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VelkommenHistorie

Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen. Kommunevåpenet, ei 
grankongle, symboliserer skog i vekst.

Skogen og dens ressurser har betydd mye for hurdølingene fram gjennom hundreårene:
De første spor etter bosetting i Hurdal er fra rundt år 200 e. Kr., og det antas at det var jegere 
og fiskere fra nabobygdene i sør som først bosatte seg her. Goingen, som Hurdalssjøen 
kalles i gamle kart, var fiskerik, og det var mye vilt i skogene.

De fleste av de litt større brukene i Hurdal var opparbeidet allerede før Svartedauden (1350), 
men så ble mange av disse liggende øde i flere hundre år, og folketallet gikk sterkt tilbake. 
På 1600-tallet begynte finneinnvandringen til Norge: Uår og krig i Finland fikk mange til å 
vandre vestover, først til Sverige og senere til Norge.  Hurdal ble en av bygdene i Skandinavia 
med størst innslag av finner.  Hurdals store skogområder passet godt for finnene; de brente 
område for område, og sådde rug i asken. Spesielt i Skrukkelia bosatte det seg mange, og 
det ble etter hvert mange ekteskap mellom finner og hurdølinger.  Fortsatt har mange hurdø-
linger litt ”finneblod i årene”.  

Skogen var avgjørende for etableringen av Hurdal Glassverk i 1755. Til smelteovnene gikk 
det med enorme mengder ved. Glassverket var i drift til 1895. Fram til midten av 1800-tallet 
ga-- verket mange arbeidsplasser, noe som førte til stor befolkningsvekst. Mange av 
fagfolkene, for eksempel glassblåsere, var rekruttert fra England og andre europeiske land, 
så miljøet var internasjonalt. På midten av 1800-tallet var innbyggertallet i bygda omtrent 
som på dagens nivå, men vanskelige tider og forlokkende muligheter i Amerika førte til stor 
utvandring fra Hurdal i perioden 1860 – 1910.

Skogen sysselsatte likevel fortsatt mange, og skogsarbeiderne bodde i tømmerkoier i uka. 
Tømmerfløting var vanlig i Hurdal fram til ca 1960. Før skogbruket ble mekanisert, levde 
omtrent 600 av skogsarbeid her, og mange pendlet også inn til bygda for å arbeide i skogen.

I dag pendler mange ut av bygda til jobb. Med Gardermoen som hovedflyplass fra 1998, 
øker stadig mulighetene for varierte arbeidsplasser i regionen vår. Det tunge skogsarbeidet 
er en saga blott. Nå bruker de aller fleste skogen til rekreasjon.  

Om dette, og mer til, kan du lese i guiden vår! De fleste stedene som er omtalt, har også et 
referansenummer på kartet s.18-19. YX Hurdal (21) har en tavle med oppdatert informasjon 
om hva som skjer i bygda. 

Se også: www.hurdalinfo.no og www.hurdal.kommune.no

Velkommen til Hurdal, Østlandets perle! - Et sted å satse på, enten 
som innbygger, næringsaktør eller turist!

Vi liker å kalle bygda vår for ”Østlandets perle”, og vi som bor her, mener 
det oppriktig. Beskrivelsen ”den grønne, blå og hvite bygda” beskriver tre 
viktige elementer i vår natur som bidrar til å skape vår identitet. Det grønne 
er skogen som har vært viktig for Hurdal som arbeidsplass, men som de 
fleste nå assosierer med friluftsliv. Det blå er vann, med Hurdalssjøen som 
en av Norges vakreste sjøer, med nydelige strender, vannaktiviteter og 
fiskemuligheter. I tillegg har vi mange fine tjern med et rikt fiskeliv. Det hvite 
er snøen som er et viktig varemerke. Svært mange kommer til bygda vår for 
å benytte seg av alpinsenteret, hoppanlegg, skiløyper eller rett og slett urørt 
snø. Hurdal er et velbenyttet rekreasjonsområde for mange tilreisende fra 
fjern og nær.

Unike rekreasjonsmuligheter kombinert med sentral plassering, gjør Hurdal til en flott kommune å feriere 
eller bosette seg i. Den ligger nært inntil (½ t), men samtidig skjermet fra den sterke fortettingen rundt 
hovedflyplassen på Gardermoen. Dette er kommunens store styrke, og gjør Hurdal til en litt annerledes 
bygd å bo i. Vi liker å si at det er 2 ½ times reise til London, Berlin og Paris. Hurdal ligger derfor ”midt i 
verden”.

Nye, ferdigregulerte boligområder vil bli klare i årene fremover, og de første tomtene vil være byggeklare 
nå i år. Det skal også bygges en ny stor 1-10 skole som også vil bli ei storstue og et samlingssted for hele 
bygda. 

Økt fokus på næringsområder og næringsetablering, gjør at Hurdal merker en gryende interesse fra nye 
innbyggere og ny næring. Vi forventer oss også mye av økt hyttebygging i årene som kommer! Med belig-
genhet en times kjøring fra Oslo, og fritids- og friluftslivsmulighetene som bare ligger her og venter, er 
Hurdal en perfekt hyttekommune i tillegg til en utmerket bokommune. 

