norway, was
built in the years 1825-1844.
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Grytevatnet
Stille vann i skogsområdet på veien mot
Lykkja.
Grytevatnet is a calm water in the forest
area by lykkja.
Grøndøla elva
Grøndalen, ved Golfbanen.
Grøndøla River in Grøndalen near by the golf
course.
Hemsila elva
Gjennom sentrum, ved brua i sentrum.
Hemsila River flowing through Hemsedal
centre, behind Rampa shoppingcentre next
to the playground.
Hemsedal Beach
Bak Rampa Kjøpesenter ved lekeplass og
klatrestein.
Hemsedal Beach behind Rampa Shopping
Center by playground and climbing stone.
Nøsen
Fin sandstrand rett ved siden av Panoramaveien (ca. 25 min. kjøretur fra Ulsåk).
Nøsen by the Panorama Road (ca. 25 min.
drive from Ulsåk).

Rjukandefossen
Flott badeplass hundre meter nedenfor
Fossen ved hengebrua. Bading ovenfor
hengebrua er forbudt på grunn av meget
sterke understrømmer.
Rjukandefossen is a beautiful spot for swimming. You find it 100 meters down the river
south of the suspension bridge. Swimming
close to the waterfall is forbidden due to
very strong currents.

Utflukter - Excursions

Fjord Cruise Nærøyfjord
Bli med på et fjordcruise i UNESCO Verdensarvlandskapet og opplev et av de flotteste
og mest populære fjordområdene i Norge.
Legacy of The Fjords er et helelektrisk fartøy
med innovativ, norsk design bygget på
verdensledende miljøteknologi.
Billettkjøp: +47 57 63 14 00
norwaysbest.com
Experience one of the most beautiful fjord
areas in Norway, the UNESCO World Heritage
listed Nærøyfjord on a electrical fjord cruise.
Tickets: +47 57 63 14 00
Langedrag - Tunhovd
Langedrag er en opplevelse som setter
spor. Mellom Hallingdal og Numedal kan du
komme tett på ville dyr eller være med inn til
ulv, gaupe, elg, hester og geiter.
+47 32 74 25 50 / langedrag.no
Langedrag is scenic located in the mountain
between Hallingdal and Numedal. Experience animals such as wolfs, lynx, moose,
goats and activities such as dog sledding,
riding, farm day and more.

Bjørneparken - Flå
Her oppstår ekte møter med spennende
dyr, mange dyr som du kanskje kun har
sett i bøker eller på film. Her kan du klappe
en elg, møte en kjempeskilpadde, holde en
slange, være med inn til revene, bli med på
dyrepasserskolen og møte sau, alpakka og
kaniner, se gaupeshow og bjørnefôringer.
+47 32 05 35 10 / bjorneparken.no
The Bear Park in Flå have over 20 years of
experience caring for and preserving the
terrific and varied Nordic animals. Tons of
activities for both adults and children to
enjoy in these gorgeous surroundings.
Heritage Fjordsafari
Bli med på en tur innover den imponerende
Nærøyfjorden. Nyt den storslagne naturen
fra våre RIB-båter, vi kjører hele veien fra
Flåm til Gudvangen, med retur til Flåm.
Billettkjøp: Hemsedal Turistkontor
+47 32 05 50 30
We head out through the world heritage
Aurlandsfjord and further into Nærøyfjord
with RIB boats. Tickets at Hemsedal Tourist
Office +47 32 05 50 30

Tropicana Badeland - Gol
Et av Norges største kombinerte innen- og
utendørs badeland. Nyoppussede discosklier, bølgebasseng, grotter og Wild River
er vanvittig moro for små og store barn.
Eget jungelland for de minste.
+47 32 02 30 00 / pers.no
Tropicana Aqua Park is one of Norways
largest indoor and outdoor water park.
Viking Valley
Njardarheimr - en ekte vikinglandsby i
Gudvangen ved Nærøyfjorden, bare 20
min fra Flåm. Lær om vikingens dagligliv
og håndtverk på en morsom og deltagende måte. +47 46 24 54 62 / fb/vikingvalley
vikingvalley.no
Njardarheimr - a genuine viking village in
Gudvangen by the Nærøy Fjord, only 20
minutes from Flåm. Fun and educational for
the whole family.
norwaysbest.com

