Løypekart 2011

Hafjell Bike Park
Hafjell Bike Park er ledende i Norge på heisbasert sykling. 14 løyper
fra grønn til svart vanskelighetsgrad, fordeles på til sammen 25km
og en høydeforskjell på 700m. For de som ikke har downhillsykkel
selv, står det 65 utleiesykler med fullt beskyttelses utstyr klare for
nye opplevelser.
Gondolen bringer deg lett og komfortabelt til Mosetertoppen, hvor du
har flere muligheter for å komme til Stolheis II og videre til de øverste
løypene. Fra Mosetertoppen går det 3 merkede rundturer på terrengsykkel, samt sykkelsti til Lillehammer.
Mosetertoppen er også et fantastisk utgangspunkt for å komme inn
på det flotte og spennende vei- og stinettet i Øyerfjellet.

Bike Park
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Sykkelvettregler

Reise og overnatting

1. Enhver syklist må forholde seg slik at hun eller han ikke skader
eller bringer andre i fare.
2. Alle må avpasse fart og kjøring etter ferdighet, løypens
vanskelighetsgrad og føre.
3. Den som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon.
4. Den som kjører inn i eller krysser en løype må sørge for at dette
skjer uten fare. Det samme gjelder når man skal stoppe i løypa.
5. Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder.
Stopp aldri under hengkanter og hopp.
6. En syklist på vei oppover må holde seg ute av løypa.
7. Sykkelen må være i god stand. Sjekk alltid bremser, dempere
og hjul.
8. Følg skilting og merking. Etterkom pålegg
fra sykkelpatruljene.
9. Bruk alltid hjelm og nødvendig sikkerhetsutstyr.
10. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe.
Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Hafjell ligger 15 km nord for Lillehammer, i Øyer kommune.
Det er enkelt å komme til Hafjell med buss og tog.
Fra Oslo og Trondheim går E6
helt frem til Hafjell.
Sommerbussen fra Lillehammer
har egen spesialhenger for de som
har med sykkel.
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Gondolen og Stolheis II går - Hafjell Bike Park
Gondol går – noe redusert løypetilbud i Hafjell Bike Park
Kontakt informasjon: E-post: sykkel@hafjell.no • Tlf: +47 61 27 47 00

Priser og utleie
Heiskort

Voksen f.o.m. 16 år

www.hafjellbikepark.com

Barn4 - 15 år

Sykkel utleie
1 dag
2 dager
3 dager
Downhillsykkel inkl.
Kr. 750.Kr. 1 350.- Kr. 1 950.hjelm og beskyttelse
Downhillsykkel inkl.
Halv dag 14:00 – 17:00 Kr. 550.hjelm og beskyttelse
Terrengsykkel
Kr. 275.Kr. 425.Kr. 525.Forsikring mot ødelagt utleiutstyr kr 89,Utleiesykler skal være levert innen kl. 17:00.
Undervisning
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
90 min
645.325.280.255.3 timer
1245.625.530.485.Priser er per person, sykkel og heiskort er ikke med i prisen.

4 dager
Kr. 2 550.-

Avstander:
Oslo:
Hamar:
Gjøvik:
Otta:
Trondheim:
Moss:

200 km
77 km
60 km
105 km
355 km
255 km

Stockholm:
Gøteborg:
Karlstad:
København:
Fredrikshavn:

638 km
464 km
337 km
751 km
485 km

Utforsykling – downhill
Gruppen får innføring i utforsykling fra en av våre sykkelinstruktører.
Løypene er tilpasset ulik vanskelighetsgrad slik at alle kan delta.
Utforsykling i Hafjell Bike Park - halv dag.
Pris eks. 10 - 15 personer kr. 985.- per. person.*
Utforsykling i Hafjell Bike Park - hel dag.
Pris eks. 10 - 15 personer kr. 1 275.- per. person.*
*Dette inkluderer sykkel, beskyttelsesutstyr, hjelm, heiskort og instruktør.
Alle priser tar utgangspunkt i dager da Gondolen og Stolheis II går.
Utenom åpningstid kommer det et tillegg for drift av heiser.

Ta kontakt på sykkel@hafjell.no for mer informasjon og bestilling
Terrengsykling
Med utgangspunkt i Mosetertoppen har man lett tilgang til et stort
fjellområde som innbyr til sykling på sti og grusveier. Dette er velkjent
Birkebeinerterreng. Turene tilpasses gruppens ønske og ferdighet.
Vi tilbyr halv- og hel-dags undervisning/guiding for grupper.
Kan også gjennomføres for større grupper de dager Hafjell Bike Park ikke har
åpent, da kjører vi heis eksklusivt for gruppene.