Vi sees i Hurdal!

Med vennlig hilsen 
Runar Bålsrud, ordfører

Hurdalssjøen sett fra Sæteråsen     Nordliskampen 
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Spark vm

VM SPARK UTFOR I HURDAL – EN FANTASTISK FOLKEFEST
Det første VM i park utfor ble gjennomført i Hurdal 2011. Det ble en gedigen folkefest med 400 deltakere og 
over 2000 tilskuere, som sammen skapte liv og røre i bygda en strålende lørdag i februar.  Arrangementet var 
så vellykket at det raskt ble bestemt å gjøre dette til en årlig folkefest i bygda. 

Bak VM spark utfor står Hurdal Idrettslag og Hurdal kommune. Arrangementet fokuserer like mye på trivsel 
som på fysisk aktivitet. Dette ønsker en å oppnå ved å legge til rette for trening hele vinteren. I Hurdal blir 
nemlig gangstiene strødd bare i halv bredde, for å ta hensyn til sparkerne! 

Spark VM skal:

 •  gi tilbud til både topp og bredde
 •  være en folkefest
 •  gi heder og verdighet til et gammelt og godt framkomstmiddel
 •  sette Hurdal på kartet
 
VM SPARK UTFOR I HURDAL 2012 arrangeres  lørdag 11. februar.

Startnumre deles ut ved Hurdal Torg, og alle deltakerne må gå opp med sparken sin til start på Minneåsen. 
Det er konkurranseklasser (egen handicap-klasse) og trimklasse, og man kan delta både i ener- og toerspark. 
Mål er nede ved Rådhuset, der det er vintermarked med salgsboder og aktiviteter.

Nærmere informasjon og medieklipp finnes på www.vmsparkhurdal.no.



Nedfarter Lengde

1 Familiebakke 1 1700 m

2 Familiebakke 2 1400 m

3 Familiepark / Familiebakke 3 850 m

4 Terrengpark / Hansebakken 1000 m

5 Svingbakken 400 m

6 Dragern 120 m

7 Avstikkeren

8 Flomlysbakken 800 m

9 Sørhenget 800 m

10 Barnebakken 250 m

11 Akeområdet

 Krevende  Middels  Lett  Meget lett

Heiser

I Parallellen 800 m T-krok

II Flomlysheisen 800 m T-krok

III Parkheisen 700 m T-krok

IV Sesamtrekket 250 m Skålheis

www.skihurdal.no
Telefon: 63 92 02 00

= utgang  
langrennsløype

= servering 
billettsalg  

WC
skiutleie

å

å
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Skiturer i Hurdal

Preparerte skiløyper vinteren 2011/2012
LYSLØYPA V/LUNDBYBAKKEN (31)
Trasé: Rundløype 4 km.
Standard: Preparert for trenings- og konkurranseformål av Hurdal IL - både 
 klassisk og fristil. 
 Lys: kl. 18:00 - kl. 21.00 alle dager
Parkering: Lundbybakken.

I.  MINNEÅSEN NORD 
Trasé:  A: Minneåsen ved Hermodts plass - Holtjennet - 
 Hurdal Skisenter (9 km). Prepareres med løypemaskin.
 B: Holtjennet - Rødtjennet - Hurdal Skisenter (5 km) Scooterpreparert.
 C: Rødtjennet  - Steinsjøen (4km) Scooterpreparert.
 D: Kryss Kinnavegen/Dalsætra - Kinnavegen - Siridalsvegen -   
 Damtjennet - Aklangen (7 km). Prepareres med løypemaskin.
Standard: Prioritert - normalt god standard alle dager. 
Parkering: Hermodts plass (33), Haraldvangen (35) eller Hurdal Skisenter (15).

II.  MINNEÅSEN SYD
Trasé: A: Hermodts plass - Haraldvangen/Hurdalsenteret (4 km) - 
 Kinna (7 km).
 B: Hermodts plass - Vingerdalsstua - Krafttjennet - Kinna (7 km).
 Liten avstikker til Brenntoppen fra Vingerdalsstua (1 km). 
 C: Kinna - P-plass v/Lomtjennet (2 km).
Standard: Normalt god standard alle dager. Prepareres med løypemaskin
Parkering: Hermodts plass (33), kryss Minneåsvegen/Byfellavegen, 
 og i Byfellavegen v/Lomtjennet 43, (innkjøring fra RV 180 v/Langton)

III.  SKRUKKELIA
Trasé: Preparert trasé i hele Svartungsvegen - tilknyttet løypenett til Toten
 Svartungsvegen, vegbom ved Nordenga (10) - Bjørnåstjennet (6,5 km).
 Gjødingsætra - Fjellsjøen - Bjørnåstjennet (7 km).
 Fra Bjørnåstjennet blir det preparert videre via Blankputten i retning   
 Fjellsjøkampen (11).
Standard: Preparert til helger/ferier, scooterpreparert.
Parkering: Gjødingsætra (12) eller Svartungsvegen (vegbom ved Nordenga 10).

ved Vingerdalsstua (37) på Minneåsen, serverer langrennsgruppa 
i Hurdal IL varm saft, te, kaffe, vafler og andre godsaker. Det er ca 
25 sitteplasser inne på Vingerdalsstua. Ute er det en stor gapahuk 
og bålplass. Hytta er ett ypperlig turmål for barnefamilier. Fra 
Vingerdalsstua kan man ta turen til Brenntoppen som ligger bare 
noen hundre meter unna i vest. Herfra er det i klarvær flott utsikt over 
Hurdal og Hurdalsjøen.

