
Velkommen til

Skeikampen!

BRUK HYTTA DI!



MED ALLE

BEKVEMMLIGHETER:

Hytta ligger i Frøyseter/
Svarttjernliahytteområde i skrått 
terreng, med utsikt til det 1123 
meter høye fjellet Skeikampen, 
alpinanlegget og golfbanen.

Tømmerhytta holder en veldig 
flott standard. Gulvarealet er 
ca 120 kvm, pluss hems på 
ca 50 kvm. Totalt har hytta 
12 sengeplasser, og det er god 
plass til noen ekstra.

Det er fullt mulig å leie 
sengeutstyr for oppholdet.

GAUSDAL

- MIDT I SØR-NORGE

Gausdal ligger nesten midt i 
Sør-Norge, med kort vei enten 
du vil på høyfjellet eller til byen. 
Nærmeste by er Lillehammer, bare 
en drøy halvtimes biltur unna. 
Innenfor samme avstand finner du 
også Hunderfossen Familiepark, 
Hafjell, Kvitfjell og Jorekstad 
badeland (ved Lillehammer).

For de som ønsker en kjøretur i 
vakker fjellnatur, er det muligheter 
både over Peer Gyntveien til Vinstra, 
fjellveien fra Vestre Gausdal til 
Fagernes eller de drøyt 30 km opp 
til Ringebu og derfra til Rondane.

Skeikampen Alpinsenter, som 
ligger ca 2 km fra hytta, har et 
komplett tilbud med alpinbakker, 
220 km turløyper, i tillegg til en 
rekke aktiviteter og barnetilbud. 

Her er det også hoteller med 
afterski, puber og gode spisesteder, 
postkontor, matvarebutikk og 
sportsforretning. 

Det er mulighet for leie av alle 
typer skiutstyr ved Skeikampen 
Alpinsenter.

Om sommeren er det tilbud om 
18 hulls golfbane, fiskemuligheter 
i flotte ørretvann, rafting, nydelige 
turområder og mange andre 
friluftsaktiviteter.

Vil du vite mer om tilbudene, kan 
du kontakte:

Gausdal Turistkontor, 
telefon 61 22 45 34 eller 
61 22 44 00. 

For flere opplysninger om området 
se www.skeikampen.no og 
www.gausdal.com. V
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Veibeskrivelse til Junit-hytta når du kommer fra sør (OSL):
1) 2 km nord for Lillehammer kjører du av E6 til høyre mot 
 Gausdal/Skei, vei nr. 255.
2) Følg skilting til Gausdal - 255, etter 9 km kjører du
 igjennom Follebu, etter ytterligere 4 km kommer du til 
 Segalstad Bru (kommunesentrum i Gausdal).
3) Du følger skilting til Skei, veg 254, etter 10 km kommer 
 du til Svingvoll. Her svinger du av til venstre mot Skei/
 Peer Gyntvegen.
4) Etter 7 km kommer du til vegkryss, der du fortsetter 
 hovedvegen rett fram mot Peer Gyntvegen/Skeikampen 
 Alpinsenter (kjører dere til høyre i krysset kommer du til 
 dagligvarebutikk).
5) Etter 1 km tar du av vegen til venstre mot Austlid 
 Fjellstue. Når du etter 1 km har kjørt over en smal bru, 
 kjører du inn første veg til venstre, Brannåsvegen.
6) Du kjører innover Brannåsvegen 300 meter, og tar tredje 
 avkjøring til høyre. Hytta er den fjerde på venstre side av 
 vegen og er merket med nr. 31.
Det er parkeringsplass på begge sider av hytta.

Kart fra hvor DU kommer fra:
Ved å gå inn på www.1881.no kan du få 
eget kart fra utgangspunktet du kommer,
til hytta. Adressen til hytta er: 
Brannåsvegen 31, Svingvoll, Oppland.

Veibeskrivelse til Junit-hytta når du kommer fra nord (TRD):
1) Når du kommer til Tretten, kjører du av E6 til venstre 
 mot Gausdal, veg nr. 254.
2)  Når du er i sentrum av Tretten følger dere skilting til 
 Gausdal/Skei, du kjører til høyre over brua, og etter 300 
 meter kjører dere over jernbanesporet. Det er 8 km til 
 Svingvoll.
3)  Når du kommer til Svingvoll følger du vegbeskrivelsen 
 fra punkt 4.


