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Depositum, DKK 700,-. Betales ved
tilmelding og refunderes ikke ved afmelding.

forudsætninger. Turen er for dig der

Transport & forplejning. Man

er vant til at være fysisk aktiv og som har lyst
til at blive udfordret. Vi prøver dog at tage
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger
og mål, hvorfor næsten alle kan deltage.

Overnatninger. På Rondetunet er
man som udgangspunkt indlogeret i vores
kursushytte (fælleshytte), men man kan også
leje egen hytte, så tag familien med og lad
dem vandre i de skønne omgivelser, mens du
deltager i multisportsugen.

pris. Indkvartering i fælleshytte: pr. person
DKK 700,- pr. uge.
Egen hytte med køkken, bad og toilet: 4
personers: DKK 2.970,- pr. uge.
6 personers: DKK 3.720,- pr. uge.
Deltagelse på multisportsugen, DKK 1.000,pr. person inkl. kanoleje og multisportsløb.

står selv for transport og kost. Vi kan lave
fællesspisning i fjeldstuen om aftenen hvor
alle hver har mad med til sig selv, og der er
også mulighed for at lave fælles aftensmad i
storkøkkenet.

udstyr. Beklædning og fodtøj skal man
selv medbringe. Derudover er det en god idé
med en lille rygsæk til både løb og MTB.
Husk varmt tøj.
Udstyr til kanosejlads sørger vi for. Kanoleje
er inkluderede i pakken. Man kan leje en
MTB til 150 ,- NOK pr. dag, men da vi har få
cykler til udlejning, kan det være nødvendigt
at medbringe egen cykel hvis man vil være
sikker på at kunne komme med på MTB-tur.
Hvis du ønsker at leje MTB så skriv det gerne
på forhånd, så vi kan give besked, når der
ikke er flere ledige.

tilmelding & kontakt
Rondane Friluftssenter Rondetunet
Rondeveien 593
2477 Sollia
Norge
LAT: 61.83482 - LONG: 10.23759
Tlf.: +47 90 41 51 49
E-mail: info@rondetunet.no
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multisporstuge

uge 42 - 2014
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multisportuge - uge 42 - 2014
Som noget nyt i år tilbyder Rondetunet
i samarbejde med erfarne undervisere i
multisport og friluftsliv, multisportsuge i
et flot fjeldområde på kanten af Rondane
Nationalpark.
Vi tilbyder en aktiv uge i de norske fjelde
hvor du får naturen helt ind under huden. Med
fokus på multisport, vil du få mulighed for at
afprøve trailløb, MTB, kano og trekking.
Programmet er lagt med aktiviteter mandag
til lørdag, men har man lyst til at leje hytte og
sengepladser i flere dage (inden og/eller efter),
er der naturligvis også mulighed for det. Du
kan også roligt tage familien med og lade

dem vandre, slappe af eller deltage i vores
familieaktiviteter.
Vejret på Rondetunet er i denne periode meget
skiftende, men der er gennemsnitligt mindre
nødbør end i Danmark på samme årstid,
tilgengæld er temperaturene heroppe lavere.
Vi kan også være heldige at få den første sne
i uge 42.
I selv samme uge, tilbyder Rondetunet også
en familieuge med forskellige aktiviteter,
herunder bålhygge, vandring og værksted.
Dette giver en unik mulighed for at kombinere
disse to typer af aktiviteter så der er noget for
alle familiemedlemmer.

Vi glæder os til at tage imod dig og din familie, og vi står klar til at hjælpe jer
til rette, når I ankommer til vores skønne sted. Rondetunet ligger i Rondane
i Midt-/Østnorge. Et friluftsparadis i et helt unikt fjeldområde, beliggende i
udkanten af Rondane Nationalpark.

program
Vi kender ikke vejret, og ændring i
programmet kan derfor forekomme.

søndag 12. Oktober. Ankomst.
Indkvartering i fælleshytte eller egen
hytte. Fællesmøde kl. 20:30. Velkomst og
gennemgang af ugens program.
Dag 1 - mandag. Formiddag: Trailløb
på Finnsjøfjeldet. Vi skal på knappen. 3,2
km. løb i meget smukt og varieret terræn.
Knappen er vores lille perle 1.103 m.o.h.
hvor der er udsigt over alle toppe i Rondane
Nationalpark. Herfra kan vejen gå hjemad,
eller den kan forlænges ind på Finnsjøfjellet.
Eftermiddag: MTB tur på Finnsjøfjellet.
20-40 km alt efter humør fra 850 m.o.h. på
Rondetunet til 1.201 m.o.h. ved Finnsjøvola i
kuperet terræn.

Dag 2 - tirsdag. Formiddag: Kano på
Setningen, hvis vejret er til det. Der vil bliver
gennemgået basisteknikker som styretag og
j-tag for at effektivisere dit kanosejlads. Der
arbejdes bl.a. også med kommunikation i
kanoen, siddeposition og sikkerhed.
Eftermiddag: Valgfri. Du kan hvile benene
og nyde de smukke omgivelser, tage en tur på
MTB, løbe eller styrketræne på græsset.

Dag 3 - onsdag. Vi tester udholdenheden
og tager på langtur. Fra Rondetunet cykler vi
ud på fjeldet og ligger cyklerne, for derefter at

løbe/trekke en længere trailtur. Turen er ca. 8
timer og vi spiser madpakker og holder pauser
undervejs.

Dag 4 - torsdag. Formiddag: Vi skruer
ned for tempoet og arbejder med kort og
kompas. Vi vil finde poster både til fods og
på MTB.
Eftermiddag: Valgfri. Du kan hvile benene og
nyde de smukke omgivelser, tage en tur i kano
eller styrketræne på græsset.

Dag 5 - fredag. Dagens tema bliver
trekking. Vi pakker let og vandre i højt
tempo ind i Rondane Nationalpark. Vi tager
på toptur og prøver at nå en af toppene
over 2.000 m.o.h. Turen bliver på ca. 8
timer afhængigt af humør og vejr. Vi tager
madpakker med og holder pause undervejs.

dag 6 - lørDag. Multisportsløb: Vi
afprøver alle ugens discipliner i et kombineret
løb med let orientering på 2-3-mandshold.
Vi starter kl. 10 fra Rondetunet og forventes
tilbage efter 5-6 timer.
Vi åbner løbet for lokale deltagere, så vi kan
skabe lidt større konkurrence. Kl. 18, spisning
med evaluering af ugen.

sønDag 20. juli. Hjemrejse.