Hurdal Hele Året (HHÅ) er en forening stiftet av idrettslag og nærings-
liv. Foreningens formål er å tilby attraktive skiløyper i et av Østlandets 
fineste naturområder. HHÅ har inngått avtale med Haraldvangen 
om kjøring av løyper de neste fem årene.  Med basis i avtalen har 
Haraldvangen investert i en ny og moderne løypemaskin som vil sikre 
fine løyper på Minneåsen. Bli medlem i foreningen og støtt arbeidet 
med skiløypene.

Kjekt å vite...

Oppdatert preppestatus:
www.skisporet.no
Her finns også en komplett oversikt 
over Hurdals langrennsløyper.

Løypetelefon: 918 84 183
Hurdal Hele Året: hurdalha.no

Åpningstider Vingerdalsstua:
Lørdager og søndager, fra og med 
første helg i januar til og med
1. påskedag, hele vinterferien og 
hele påskeferien, forutsatt skiføre.
Januar: Kl. 11 – 15:30
Februar, mars og april: Kl. 11 - 16:00

Tlf. Vingerdalsstua 918 73 773

Gebyr for skiløypeparkering 
• Minneåsen, Hermodts plass og 
kryss Minneåsvegen/Byfellavegen
• Skrukkelia i Svartungsvegen ved 
parkeringsplassene.
Kr. 50,- /dag 
Kr. 400,- /sesong

Det er innført sms-betaling.

finn fram

Skiløypekart finner du på side 
18-19. Skiløypene er avmerket med 
rødt og er nummerert med romer-
tall som i oversikten til venstre. 

Hurdal Skisenter

Hurdal Skisenter har tilsammen 7 km nedfarter og er Akershus’ 
største familieanlegg. Skisenteret får mye ros fra besøkende som 
opplever et trygt og godt miljø der ungene som oftest klarer seg 
selv. En adskilt barnebakke med egen heis gir en rolig ramme for 
nybegynnere som raskt lærer å ta heisen selv. Barnebakken har 
også barne-terrengpark og en liten akebane for de minste med 
akebrett. Anlegget forøvrig tilbyr variasjon og utfordringer som 
tilfredsstiller de fleste.
Hurdal Skisenter har:
• 10 nedfarter og 4 heiser
• Akeområde for de minste
• Servering
• Skiutleie
• Skiservice
• Familiepark og terrengpark
• Langrennsløyper ut fra anlegget
• Kveldskjøring hvor 3 nedfarter og terrengparken er flombelyst
• Gratis for barn med hjelm (t.o.m. 6 år)

Ta kontakt

www.skihurdal.no
Telefon: 63 92 02 00
E-post: post@skihurdal.no

finn fram

Skiltet fra Torget (ved rundkjørin-
gen). Skisenteret ligger ca. 5 km 
nord for Torget og er merket nr. 15 
på kartet s.18-19.

Kjekt å vite...

Normal sesong er fra medio 
desember til begynnelsen av april. 
Sjekk alltid åpningstider før du drar.
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Severdigheter Severdigheter

Hurdal Verk (19)

Hurdal Glassverk var i drift i årene 1755 - 1895, og 
var i sin tid Norges største. Hovedproduktet var 
vindusglass (kronglass). I perioden 1779 - 1809 ble 
det også produsert hvittglass (bordglass) her. 
I dag er det folkehøgskole på Hurdal Verk, eiet og 
drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband.
Tlf 63 92 06 00 • www.hvf.no

Hurdal Kirke (32)

 
Den første kirka i Hurdal ble antakelig bygget på 
1300-tallet. Kirka fikk i 1793 i hovedsak den form 
den har i dag. I kirka finnes gammelt inventar; blant 
annet døpefont fra middelalderen og krusifiks fra ca 
år 1300.
Gudstjeneste hver søn- og helligdag (unntatt andre 
søndag i måneden, annendag jul, påske og pinse).
For omvisning: Tlf 63 98 73 02 (tirs/ons kl. 9-15).

Skrukkeli Kapell (8)

Tømmerkapell innviet i 1923, modell av Isum-kapellet 
på Maihaugen.
Gudstjeneste hver 2. søndag i måneden og annen-
dag jul, påske og pinse, samt hver olsokkveld.
For omvisning: Tlf 63 98 73 02 (tirs/ons kl. 9-15).

