
  

UTLEIEPRISER
Antall dager 1 2 3 +
FULLDEMPET SYKKEL  470,- 790,- 1090,- 290,- pr dag
SYKKEL (TIME) 190,- - - -
FULLDEMPET SYKKEL, barn 320,- 490,- 630,- 130,-
TURSYKKEL 380,- 570,- 750,- 150,- 
SYKKELHJELM 80,- 130,- 170,- 30,-
SYKKELVOGN 190,- 320,- 420,- 80,-
SYKKELSKO 140,- 200,- 240,- 30,-
EL-SYKKEL 500,- 820,- 1130,- 320,-
Forsikring 100,- per dag, dekker skade på utstyr.
Utleiepris er inkludert hjelm.

BESKYTTELSESUTSTYR
Antall dager 1 2 3 +
HELHJELM 90,- 130,- 165,- 30,-
RUSTNING 90,- 130,- 165,- 30,-
KOMPLETT 140,- 210,- 250,- 40,-

SYKKELUTLEIE OG BUTIKK
ÅPNINGSTIDER: Kl 9.30 - 16.30
Alle dager: 16. juni – 26. august

Fredag – søndag: 01. – 23. september
Alle dager: 29. september – 14. oktober

Leie av sykler utenom åpningstid kan gjøres etter avtale 
+ bestilling av service. 

Vi tilbyr sykkelutleie av sykler fra Scott og Bergamont. 
Dette er fulldempede og hardtail sykler som passer 
for røff e turer i fjellet, over steiner og røtter, i stor fart. 
Du kan også ta en tur på noen av våre mange skogs-
veier. I butikken vår fi nner du det du trenger til sykkel-
turen, og vi bidrar også med service og reparasjoner. 

SJUSJØEN HYTTEUTLEIE
Sjusjøen Hytteutleie tilbyr moderne hytter og lei-
ligheter i naturskjønne omgivelser i hjertet av 
Norge. Vi har hytter med 2-12 soverom og 4-44 sove-
plasser, inkludert storhyttene i Sjusjøen Lodge. 

Området har meget gode turmuligheter sommer som 
vinter, og har et rikt utvalg av sommeraktiviteter. 
Lillehammer By med sine severdigheter, restauranter 
og shopping m.m. kun 20 km unna.

Vi leier ut høystandard hytter og leiligheter i nydelige 
omgivelser!

Benytt vår online booking www.sjusjoen.no, eller kontakt oss på 
telefon 62 33 49 60 eller e-post info@sjusjoen.no

AKTIVITETER / EVENT
I samarbeid med Real Villmark tilbyr Sjusjøen 
Skisenter aktiviteter for store og små grupper. 

For lagbygging og kick-off  arrangementer tilbyr vi 
aktiviteter for økt motivasjon, samarbeid og selv-
utvikling. Vi legger vekt på spennende opplevelser til-
passet den enkelte, hyggelig samvær og god mat og 
drikke i idylliske omgivelser. 

CAFÉ PÅ BRANNHYTTA
ÅPNINGSTIDER: Kl 10.30–16.00
Alle dager: 23. juni–19. august

Lørdag–søndag: 25. august–23. september
Alle dager: 29. september–14. oktober

På toppen av alpinbakken fi nner du en liten og sjar-
merende kafé. Etter en fi n gå- eller sykkeltur venter 
nystekte vafl er eller våre populære kanelsnurrer. Vi 
tilbyr også glutenfri servering. Spis og nyt en fantas-
tisk utsikt 950 moh.

Velkommen til en flott turopplevelse!

SJUSJØEN CAFÉ
Vi selger fersk hembaka kaku hver dag og et enkelt 
utvalg av dagligvarer. Hos oss kan du se sport og ny-
te av vår hjemmelagde mat eller noe godt å drikke. 

«Oppe hår dag»
Vi leverer: 
Koldtbord – Middag – 
Enkle retter – Pizza – 
Ta passe (tapas)

For bestilling, eller andre spørsmål: 
Tlf. 954 45 632 | www.lucky-mat.net | post@lucky-mat.net

KONTAKT: post@sjusjoen-skisenter.no | Tel: 452 89 268
www.sjusjoen-skisenter.no

AKTIVITETSUKENE 2018
Høstferie i Natrudstilen: 29. SEPTEMBER TIL 14. OKTOBER 2018

• Klatring for de minste
• Åpen stolheis
• Downhill og stisykling
• Natursti
• Åpen kafé

• Ridning
• Sesongens første 
   snø!!! Tidligpark og 
   langrennsløyper
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TRE TOPPER, SJUSJØEN – 20 KM 

TIL TOPPS – 4,75 KM 

EFTASRUNDEN – 4,5 KM 

1,2 KM 

CAFÉ PÅ BRANNHYTTA (950 moh)

 FERDIGHETSPARK – 1 KM

 SYKKELUTLEIE + SJUSJØEN CAFÉ

Tomter / Hytter / Leiligheter
Hendvendelser: 900 65 610 / 915 65 055

Postboks 65, 2391 Moelv, Tel. 62 34 97 00
www.ringsaker-almenning.no
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  FERDIGHYTTER INKLUDERT SELVEIERTOMT 

  

SJUSJØEN | NATRUDSTILEN 
_____________ 

Bli medlem!
Støtt opp om ski-, sykkel- og sti-

prosjekter i Ringsakerfjellet.

sjusjoen.com

 FERDIGHETSPARK For alle nivåer med hinder 
hopp og doseringer. 

EFTASRUNDEN Smal gruset sti med innslag av 
terreng. Tekniske partier med utfordringer i de 
naturlige elementene.

TIL TOPPS Ta turen til Brannhytta på grusvei og 
sti med fantastisk utsikt.

TRE TOPPER TIL SJUSJØEN Til Sjusjøen via Solli-
fjell, Moste og Snørvillen. Stien er ikke skiltet, 
men er merket i sykkelkart for Lillehammer og 
omegn.

DOWNHILL Fra toppen kan du velge mellom tre 
forskjellige vanskelighetsgrader.

SYKKELVETTREGLER:
1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller 
 ulempe for andre, særlig langs veier og stier som 
 innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige 
 partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer 
 andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdig-
 heter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter 
 perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vann-
 dammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det 
 ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den 
 som sykler oppover forkjørsrett.

Norsk Organisasjon for Terrengsykling - NOTS

Vår sykkelpark tilbyr tilrettelagte utfordringer til alle. 
Vi anbefaler at du prøver ferdighetsløypen vår på 1 km 
som inneholder både hopp, balansehinder, doseringer 
og annet som gjør syklingen til en lek. Eftasrunden på 
snaut 5 km er en litt mer krevende løype som strekker 
seg rundt skiskytteranlegget. Løypen er i stor grad 
en smal grus sti som er håndlaget og går i ett med det 
naturlige terrenget. 

Vi har også merket stier opp til cafeen på toppen av 
alpinanlegget. Derifra fi nnes det også merkede løyper 
ned alpinbakken i ulike vanskelighetsgrader. 

Vår sykkelutleie i bunnen av alpinbakken er 
et godt utgangspunkt for sykkelturen.

NYHET I SOMMER:PUMPTRACKEN RUNDBANE MED KULER OG DOSERINGER
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