ANNONSE

Gode tips til deg som skal selge eiendom
Går du med tanker om å selge din hytte, bolig eller fritidsleilighet i Hemsedal? Da kan disse rådene fra
eiendomsmegler Helge Berg Enitch være til god hjelp.
Fritidsboligmarkedet er hett om
dagen. Mange ønsker seg hytte
på fjellet og da er det ekstra
viktig at du som selger tenker
gjennom hvordan du ønsker at
salget av akkurat din hytte skal
gjennomføres.
- Mitt beste råd er at du velger en
megler som er lokalkjent og oppholder seg i området eiendommen skal selges. Da har
megleren best mulighet til å følge opp interessenter,
og ta de med på privatvisninger både i helger, ferier
og ukedager, sier eiendomsmegler Helge Berg Enitch i
Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren. Helge bor i Hemsedal
og kjenner området svært godt.

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren har lokalkjente
meglere på åtte ulike steder i Hallingdal og Valdres.
Lokal tilstedeværelse er noe selgere drar stor nytte av.
- Interessenter havner lettere i posisjon til å gi bud når
de kan snakke med en lokalkjent megler om området,
markedet, forskjellige beliggenheter, egne behov og
lignende. God rådgivning både før og gjennom salgsprosessen bidrar til en trygg salgsprosess og en god
prisoppnåelse, sier han.

Styling og bilder

Helge forteller at det å presentere eiendommen på
en god måte er avgjørende. Faktisk er det mange som
ikke er helt klar over hvor viktig akkurat det er.
- Å bruke penger på styling og gode bilder er nesten
uten unntak verdt det for å oppnå en god salgssum.
Førsteinntrykk og en god presentasjon av eiendommen er viktig for å tiltrekke seg interessenter, sier
han. Dessuten er det viktig å ta en real ryddesjau før
fotografen kommer.

Spør megleren om råd

- Begynn med å få ut løsøre og gjør det minimalistisk
innvendig. Dersom du er usikker på om oppgraderinger bør gjøres av en håndverker, kan du rådføre deg
med megler om dette.
- Er du som selger usikker på om for eksempel
uferdige arbeider ødelegger for inntrykket, om en
overflate bør behandles, eller om sprossene bør
fjernes? Da er det lurt å ta en prat med en av meglerne ved vårt kontor.
I Hemsedal er vi totalt 5 erfarne eiendomsmeglere,
så spør oss gjerne om råd rundt tiltak før du legger
eiendommen ut for salg. Det kan lønne seg.
Eiendomsmegler Victoria Follesø legger siste hånd på verket før
visning.

Kontakt oss for en hyggelig eiendomsprat

32 05 52 00 | hemsedal@em1fjellmegleren.no | fjellmegleren.com

Trening og
helse
Exercise & Health

Styrketrening
Fitness Room
Helselaben Treningssenter 		
+47 93 04 35 73 / helselaben.no
Åreknuten Treningssenter 		
+47 32 06 06 00 / fanitullen.no

Trening og behandling
Rehabilitation & Treatment
Heimvegen Retreat - Naturleg Meditasjon
heimvegen.com
Helselaben Fitness Center
+47 93 04 35 73 / helselaben.no
Meditasjon og Qi Gong på høgfjellet
heimvegen.com

Velvære, dusj og solarium
Wellness, Showers & Solarium
Fanitullen Apartments - Dusj/Solarium
+47 32 06 06 00
Skogstad Velvære
+47 32 05 50 00
Ulsåkstølen - Dusj
+47 92 23 14 13

Yoga & Mindfullness

Endelig tid for

SOMMER
i Hemsedal og

Reflection Yoga +47 41 35 31 34
reflection.no / leikamn@gmail.com
Shinkakuzan
Meditasjon, kampkunst og mindfulness
+47 90 65 64 07 / info@heimvegen.com
shinkakuzan.com
Yoga Hemsedal - Yoga, massages & sauna
Skogstad Hotell +47 94 14 33 36
info@yogahemsedal.no / yogahemsedal.no