Rognlisaga (3)

Sagbrukene var tidligere livsnerven i flere av 
grendene i Hurdal. Rognlisaga står på fundamentene 
til en av de første sagene i vår region, satt opp i 
1795 av Carsten Anker. Rognlisaga er i privat eie, 
men disponeres av Hurdal Historielag for visning og 
demonstrasjonskjøring.
NB! I 2012 vil det bli gjennomført store reparasjoner 
på sagbygningen, så saga vil ikke kunne demonstre-
res. Det vil bli arrangert åpen dag med omvisning 
en gang på forsommeren og en gang på høsten. 
Åpningstider blir annonsert.
Info: Anton Rognlien. Tlf. 63 98 74 44 / 926 60 675

Garsjøen Skysstasjon (5) 

Hovedbygningen fra 1700-tallet rommer hoveddelen 
av Hurdal Historielags samlinger. På tunet finnes også 
det gamle størhuset med svalgang og den gamle 
bua. Til sammen utgjør disse bygningene, med den 
gamle kongevegen i mellom, et tun som i dag er unikt 
i Norge.  
Åpningstider blir annonsert. Informasjon Arne Garsjø 
tlf 63 98 90 52.

Knaisætra (25)

Fylkets best bevarte setergrend, med 16 gamle 
tømmerhus. Stedet var opprinnelig en finne-
plass, men ble på slutten av 1600-tallet seter for 
Knaigårdene, og var i drift fram til 1967. Til Knaisætra 
er det skiltet fra RV 180 mot Lygna, og fra parkerings-

plassen går en 1,5 km lang sti opp. 
Informasjon: Tlf 63 98 77 08 / 934 82 706.

Molstad Landhandleri (22)

I perioden 1884-1970 var det skysstasjon og gjestgi-
veri, landhandleri og kafé i bygningen på Knaibakken. 
Gjestgiveriet hadde også kongelige gjester: I 1938 
bodde kong Haakon og kronprins Olav her under en 
militærøvelse. www.hurdalinfo.no • Tlf 915 54 468

Moltzau Antikk & Auksjon (17)

Rett nord for Strømmen skole (17) ligger et sjarme-
rende lite bruk med flere laftede småhus. Stabburet er 
innredet med gamle møbler og antikke gjenstander, 
hvor det meste er til salgs. Mye stammer fra Hurdal, 
så her kan man virkelig handle lokalt! Eieren, Jan 
Moltzau, har også glass fra Hurdal Glassverk til salgs.
Informasjon om åpningstider med mer: 911 08 653.

Galleri Dajani i Brustad-stabburet (22)

Galleri Dajani er et sted hvor du kan se og kjøpe 
kunst (oljemalerier og keramikk).
Åpningstider tirsdager og søndager 12.00-16.00 

Brustad-stabburet ligger ved Torget.
Informasjon:
Khalil Dajani mob. 913 74 841
Maria Pichler mob. 473 83 458

Hellige Trifon Skita (13)

Hellige Trifon Skita er tilknyttet Den ortodokse kirke 
i Norge. Etter en innledende periode fra 1976 i Oslo, 
ble klosteret opprettet på Sivesind (V-Toten) i 1985. 
Senere (år 2000) flyttet det til Skabland i Hurdal.  En 
Skita er et minikloster. I dette tilfelle består felles-
skapet foreløpig av to munker. Tar imot grupper og 
enkeltpersoner etter avtale. 
mob 472 71 396 • e-post: fader.johannes@ortodoks.
org •  www.ortodoks.org

Vestlia (40)

Vestlia er et finnetorp fra midt på 1600-tallet. Dagens 
hovedbygning er trolig en toromsstue fra 1880-årene 
som er påbygd og har fått en etasje til. Nedenfor 
tunet er det flere store rydningsrøyser.  I Vestlia er det 
en samling av gammel hesteredskap og treskemas-
kiner. Kart med merkede stier i området finnes på 
stedet.  
Vestlia ligger halvveis mellom Rustad og Jeppedal. 
Kjør opp Rustadvegen fra Coop Rustad, ta av og kjør 
gamle Jeppedalsveg til parkeringsplassen. Skiltet til 
Vestlia.
Informasjon: Per Haugen tlf. 901 80 152 og 
Gunnar Olsen tlf. 419 33 058.
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Fotturer

PILEGRIMSVEGEN (17)
(Sandsbråten/Eidsæter - Spetalen) 
Utgangspunkt for stien er en informasjonstavle 
mellom Sandsbråten og Eidsæter, ca 1 km sør for 
Hurdalsenteret ved RV 180. Herfra går en ryddet og 
merket tursti via Krafttjern og Byfella til Spetalen i 
Eidsvoll. (ca. 6 km)

Litt historikk:
Den tusen år gamle bygdevegen mellom Hurdal og 
Eidsvoll som pilegrimer på veg til Nidaros har gitt 
navnet til, gikk her. En regner at hurdølingene gikk her 
alt fra 800-årene av, siden den var en kortere veg til 
Eid enn den eldre, såkalte Ridevegen, som gikk fra 
Bundli over Stensby og sørover. Den gangen pilegri-
mene gikk her, hadde den alt i mange år også vært 
vegen til Eidsivatinget for folk fra Hadelandsbygdene 
og Toten som fant det naturlig å fare gjennom 
Hurdalen. Som bygdeveg ble den avløst av 
Kongevegen i år 1793, men helt fram i 1930-årene var 
det vanlig at bygdefolket på sommerstid tok denne 
korteste vegen over til Eidsvollbakken og Sundet.