Sommerminner

Hafjell Bike Shop
Har alt du trenger for deg og sykkelen. Vi utfører vedlikehold og
reparasjon av alle merker. Hafjell Bike Shop følger åpningstider til
Hafjell Bike Park • E-post: sykkel@hafjell.no • Tlf: +47 61 27 47 00
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Gøteborg
Hirtshals
Fredrikshavn

Opplevelser
Lillehammer Olympiske Bob- og Akebane
Her kan du kjøre hjulbob hele sommeren.
Det er plass til fire passasjerer pr tur i
tillegg til en autorisert pilot, og farten er
opptil 100 km/t.
Velkommen til en fartsfylt opplevelse!
For grupper er også andre aktiviteter
tilgjengelig, bl.a. skyting, klatring, trapes,
aktivitetspark, ATV kjøring og nyheten
paintball. Kontakt oss for tilbud.
Kontakt informasjon:
E-post: post@olympiaparken.no
Tlf: +47 61054200 • www.olympiaparken.no

Familiepark

Ta kontakt på sykkel@hafjell.no for mer informasjon og bestilling

Kr. 625.-

5 -10 pers.
235.445.-

Booking.
+ 47 61 24 90 00
+ 47 61 27 55 80
+ 47 61 28 55 50
www.nhu.dk

København

Grupper og firmaer

Gondolen t/r
Kr. 90.Kr.
70.Gondolen t/r familie. (Familie 2 v + 2 b) Kr. 225
Fellesbillett med Olympiaparken; Lysgårdsbakkene, stolheis, hopptårn,
simulator og Gondolen, kr 100,- pr pers. for voksne og barn.
Stolheis II
Kr. 60.Kr.
55.Dagskort
Kr. 255.Kr. 235.2 dager
Kr. 405.Kr. 365.3 dager
Kr. 545.Kr. 475.4 dager
Kr. 665.Kr. 595.5 dager
Kr. 785.Kr. 685.6 dager
Kr. 895.Kr. 775.7 dager
Kr. 995.Kr. 865.Ettermiddag *
Kr. 205.Kr. 185.Sesong
Kr. 2 650.Kr. 2 350.Key Card på alle kort utenom enkelttur Gondolen. Kr. 75.- Returpant Kr. 50.* Ved leie av sykkel ettermiddag 14:00 – 17:00

Overnattingsbedrift
Hafjell Booking
Nermo Hotell
Hafjell Hotell og Aparments
Norsk Hytteutlejning

Trondheim

o

Siste tur med Stolheis II går 16:30

Hafjell kan tilby et bredt utvalg av
overnattingstilbud for sine gjester.
Velg mellom koselige hytter og moderne hotell.
Alle overnattingsstedene ligger sentralt plassert i forhold til de
mange sommeropplevelsene! Online booking på www.hafjell.no

KJØPE DOWNHILLSYKKEL?
Hafjell Bike Park selger hver høst
!
årets utleiesykler til hyggelig pris
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NYakHtorbarndeepn
Tr degå
Bon

I Lillehammer,finner
L
du
eventyrlige Hunderfossen
Familiepark. Her er Ivo Caprinos
Eventyrverden med Hunderfossentrollet og Eventyrslottet, Familierafting, bilbaner, Energisenteret,
årets NYHET - Norges sprøeste
Traktorbane på bondegården,
badeanlegg med sklier og
hinderløype,Trollfallet, 4-D kino,
Gokart, Eventyrskipet og mye mye
mer. Mer enn 50 spennende
attraksjoner for store og små.

www.hunderfossen.no

Løypebeskrivelser

Turforslag

NM-LØYPA • 1 Fullblods DH-racing løype som inneholder alt.
Starter helt opp på Snuen (970 moh) og går ned til Midtstasjonen.