Bruk rabattkoden sommer2021
så får du 15% på ditt neste besøk
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Service og
håndverkere
Service & Contractors

Kirker

Churches
Hemsedal kyrkje / Hemsedal Church
+47 31 40 88 00
Lykkja kapell / Lykkja Chapel
Harahorn Hotell Kapell / Hotel Chapel
+47 32 05 51 10 / harahorn.no

Museum
Hallingdal Museum - Bygdetunet
+47 32 07 14 85/ hallingdal-museum.no

Reklame og design
Advertising & Design
Fjellnytt Annonsemagasin 		
+47 47 36 22 99 / fjellnytt.com

Bilverksted
Garage

Engene Bilverksted +47 32 06 03 14
Hemsedal Bilpleie +47 41 33 99 83
Hemsedal Eiendomsservice
+47 32 06 70 00

Hallingdal Reklame 		
+47 92 41 65 94 / hallingdalreklame.no
KAOS/Kreator AS 		
+47 93 21 25 12

Renhold og vaktmester

Eiendomsmegler

Cleaning & Maintenance

Eiendomsmegler1 Fjellmegleren
+47 32 05 52 00
Nordvik - nordvikbolig.no

Hemsedal Service Team
+47 95 79 70 46 / hstas.no

Estate Agent

Hemsedal Eiendomsservice
+47 97 77 40 00 / hesas.no

Frisør

IDP - Drift- og servicetjenester
+47 40 00 75 00 / idpdrift.com

Silvia Frisør - Beauty Room +47 48 66 13 05

Tripp Trapp Service
+47 48 04 65 10

Håndverkere

We For You Renhold
+47 97 41 88 49

Hairdresser

Contractors

Eitreheim Brøyting/graving +47 97 60 04 69
ElektroTeam Hemsedal AS +47 41 53 78 00
Hemsedal Malerservice AS +47 41 56 27 36
Hemsedal Maskinlag AS +47 32 06 01 17
Hemsedal VVS +47 32 06 02 33
Markegård Bygg +47 99 70 41 21
Morten Ødegaard +47 91 78 68 99
Terje Vøllo Mur +47 95 07 62 25
Viljugrein Maskin DA +47 95 22 22 59
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Fotograf Kalle Hägglund 		
+47 47 35 75 81 / kallehagglund.com

Vakt og alarm
Security Service
O&T Vaktservice
+47 90 91 75 46 / info@ordentrygghet.com

Vaskemaskin
Laundromat
Fanitullen Apartments +47 32 06 06 00

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-FREDAG
09:00 - 16:30
LØRDAG
10:00 - 14:00

Vi har den kompetansen du leter etter og mange års
erfaringer på bolig, landbruk og hytteinstallasjoner.
VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

Elbillading

Smarthus Elsikkerhet

Varme Sikringsskap og
stikkontakter

+47 415 37 800
post@ethas.no
www.ethas.no

DIN LOKALE
ELEKTROBUTIKK
+47 415 37 890 / post@hemsedal-elektro.no
www.power.no

Lys

Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Iza: 97 41 88 49
iza@weforyou.no

Nyt turen mens vi fikser renholdet!
Utvask
Vinduvask
Hyttevask
osv...

Nyhet - Vaskeri
Vask av puter/dyner
Tekstilvask
Utleie av sengetøy

www.weforyou.no
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"Bli autorisert Friluftsguide med
sertifiseringer som tar deg rett
ut i arbeidslivet"
EIVIND NICANDER - NORGES FRILUFTSFAGSKOLE

Norges Friluftsfagskole (NFFS) tilbyr en
ettårig høyere yrkesrettet utdanning som
Friluftsguide i Aktivitet.
Studiet gir 60 studiepoeng. Utdanningen passer for
deg som er ferdig på VGS eller har realkompetanse
og er over 23 år. Studiet passer også de som allerede
har en bachelor og ønsker mer fordypning innen
friluftslivs aktiviteter.
Etter endt studie får du autorisasjon som Friluftsguide Aktivitet med flere sertifiseringer som yrkeslivet ønsker og som i de fleste tilfeller kreves for
å gi deg jobb.
Når vi vet at flere mennesker søker mot nye reisemål og aktiviteter i naturen, og at opplevelsesbasert
turisme er voksende, er det behov for profesjonelle
Friluftsguider.
Yrkesrollen som friluftsguiden er en profesjonell
leder og vert for betalende gjester som legger til
rette og leder turer, aktiviteter og sammenkomster
året rundt.
NFFS har hovedbase i Hemsedal som ligger i Hallingdal, Viken Fylkeskommune.
Velkommen til Norges Friluftsfagskole Hemsedal