BRENNTOPPEN, 518 m.o.h (15)
Start fra Haraldvangen. Merket sti. Ganske bratt opp 
til Brenntoppen, som er et flott utsiktspunkt. Beregnet 
gangtid: Ca 1 time. Merket og ryddet sti videre ned til 
enden av Kløvdalsvegen, hvor du kan ta veien forbi 
Dalsetra tilbake til Haraldvangen.
Fra Brenntoppen er det også merket sti ned til 
Vingerdalsstua.

MISTBERGET (663 m.o.h. Eidsvoll) (18) 
Start fra sørenden av Tisjøen på merket sti gjennom 
Blomsterdalen, videre på venstre side av Tasketjern. 
Etter passering av Koiedalsstua går stien i noe 
brattere terreng opp mot toppen. Fra brannvakttårnet 
på toppen er det fin utsikt i flere retninger. (Tur/retur 
ca. 7 km).

foretok det nødvendige skifte av klær på dåpsbarnet. 
Brurebakken er også et interessant navn. Sagnet sier 
at et brudepar som kjørte over åsen til vielse, kjørte 
utfor, og bruden omkom.

TIL FJELLSJØKAMPEN 
Akershus’ høyeste punkt, 812 m o h, med et fredet 
urskogsområde (naturreservat). Fra utsikstårnet på 
toppen er det vid utsikt til alle kanter.
Fjellsjøkampen kan nås ved:

• TURSTI FRA GJØDINGSÆTRA (6)
Fra parkeringsplass ved vegbom ovenfor 
Gjødingsætra er det ca 1 times gange til toppen. 
Skogsbilveg og tydelig merket skogssti, bratt.
I stedet for å ta den bratte stien opp kan du 
fortsette ca. 2 km videre på skogsbilveien til 
enden av Fjellsjøen. Her er det godt merket sti til 
Fjellsjøkampen gjennom interessant terreng, og en 
mindre bratt sti. Tar du så den bratte stien ned fra 
Fjellsjøkampen, får du en fin rundtur.

• TURSTI FRA HØVERSJØFLØYTA (1)
På skogsbilveg, etter hvert skogssti. Skiltet. Til 
toppen betydelig lengre enn fra Gjødingsætra, men 
noe slakere terreng.
Beregnet gangtid: Ca 2 timer en veg.

Litt historikk:
Fjellsjøkampen var alt i 1885 ettertraktet som turmål. 
Fra Turistforeningens årbok fra denne tiden, kan 
vi lese følgende:”Fjeldsjøkampen i Hurdalen er en 
af landets videste udsigter. Den rager så høit op 
over omgivelserne, at man fra toppen har utsigt til 
Jotunfjeldene, fjeldene på rigsgrændsen i Østerdalen, 
Øieren og Christianiafjorden samt Thelemarks-
fjeldene”. Artikkelen gir videre en detaljert beskri-
velse av hvordan du kommer deg fra Christiania til 
Fjellsjøkampen.
På foreningens generalforsamling i 1885 ble 
det fremmet forslag om bygging av hytte på 
Fjellsjøkampen. Forslaget ble nedstemt til fordel 
for hytte på Skogadalsbøen i Jotunheimen. Det ble 
derimot bevilget 200 kr til opparbeidelse av en vei til 
Fjellsjøkampen.
Brannvernhytte på Fjellsjøkampen ble bygd i 1920, 
og denne var betjent av vaktmannskap hver sommer 
fram til 1948. Stedet er i dag markert med en infopla-
kat (ca. 500 m før du er ved utsiktstårnet på vei opp 
fra Gjødingssætra).
NGO bygde utsiktstårn på toppen i 1969 for arbeidet 
med kartoppmåling. Dette ble i 2006 erstattet av et 
nytt utsikstårn med sikteskiver (samarbeidsprosjekt 
mellom Hurdal Turlag og Hurdal kommune).  