H

BULDRELØYPA • 2 Freeride på sitt beste. Har raskt blitt målestokken
her til lands når det gjelder morro på sykkel.
GRESSLØYPA • 3 Singeltrack som gjør det vanskelig å slappe av i
munnvikene. Går fra toppen av Stolheis II og ned til Midtstasjonen.
MOE’TOWN • 4 Doseringer og hopp i kjent Hafjell stil. Fra toppen av
Stolheis II og ned til Mosetertoppen, og Parkløypa.
PARKLØYPA • 5 Den perfekte vei ned til Midtstasjonen, mange store
doseringer og hopp.
EKSPRESSEN • 6 Navnet sier alt. Flyt og fart med store deilige
doserte svinger. 6a er «snillere» utgave av Ekspressen.
FAMILIELØYPA • 7 Bred og fin sykkelveg som går fra Midtstasjonen
og helt ned til Skitorget
ROLLER COASTER • 8 En skikkelig berg og dalbane tur. Tabeltopper,
step-ups, step downs, dropper og gaps her får du alt stort, hardt og fort.
RÅBØLSTIEN • 9 Teknisk sti-morro i Hafjells bratteste heng. Kommer
du igjennom her uten å sette ned en fot kan du være fornøyd.
OLD SCHOOL • 10 God gammeldags teknisk racing med masse
deilig knot. Fra Mosetertoppen og ned til Midtstasjonen.
BRATTLYKJA • 11 Lange sveipende svinger fra Råbølstien og ned til
tunellen av lett vanskelighetsgrad.
DESERT • 12 Dosert singeltrack med små hopp som er den perfekte
avslutning på turen for de som ikke skal innom Dirtsa på vei til Skitorget.
NAMELESS • 14 Noen av de meste lekne svinger i Hafjell. Ispedd småhopp som ekstra krydder. Navnet? Hadde ikke noe navn og slik ble det
NEW SCHOOL • 15 Skapt av Hafjell syklistene på dugnad, 140 syklister
var med på byggingen. Blanding av singeltrack, berms.
I år kommer hoppene…
HAFJELL DIRTSA Norges beste Dirtspot.

afjell – Lillehammer
En behagelig sykkeltur gjennom den flotte naturen i Gropmarka
til trivelige Lillehammer by. Turen går stort sett på grusvei etter turen
opp med Gondolen. Ruta begynner på grusvei gjennom Bike Parken
og følger en god sti ca 1 km ellers er terrenget lett med mange
nedoverbakker og avslutter den siste biten til Lillehammer på asfalt.
16 km.

M

osetertoppen – Moksjøen – Reina – Nordseter – Mosetertoppen
En variert tur på grusvei og sti. Denne turen er for de med erfaring
på terrengsykkel. Turen starter fra
Mosetertoppen, toppen av
Gondolen, innover på sykkelvei
over myrene til Moksjøen. Derifra
er det lett grusvei i tregrensa rundt Reinsvann og ned til Nordseter.
Fra Nordseter går ruta gjennom trolsk skog til Grøtåsen.
Fra Grøtåsen er det ca. 300 meter trillesti før man kommer inn på
en morsom og litt teknisk sti ned til Turthaugveien. Ta til venstre og
følg grusveien ca. 5 km., der går det av en sti til høyre mot Hafjell og
Mosetertoppen. Dette er ruta for vår offisielle «Birkentest» som sier
deg hvordan formen ligger an mot
Birkebeinerrittet. Ca. 35 km.

M

osetertoppen – Moksjøen – Sjøsætra –Ilsetra- Mosetertoppen
Turen går for det meste på grusvei og noe traktorvei. Den starter
med en liten kneik fra toppen av Gondolen og opp mot snaufjellet og
Moksjøen. Derifra til høyre innover fjellet på grusvei over myrlendte
vidder til Sjøsætra. Videre går veien til Pellestova på kupert grusvei.
Ta til høyre ved Ilsetra og følg seterveien gjennom Nysetra og nedover
til Mosetertoppen, toppen av Gondolen. Ta heisen ned eller følg
grusveien ned i dalen. Ca. 20 km.

M

osetertoppen – Moksjøen – Rognhaugen
Fra Mosetertoppen har vi laget en sykkelsti som går i lett
terreng. Stien går gjennom nydelig fjellområder med myrer, fjellvann
og bekker med setra Rognhaugen som endepunkt. Her kan man snu
og sykle hjem i lett nedoverbakke tilbake til Mosetertoppen.
Rasteplass på Botterudhaugen. Ca. 16 km.
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Tegnforklaring
Utforløype meget lett
Utforløype lett
Utforløype middels
Utforløype krevende
Sykkelturløyper
Vandreruter
Stolheis
Gondol
Billettsalg
Sykkelutleie XC og DH
Undervisning

Tursykkelkart

Verksted
Servering
Parkering

www.hafjellbikepark.com
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