BLI FRILUFTSGUIDE OG
GJØR FRILUFTSINTERESSEN
TIL DITT YRKE
Norges Friluftsfagskole (NFFS) tilbyr en
ettårig høyere yrkesrettet utdanning som
Friluftsguide i Aktivitet.
Studiet passer for deg som har eventyrlyst,
er leken, ha god drivkraft og ønsker å jobbe
med mennesker i alle aldre.
Det handler om ønsket etter å se, lære, utforske og oppleve noe nytt.

SØK I DAG!

FORTSATT LEDIGE PLASSER
For mer info: tlf. 904 14 310
info@norgesfriluftsfagskole.no
norgesfriluftsfagskole.no

Firma- og
gruppeturer
Companies & Groups

Hemsedal Aktiv
Vi hjelper deg med bestilling og planlegging
av aktiviteter og skreddersyr etter ditt behov;
opplevelser, transport, mat og overnatting.
Vi kommer gjerne med tips til både firmaturer,
familie-/venneturer og utdrikningslag.
+47 32 05 53 18 / hemsedalaktiv.no
We have a long tradition of offering activities
to visitors all year through. We can help you
with everything for activities, accommodation,
food experience or transport.

Konferanse og overnatting
Conference & Accommodation
Intime lokaler med særpreg og moderne
utstyr, førsteklasses mat og service.
Intimate premises with distinctive and
modern equipment, first-class food
and service.
-Fausko Gjestegard +47 32 05 51 00
-Fýri Resort
+47 31 00 15 60
-Harahorn Fjellgård +47 32 05 51 10
-Huso Lodge
+47 32 06 06 03
-Skistar Lodge
+47 32 05 50 61
-Skarsnuten Hotel
+47 32 06 17 00
-Storelia Hytter
+47 32 05 95 80
-Skogstad Hotell
+47 32 05 50 00

Hemsedal Fjellsport
For private grupper og firmaer. Klatreog fjellaktiviteter, teambuilding.
+47 91 21 41 11 / hemsedalfjellsport.no
For private groups and companies. Climband mountain activities, team building.
Høyt & Lavt Klatrepark
Ta med bedriften, laget, koret, klubben eller
utdrikkingslaget på en dag i tretoppene.
+47 40 00 10 44 / hoytlavt.no/hemsedal
Bring your company, team, choir, club or
bachelor party on a day in the treetops.
ProHemsedal
Et booking- og salgsselskap som tilbyr
opphold og opplevelser i Hemsedal både til
firmagrupper og privatpersoner.
+47 90 06 69 69 / prohemsedal.com
A booking and sales company that offers
stays and experiences in Hemsedal to both
company groups and private individuals.
SkiStar Business
Skreddersydde helhetsløsninger for grupper
og konferanser. Alt fra fjellhytte til konferansehotell, forelesere, aktiviteter, transport,
underhold og servering.
+47 62 45 00 00 / skistar.com/business
Complete solutions for groups and conferences. Everything from mountain cabin
to conference hotel, lecturers, activities,
transport, entertainment and dining.
47

Transport
Transportation
Å reise med kollektiv trafikk til/fra Hemsedal
har aldri vært enklere.
Destinasjon Hemsedal og VY samarbeider
for å gjøre det enkelt å ta buss og tog til
oss når fjellet kaller.
Daglige avganger med VY170, som kjører
hele året. Ps. Vy.no er kontantløs bedrift.
Traveling by public transport to and from
Hemsedal has never been easier.
Destinasjon Hemsedal and VY work together to make it easy to take a bus and
train to Hemsedal.
Daily departures with VY170, which runs all
year round.Ps. Vy.no is a cashless company.