RIDEVEGEN (16)
Bygdevegen mellom Bundli i Hurdal og Stensby i 
Eidsvoll. Parkering ved avkjøring til Mistberget på 
Minneåsvegen. Etter ca. 300 m på Mistbergvegen, 
er det merket sti mot Bundli. Etter ca. 500 m 
kommer du til Minneåsvegen ved sørenden av 
Tisjøen. Her følger du veien ca. 100 m mot Hurdal 
før stien igjen går inn i skogen. Videre skal det 
være lett å følge blåmerkingen fram til Bundli 
(lengde ca. 5 km)

HØGDEVEGEN TIL FEIRING (9)
Merket sti/veg fra Melby ved Hurdal Skisenter til 
Melby i Feiring. Fineste utsiktspunkt har du på 
høyden etter passering av Brågåtjerna (toppen av 
Brurebakken), og mot slutten av turen før det går 
bratt nedover mot Melby i Feiring. Her har du en 
flott utsikt mot Mjøsa. (Turens lengde en vei ca. 6 
km)

Litt historikk:
Hurdal og Feiring var en kommune fram til 1870, 
og denne vegen var sommerstid eneste forbindel-
sen mellom de to bygdene.
Hurdal og Feiring ble eget sognekall i 1777. Siden 
presten var bosatt i Hurdal, ble kjerka her regnet 
som ”hovedkjerke”. Feiringene måtte derfor ofte 
over åsen for barnedåp mv.
I den tida Feiring lå under Hurdal, måtte feiringene 
dessuten over til Hurdal på tingmøter og ellers i 
forskjellige folkevalgte organ. Etter at Feiring ble 
skilt fra Hurdal, minket trafikken over åsen.
I mange år og helt fram til 1890 gikk også postruta 
til Hurdal denne vegen. Posten kom med jernbanen 
til Eidsvoll st. – seinere til Minne st. Der ble den 
sendt videre med båt til Feiring og brakt videre 
over åsen til Hurdal.
Langs vegen er det mange navn som har en spesi-
ell betydning. Her finner vi bl.a. Fadderhusbakken 
der de som skulle bære barn til dåpen, tok inn og 

BJØRNÅSEN (825 m.o.h. Toten) (4)
På skogsbilveg fra Nordenga i Skrukkelia. Først 
ca. 2 km på Svartungsvegen. Ta så til høyre inn på 
Lusmyrveien og gå den til enden (ca. 2 km). Herfra 
er det blåmerket sti til Bjørnåsen. Ved stidele 
anbefales stien til venstre. På den måten når du 
toppen fra nord og får en fin tur over toppen tilbake 
til stidelet, og videre ned til Nordenga. (Turen på sti 
utgjør ca. 6 km.)

TIL GLASBERGET (3)
Fra vegbom ved Dalen i Skrukkelia, parkerings-
muligheter. Skogsbilveg i vel 2 km, med en del 
stigning til Osttjern. På merket skogssti bratt 
oppover mot Glasberget (ca 1 km). Her kan en 
se tydelige spor etter steinbruddet, hvor det ble 
hentet kvartsstein til glassproduksjonen ved Hurdal 
Glassverk.

LUSHAUGEN (812 m.o.h.) (2)
Fra Skrukkelivegen mot Lygna ca. 300 m før 
fylkesgrensa. Til venstre på skogsbilveg (bomvei) til 
Bustevollen (1 km). Videre på blåmerket sti opp til 
Lushaugen. Turen tilbake kan tas om Lushaughytta 
på umerket sti/skogsbilvei til Bustevollen. (Hele 
turen ca. 5. km)

Gml.HADELANDSVEGEN (Kjerkevegen) (5)
Merket sti fra Skabland (ved nordenden av 
Skrukkelisjøen). I skogsterreng forbi Lisætra til 
Svartbekksetrene ved Tommelsjøen. Herfra ned til 
Skimteflaten langs Svartbekken.(ca. 8 km)

Litt historikk:
I dag er det ikke så stor kontakt mellom Hurdal og 
Hadeland, men vi skal ikke så veldig mange tiårene 
tilbake før en del av de gamle forbindelsesvegene 
ble brukt. Den siste tida var det seterdrift som var 
den viktigste årsaken, men helt fram til 1841 var 
Skrukkelia en del av Gran Prestegjeld. Det var da 
Skrukkelia ble lagt til Hurdal at trafikken mellom 
Hurdal og Hadeland avtok.
Den gamle Hadelandsvegen, eller Kjerkevegen 
som den antagelig tidligere ble kalt, gikk om 
Lisetra, over Fuglåsen og Fuglåsvadet, forbi 
Svartbekksetrene til Tommelsjøoset og videre 
vestover om Grønsjøen, Risbakken, Malsjøen og 
Svera til Hanserud i Gran

Gml. SKRUKKELIVEGEN. (7)
Start fra Svartungsvegen ved oppkjøringen til 
Sørgården i Skrukkelia. Merket sti fra Sørgården 
forbi Hansebakken og Taraldseter mot Brattlia. 
Herfra videre forbi Embretseter til Silvifuturum. (ca. 
9 km) 

fotturer
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fotturer

Hurdal Turlag arrangerer turer annenhver 
søndag fra midten av mai til midten av oktober 
(ikke i juli).
Dessuten arrangeres det turer hver tirsdag 
ettermiddag fra begynnelsen av mai til midten 
av september. Frammøte for turene er Torget,  
kl.10.00 for søndagsturene og kl.18.00 for 
tirsdagsturene. Turene annonseres i kommu-
nens månedlige informasjonsbrosjyre, lokala-
visa og i eget programhefte som er lagt ut på 
Essostasjonen, YX Hurdal og Maxbo Hurdal. 
Informasjon Sverre Spangen, tlf. 412 99 795.

