
MANDAGER
Introduksjon langrenn
Når: 11.00 - 11.30
Dette er en kort introduksjon til langrenn, spesielt for deg som leier 
utstyr fra oss eller er helt nybegynner. Vi forteller litt om utstyr, 
forklarer løypesystemet og hvordan kart og skilting henger sammen. 
Har du spørsmål om ukens aktiviteter eller ønsker å bestille 
instruksjon/guiding er det også anledning til å se på dette. 

Oppmøte: Skistallen
Påmelding: Ingen påmelding kreves

TIRSDAGER
Vi har ikke noen fast aktivitet i dag men spør gjerne hvis det er noe du 
ønsker å oppleve - vi ordner med guider til diverse aktiviteter på 
forespørsel. Med forbehold om kapasitet. 

ONSDAGER
Guidet trugetur til Myfallet
Når: 11.00 - 14.00

Pris per person: 350,-
Truger og staver til utleie: 225,- for 1 dag, 50,- per ekstra dag
Informasjon: Vi går en tur i rolig tempo til Myfallet som er en foss med 3 
fall, et spektakulært skue. Store deler av turen går i bjørkeskog som gir 
beskyttelse også på litt mer vindfulle dager. Transport til startpunktet er 
inkludert i prisen. Deltagere tar med egen matpakke/termos. Det er ikke 
noe krav om tidligere erfaring med truger for å delta på turen.
Oppmøte: Resepsjonen
Påmelding: I resepsjonen seinest 19.00 dagen før.

TORSDAGER
Hundekjøring! Spennende og fin opplevelse i vårt flotte vinterlandskap -
du fører ditt eget hundespann!

Tid: 12.00. Hvis fullbooket blir det også en tur 11.00 
Pris per person: 6km: 390,-

Informasjon: Turen varer ca. 30 minutter + instruksjon og er en rundtur i 
fjellandskapet. Deltagerne kjører 2 og 2 på hvert hundespann. En person 
kjører sleden og den andre sitter på. Det er mulig å bytte halvveis under 
turen hvis begge vil kjøre. Vi har ikke noe utstyr til utleie for denne 
aktiviteten. Varme votter, lue, gode vintersko og varme vinterklær er å 
anbefale for denne turen. Skibriller kan også være godt å ha. Det er ikke 
behov for noen forhåndskunnskaper for å delta på hundekjøring. 
Oppmøte: Resepsjonen
Påmelding: I resepsjonen, seinest 19.00 dagen før.

Lengre turer og gruppeturer kan bestilles ved forespørsel, med forbehold 
om ledig 
kapasitet

UTLEIE OG SMØRING AV LANGRENNSSKI
Når: MANDAG - LØRDAG KL. 08.30-11.00
Pris smøring: 150,- per skipar
Informasjon: Smøring av ski inkluderer grunnleggende skismøring, 
glider hvis behov og festevoks etter dagens forhold. Annen type prepp på 
forespørsel. For deg som ønsker å smøre skiene selv finnes det en 
oppdatert anbefaling for smøring i skistallen hver morgen. Smøring kan 
kjøpes i sportsbutikken eller nede i skistallen når den er bemannet. Vi 
leier ut sko, staver, ski, truger og akebrett. For alpint utleie henvises til 
skisenteret.
Levering av ski: I resepsjonen kvelden før eller nede i skistallen fra 08.30 
samme dagen som smøring er ønsket. Skiene leveres ut igjen i 
skistallen seinest klokken 11.00.

SPIDSBERGSETER SKISENTER
Når: Lørdager 11.00-16.00 fra januar så snart snøforholdene tilsier det. 
Hele vinterferien i uke 8 samt hele påsken. Med værforbehold. Bakken er 
også åpen for grupper (minimum 25 personer) ved forespørsel.
Pris: Dagskort voksen 280,-, Dagskort barn 230,-. For mer prisinfo 
vennligst kontakt resepsjonen.
Informasjon: Det vil bli satt opp løype i bakken hver lørdag som du kan 
kjøre på egen hånd. Skisenteret har utleie av ski og brett.

Instruksjon på langrenn, alpint og brett kan bestilles ved forespørsel.
60 min privattime: 495,- Ekstra person: 200,- per person
90 min privattime: 695,- Ekstra person: 300,- per person

VED FORESPØRSEL:
Aktiviteter som kan arrangeres ved forespørsel, med forbehold om 
kapasitet:

Kanefart med Venabustallen, Fjellkørling, Fatbike, Isfiske, Hodelykttur og 
Fullmånetur. 

Med forbehold om endringer og trykkfeil

SPIDSBERGSETER RESORT RONDANE - AKTIVITETSPROGRAM VINTER 2020

DETTE ER AKTIVITETER SOM TILBYS GJENNOM HELE VINTERSESONGEN SÅ LENGE SNØFORHOLDENE TILLATER. VI TILBYR OGSÅ ANDRE AKTIVITETER PÅ 
FORESPØRSEL, TA KONTAKT MED RESEPSJONEN FOR MER INFORMASJON. VI SER FREM TIL EN HYGGELIG VINTERSESONG!