Vy170 Oslo - Førde - Oslo
Hele året – vybuss.no / vy.no

Kjøp billetter &
se åpningstider
Lokalbuss
Lokalbuss Gol-Hemsedal hele året
brakar.no

Din Taxi 4803 6666
Hemsedal Taxi 06175 / 95 90 01 23

hemsedal.com/transport
Rutetider: vy.no, ruter.no og entur.org
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Åpningstider Sommer
Fre-lør 09.00-20.00 (Kjøkken 10.00-19.30)
Søn-tors 09.00-17.00 (Kjøkken 10.00-16.30)
Gjelder i perioden 02.07-15.08

Velkommen til gards!
MOTORAKTIVITETER - FIRMAARRANGEMENT - KICK OFF
UTDRIKNINGSLAG - 8 KAMP MED MOTOR - SERVERING

MOTORAKTIVITETER OG GØY FOR
BARN OG VOKSNE PÅ 2 OG 4 HJUL
Motorforlystelser i sikre omgivelser for “barn” fra 6-90 år.
3 oppgraderte baner med instruksjon/fullt sikkerhetsutstyr.
Du finner oss 500 m vest for Gol stasjon (godt skiltet).
Tlf: 950 90000 - fb/golmotorpark - golmotorpark.no

Vi tar imot

Drop-In
gjester hele
sommeren

FRITIDSLEILIGHETER
DER DET SKJER!
Kontakt megler for mer informasjon
og visning på byggeplassen.
MELD DIN INTERESSE PÅ

fjellandsbyen.no

Gjermund Svendsen-Rosendal / 909 92 290 / gjermund@em1fjellmegleren.no
Victoria Follesø / 954 43 309 / victoria@em1fjellmegleren.no
Henrik Erland Morud / 907 25 950 / henrik@em1fjellmegleren.no

i Kalle Hägglund

BYGGINGEN
ER I GANG.

Nyttige opplysninger
Useful Information
Apotek / Pharmacy
Hemsedal Apotek +47 32 06 00 01
Bilberging / Car Rescue
Falck +47 02222
NAF +47 08505
Viking +47 06000
Bilverksted / Garage
Engene Bilverksted +47 32 06 03 14
Buss / Bus
Nettbuss / vy.no +47 40 70 50 70
Nor-Way Bussekspress +47 81 54 44 44
Brakar - lokal buss / Local Bus +47 177
Dyrlege / Veterinarian
+47 32 07 46 75
Lege / Doctor
Legevakt 24 timer / Emergency 24 hours
+47 116 117
Legekontor +47 31 40 89 00
Overnatting / Accommodation
SkiStar Booking +47 62 45 00 00

Politi / Police
+47 32 05 55 11
+47 02800
Røde Kors / Red Cross
+47 90 93 49 07
Tannlege / Dentist
Hemsedal Tannklinikk +47 32 06 01 37
Tannlege Bøhn +47 32 06 22 03
Tannlegevakt +47 99 35 15 55
Turistkontor / Tourist Office
Hemsedal Turistkontor +47 32 05 50 30
Skistar Resepsjon / Skistar front desk
+47 32 05 59 00
Skogstad Hotel / ATM
Sparebank1 / ATM
Hemsedal sentrum +47 03202
Veimelding / Road Conditions
Statens vegvesen +47 175
Viltnemnda / Game Control
Ring politiet +47 112 / Call the Police +47 112

SLIK BIDRAR DU TIL Å FORHINDRE SPREDNING AV COVID-19
• Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
• Hold god avstand til folk som hoster eller nyser.
• Unngå å ta deg i øyne, nese eller munn.
• Dekk nese og munn med en ansiktsserviett eller bruk albukroken
når du hoster eller nyser.
• Hold deg hjemme hvis du føler deg syk.
• Kontakt lege hvis du har feber, hoste og pustevansker. Ring på forhånd.

EMERGENCY
FIRE 110
AMBULANCE 113
POLICE 112
51
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#51:
“HELT TIL HYTTA
UTEN LADESTOPP.”
HVA DRIVER DEG?
#bornelectric
Standard kjørelengde opptil 459 km. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur,
varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Elektrisk forbruk 18,6- 19,0 kWh/100km. Avbildet modell kan avvike fra standard.

