
Hornsjø 
Vintersamling for distriktene 01, 15 og 16 

23. -25. februar 2018 

 

Hornsjø høyfjellshotell. 

Beliggenhet: 

Hornsjø Høyfjellshotell ligger i Øyer kommune i Gudbrandsdalen. Fra Øyer handels-sentrum & 

Hafjell Alpinanlegg (som i sin tur ligger langs E6 ca. 15 km nord for Lillehammer), ligger Hornsjø 

nydelig plassert i Øyer fjellet, 18 km fra Hafjell Alpinannlegg.  Hotellet ligger akkurat like over 

tregrensen, midt i ei lita setergrend, et steinkast fra Hornsjøen. Utsikten er storslått og harmonisk med 

sjøen nedenfor og med utsyn mot fjellene østover. 

  

Samlingen 

Vi vil legge opp til ordinær lavinehundtrening på noen lag og trening for ettersøksekvipasjer på 

figuranter og gjenstander. Oppmøte i løpet av fredag kveld. Det serveres middag fra 20.00.  

Avreise Søndag kl. 15.00. 

 

Påmelding til olav.lie, olav.lie@nrh.no  med kopi til May-Elin@broadpark.no   merk epost med 

Hornsjø 

 

 

VEIBESKRIVELSE:  

Følg E6 fra Lillehammer nordover ca. 15 kilometer til Granerudmoen i Øyer. Kjør til dere nesten har 

passert Hafjell alpinanlegg og har Quality Hafjell hotell på høyre hånd. Ta av fra E6 til høyre (skiltet 

Øyer sentrum) og følg skiltene mot Hornsjø. Herfra er det 18 kilometer til Hornsjø Høyfjellshotell. De 

første 7 kilometerne med relativt bratt oppstigning til ca. 700 m.o.h. herfra går turen innover fjellet i 

11 kilometer på det som heter Lie - Hornsjøveien. Dette er bomvei med mulighet for betaling med 

kort.  

 
INNKVARTERING:  

Overnatting er på hotellet eller anekset . 

 

MÅLTIDER:  

Inkludert i pensjonsprisen er, frokost, lunsjpakke (som smøres under frokosten) og middag. Lunsjen 

inntas normalt ute i feltene.  

 

BETALING:  

Overnatting koster kr. 850.- per person pr døgn (inkludert  frokost, termos, matpakke og middag. I 

tillegg tar hotellet 100 kroner/natt per hund som skal ligge inne.  Opphold og regninger på rommet 

betales direkte til hotellet før avreise.  Kursavgift for medlemmer av distrikt Østfold og Follo er 

kr.350,- betaltes inn til dio 15 kontonr. 61150505428 
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