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Velkommen til Sjusjøen

Hytta ligger i sørhellinga ved foten av Nattrudstilen, ca. 750 meter over 
havet og ca.5 km. sør for Sjusjøen. Hytta har et bruttoareal på 73 kvm. pluss 
hems, den er laftet og har torvtak. Hytta har i alt 10 sengeplasser, fordelt 
over ett soverom med dobbeltseng og babyseng, ett soverom med en 
familiekøye, ett soverom med enkeltseng og fire løse madrasser på hemsen. 
I tillegg hvis behovet skulle være der er det to reisesenger i boden, til disse 
sengeplassene må den enkelte selv ta med dyner og puter. Det er bad med 
dusjkabinett og vaskemaskin. 
Kjøkkenet er godt utstyrt med oppvaskmaskin, komfyr, kaffetrakter, 
vannkoker, vaffeljern og servise for 12 personer. 
Det er TV med parabol, radio og en fin peisovn. 
Robåt til disposisjon på Sjusjøvannet. 
Det er totalt røykeforbud inne i hytta. Dyrehold tillates innendørs kun på det 

minste soverommet som har montert trappegrind i døråpningen.

Neste..



OSLO OG AKERSHUS TOLLERFORENING
tilsluttet Norsk Tollerforbund

Generelle regler for tildeling

Poengsystem:
Periodene du kan søke på er vektet med poengbelastninger etter hvor attraktive de er (0-3 poeng). Ved 
tildeling via trekning/omtrekning blir poengene knyttet til din konto med en varighet på 1 år fra ankomstdato. 
Perioder som havner på restmarkedet etter trekning har ingen poengbelastning, og har ingen påvirkning på 
utfallet av kommende trekninger.

Trekninger:
Det gjelder å ha færrest mulig poeng ved en trekning. Det foretas en tilfeldig trekning når 2 eller flere søkere 
har samme poengsum. Spesialperioder som jul/nyttår, vinterferie og påske får man bare tildelt en gang 
innenfor 3 år, med mindre alle søkerne har hatt samme type spesialperiode tidligere. 

Anbefalinger:
Vi anbefaler deg å søke på alle perioder som du har lyst til å vinne og som du har muligheten til å benytte. 
Trekningsrekkefølgen foretas etter ‘antall søkere – synkende’. Dette betyr at populære perioder trekkes først, 
og at alternative søknader ikke ødelegger dine vinnersjanser for de mest attraktive periodene. Ved eventuelle 
avslag blir man stående på venteliste i tilfelle vinneren avbestiller. 

Neste..
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Sjusjøvannet

Vandring/Fotturer ?
Sjusjøfjell
Tørt fjellområde, noe stigning mot toppen av Sjusjøfjell, 
men eller en lett tur.
Sjusjøvannet rundt
Fint og lett terreng, vei langs nordsiden og sørsiden av 
vannet, senere kloppet myr langs østsiden
De tre topper
Stien går i flatt, myrete terreng med lange, delvis slakke 
stigninger mot toppene.
Fjellelva
Flatt og lite krevende terreng, noe myr og vått, men eller 
delvis fine tilrettelagte stier, Litt kronglete langs Fjellelva.
Store Lunken
Tørt terreng, ingen skog, en lett liten tur i tørt fjellområde
Nordseter
Tørt terreng, ingen skog, noe stigninger i begynnelsen 
og opp mot Lunkefjell. Noe steinete, fin og markert sti.
Kultursti Mesnali
Idyllisk kultursti opparbeidet i Mesnali. turhefte på norsk 
og engelsk fås kjøpt hos Mesnali Ungdomssenter og 
Leirskole.
Luddenhytta
Ligger 3 km fra Sjusjøen sentrum på Kuåsen. Følg 
Toreveien (veien mot Elgåsen) nordover omlag 3 km. Ta 
til høyre like etter Kroksjøbrua. Følg stien som er merket 
Gjestbodsåsen. Etter 200-300 m kommer en til 
Luddenhytta. Hytta er bevart som et museum og er åpen 
for alle og gir et godt inntrykk av den enkle livsstilen 
Ludden førte og er vel verdt et besøkngs nordsiden og 
sørsiden av vannet, senere kloppet myr langs østsiden
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I vintersesongen er det noen hundre meters avstand til et 
enormt løypenett som spenner seg over Sjusjøen, 
Nordseter, Lillehammer, Pellestova, Hafjell og Rena. 

Sjusjøen Skisenter som ble åpnet ble i 2003 ligger rett ved 
hytta Du kan kjøre på ski fra bakken og til hyttedøra, men 
du må ta bilen en liten kilometer til heishuset for å komme 
deg opp i bakken. Dette er blitt en flott familiebakke med 
lengste nedfart på 2200 m og en fallhøyde på 250 m. Det 
er i alt 7 nedfarter og en 6 seters stolheis tar deg til toppen 
på 960 meters høyde. Det er eget barnetrekk og skilek 
område for barna, skiutleie og skiskole. Priser og mer 

informasjon finnes på  www.skisenter.sjusjoen.no.