Turorientering
Hurdal O-lag har turorientering, dvs faste poster 
på ulike steder i bygda, stående ute fra ca 15. 
mai-15. sept. 
Kart og informasjon fås på Essostasjonen (29).

Kjekt å vite

Litt historikk:
Her snakker vi også om en gammel kjerkeveg. 
Før Svartedauen gikk kjerkevegen østover til 
Margaretakirken i Hurdalen. Etter gjenryddingen 
av Skrukkelia på begynnelsen av 1600-tallet, var 
Skrukkelia lagt til Hadeland. Bygslerne måtte fram til 
1841 derfor søke øvrighet og prest på Gran. Senere 
ble igjen Gml. Skrukkelivegen en kjerkeveg ned til 
Hurdal.

ROGNSTADKOLLEN (640 m.o.h.) (10)
Ta Rognstavegen fra Hurdal Verk til hytteområdet ved 
Øvre Rognstad. Her starter merket sti til toppen. Ca 1 
times gange i sterk stigning. Flott utsikt fra toppen.

BURÅSKOLLEN (564 m.o.h.) (14)
Parkering: På rv 180 mot Lygna er det skiltet til 
Silvifuturum. Her er det mulig å parkere.
Følg veien opp til Vulkanplassen. Her velges stien 
som holder svakt mot venstre og man kommer opp 
mot toppen fra vestsida. Fin utsikt over sjøen og 
bygda. (ca. 4 km tur/retur)

KNAISÆTRA (8)
På rv 180 mot Lygna er det merket Knaisætra og her 
ligger stor parkeringsplass. Du kan enten velge vegen 
oppover eller ta sørover langs elva et lite stykke. Her 
svinger stien brått mot høyre. Lengde ca. 2 km tur/
retur.
(Se omtale av Knaisætra under severdigheter)

Litt historikk:
På 1600-tallet ble plassen ryddet første gang, og 
fikk navnet Berntstømte etter manen som ryddet. 
På 1700-tallet ble den overtatt som seter av 
Knaigårdene. Fram til ca.1930 var det inngjerdede 
enger helt ned til elva. Det er 16 hus på sætra, 7 
størhus og 9 fjøs. Fra 1990 er husene restaurert og 
har igjen fått flistak. De eldste husene er sannsynlig-
vis fra første halvdel av 1800-tallet. Seterdriften tok 
slutt i 1965.

Gml. JEPPEDALSVEGEN (19)
Start på turen: Ta av fra rv.120 i retning mot Tajet. 
Etter passering Tajet tar du til høyre inn på Gml.
Jeppedalsvegen. Følg denne til bom ved oppkjø-
ringen til Vestlia. Vestlia er verdt et besøk på denne 
turen. (Mer info om Vestlia under Severdigheter)
Følg vegen mot Tomta. Herfra er det ryddet og merket 
sti videre til Øyangen i Jeppedalen (ca. 4 km)

Litt historikk:
Kalles også for Finnevegen. Det er finnenes ferdsel 
etter gjenryddingen av Øyangsplassen etter 

Svartedauen, som har laget de eldste vegfarene 
vi kjenner i dag. Så sent som i 1856 var fortsatt 
finnenes Øyangsveg den eneste vegen til Øyangen 
og Jeppedalen.
Øyangen var typisk for steder finnene ønsket å slå 
seg ned på, med varm og godt drenert morenejord 
hvor rugen kunne modnes, med fiskevatn og med 
store skogvidder omkring. Øyangen var et eldora-
do. Seinere ble husmannsplassene i Jeppedalen et 
slags sentrum i ei stor finnegrend, som strakte seg 
fra Langen i vest og Vestlia i øst til Brattligarden 
og skrukkelia i nord. Etnisk tilhørighet og giftermål 
førte til stor ferdsel og reine grendeveger mellom 
de to dalførene, særlig mellom Jeppedalen, Vestlia 
og Brattlia. Det var veger som i stor utstrekning 
ennå var i bruk i 1930-årene. 

SKOGSTIEN (11)
Ryddet og merket sti fra Hallsteinsbakkvegen 
(opp fra Hurdal Hestesenter) om Morten, og videre 
rundt om nordenden av Buråstjennet. Rundløype 
(natursti) på ca. 4 km med et 20-talls infoplakater 
langs stien.

Turer med utgangspunkt Hurdal Torg. Disse stiene 
vil være ferdig merket våren 2012:

OPPERUDTJERN/DAMTJERN (12)
Start på sti ca. 100 m forbi Skogkontoret (MEV) på 
Minneåsveien. (1 times gange).

BUNDLITJERN (13)
Start på sti ca. 200 m etter trafostasjonen ved 
Damtjerns-bekken. (en god times gange).

sykkelturer

• Turkart «Totenåsen» dekker hele åsen 
mellom Hurdal og Mjøsa og langt nordover 
og vestover, men ikke lenger sør enn til 
Vingerdalsstua. Kan kjøpes fra Haraldvangen 
(35) og YX Hurdal (21)

• Kartblad 1915 IV «Hurdal» (kartserie M711 fra 
Statens Kartverk).