Om sommeren er det fine tur og sykkelmuligheter, og gode 
fiskemuligheter. Det er badeplass i tjernet ved 
alpinanlegget og i badeland på Sjusjøen. 

Butikk
Nærmeste matforretning, Joker, ligger i Mesnali, 4 km i 
retning Lillehammer. Her finnes det også et postkontor. 

Sjusjøen
Sjusjøen ligger 5 km unna. Her finner du Rimi, postkontor, 
hoteller, ridning og badeland om sommeren. Mer info om 
turruter, serveringssteder etc. finnes på www.sjusoen.com.

Lillehammer.
Det tar ca. 20 minutter å kjøre til Lillehammer fra hytta. 
Lillehammer er et kultursenter uten like. Ved å gå inn på 
internett på www.lillehammer.com vil du finne 
informasjon om alle aktiviteter som foregår året rundt. 

Det være seg teater, kino, worl-cup i alpint, golf, bakkeløp 
for biler, Julemesse i Håkonshall, eller Barnas dag på 
Maihaugen.

Hafjell/Øyer
Ca. 30 minutter tar det til Hunderfossen familiepark, 
Veimuséet, Lilleputthammer, bob og akebanen hvor du kan 
kjøre hjulbob om sommeren og  Hafjellbakken alpinanlegg 
om vinteren.

Kvitfjell
Ligger i underkant av en times kjøretur fra hytta. Her ligger 
slalombakken for de mer drevne alpinistene.

Ridning
På Mesnali ligger Mesna Islandshest Senter som arrangerer 
kurs og har mange andre aktiviteter. Se www.mesna-
islandshets.no

Golf
Det finnes flere golfbaner i Lillehammerområdet. Også en 
familievennlig 9 hulls Pitch & Putt bane uten krav til grønt 
kort.

Reise
Det tar ca. to timer og femten minutter å kjøre strekningen 
Oslo – Natrudstilen. 
Det er ingen bratte bakker og veiene er godt brøytet. Det er 
bilvei helt frem til hytteveggen.

Rømåsen Vel
Hva skjer i nærområdet?  www.romasenvel.no/ny Meny
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Veibeskrivelse Oslo - Sjusjøen

-kjør E6 nordover til Moelv ca.155 km
-følg skiltingen til Sjusjøen i 25 km
-ta til høyre (fortsatt skiltet Sjusjøen)
-etter ca. 1 km er du i Mesnali 
-kjør videre ca. 2 km mot Sjusjøen 
-ta av til høyre og kjør mot Sjusjøen Skisenter / Nattrudstilen
-ta femte vei til venstre (etter ca. 1,7 km)
-ta andre vei til venstre (etter ca 300 m)  
-den første hytta du får på venstre hånd er vår, mørkebrun tømmerhytte med 
grønne vinduer-beliggende ved / rett etter veidele – hytte nr. 1148

Mellom Brumunddal og Moelv ligger Rudshøgda, her ligger OBS 
kjøpesenter med vinmonopol og kafé.
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Dyrehold/ røyking
I forbindelse med dyrehold (hund/ katt) skal regelene i første rekke ivareta interessene for de av medlemmene
som har allergi mot dyr, samtidig som vi heller ikke skal ekskludere de av oss som har familiemedlemmer
med fire bein.

Vi har derfor kommet fram til at vi tillater opphold av hund (katt) på det minste soverommet. Det er i tillegg
satt opp trappegrind foran døra. Mindre kjæledyr som kanin, marsvin, fugler osv. må innendørs kun oppholde
seg i medbragt bur.

Dersom denne løsningen ikke blir holdbar for allergikere, vil vi vurdere ytterligere begrensninger.

For å minimalisere spredning av hundehår, mv. skal dette området både støvsuges og vaskes grundig ved
avreise, uavhengig av oppholdes varighet.

Det er innført et absolutt røykeforbud i hele hytta.
Hyttekomiteen har kjøpt inn et skikkelig utendørs askebeger.

Sigarettsneiper skal ikke kastes rett utenfor hyttedøra.

Andre regler

Hyttekomitèen forbeholder seg retten til, i spesielle tilfeller å fravike dette regelverket dersom det oppstår 
spesielle situasjoner eller problemstillinger.

Selve regelverket kan endres etter vedtak gjort i fastsatt møte for hyttekomiteens medlemmer.
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Noen linker med informasjon

• www.sjusjoen.com

• www.skisenter.sjusjoen.no

• www.lillehammerturistno

• www.mesna-islandshest.no
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