• Skiløypekart kan lastes ned fra Hurdal 
kommunes hjemmeside www.hurdal.
kommune.no eller på www.hurdalinfo.no. Det 
er også tilgjengelig fra Rådhuset (22) og YX 
Hurdal (21)

• Hurdal O-lags områdekart: Burås, Gjøding, 
Haraldvangen, Haugnes/Haraodden, Hurdal 
Verk, Verkensdammen, Lundby, Steinsjøen/
Mørka samt skolegårdskart over barneskolene.

• Turorienteringsposer med kart og informasjon 
selges hos Esso.

Kart (typer, salg)

Følgende sykkelturforslag er merket av med grønt på 
kartet side 18-19:

A) Torget - Hermodts plass - Røtjennet - Hurdal 
Skisenter - Torget, 20 km. 
Underlag: Asfalt og grus. Følg Minneåsvegen (asfalt) 
opp til Hermodts plass, ca 4,5 km motbakke. Ta til 
venstre nordover langs Tisjøvegen, lett terreng på 
grusveg, forbi Holtjennet og Røtjennet, før det er bratt 
ned til Steinsjøvegen. Ta til venstre (sørover) forbi 
skisenteret, og herfra på asfalt tilbake til Torget. Det er 
fint å stoppe ved et av de mange tjernene man passerer 
på turen.

B) Torget – Byfellavegen - Kinnavegen - 
Torget, 20 km. 
Underlag: Asfalt og grus. Følg Minneåsvegen i vel 5 
km opp og forbi Hermodts plass, og ta til høyre i kryss 
Byfellavegen. Følg denne grusvegen først knappe 2 km 
slak motbakke, så ca 4 km stort sett nedover til man 
møter Kinnavegen (grus). Følg denne først vel 4 km i lett 
terreng, deretter ca 3 km mer kupert, før du kommer 
opp på Minneåsvegen. Ta her til venstre ned til Torget.

C) Hurdal kirke – Middagskollvegen – Rustad – 
Hurdal kirke, 28 km. 
Underlag: Asfalt og grus. Følg RV 180 opp litt 
forbi Brattlia. Ta av ved parkering Knaisætra, følg 
Søsetervegen (grus) opp til Middagskollvegen (grus) 
som følges nedover til man møter Jeppedalsvegen 
(asfalt). Ta her til venstre ned til Rustad. Herfra til 
venstre nordover langs RV 120 til Hurdal kirke.

Følgende sykkelturforslag er ikke merket på kartet:
Torget – Hermodts plass – Røtjennet – Stein-
sjøen – Torsætra – Rognlia – Torget, 42 km 
Denne ruta følger i starten turforslag nummer 1 fram 
til Steinsjøvegen. Ta til høyre inn på Steinsjøvegen 
(grus) og følg denne nordover (mye motbakke) forbi 
Steinsjøen til Torsætra (Østre Toten kommune). Her er 
det fint å ta en rast på kafeen! Fra Torsætra til Rognlia 
er det middels kupert terreng på grusveg. En kneik opp 
til Rognlia før det igjen går bratt nedover til asfaltert 
hovedveg som følges sørover  tilbake til Torget.

Hurdal kirke – Skabland, Skrukkelia – Jep-
pedalen – Rustad – Hurdal kirke, 40 km. 
Følg RV 180 i ca. 14 km fra kirka og opp til 
Skabland. Ta til venstre og følg grusveg i sterkt 
stigende terreng opp til Lomtjernshøgda. Herfra 
gjennom Jeppedalen til Rustad er det stort sett 
nedover. Ved Rustad tas til venstre nordover 
langs RV 180 tilbake til kirka. 

Hurdalssjøen rundt (Torget – Eidsvoll Verk 
– Sagmoen – Steinsgård – Rustad – 
Torget), 48 km. 
Lett kupert terreng i nord, ellers stort sett flatt. 
Det er mange fine steder å stoppe underveis, 
for eksempel på Østerudhøgda hvor det er fin 
utsikt utover Hurdalssjøen. Denne turen kan også 
gjøres lenger om ønskelig, for eksempel ved å 
sykle om Dal og Nordmokorset, og man kan også 
ta med Minneåsen og Minnesund.
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fiske, Jakt, Bær og sopp
Fiske
I Hurdal kommune er det en rekke gode fiskevann og fiskerike elver. 
Mange av vannene ligger inne på åsen, langt unna motordur, stress 
og mas. 

Både Hurdal Jeger- og Fiskerforening (HJFF) og Mathiesen Eidsvoll 
Værk har i mange år kalket sure vassdrag og satt ut ørret, for å gjøre 
vannene enda mer attraktive for fritidsfiske. Årlig tilføres vann og 
bekker i Hurdal kalksteinsmel / korallgrus, og det settes ut ca 400-500 
ørret hvert år.

Det arbeides aktivt for tilrettelegging, blant annet med istandsetting 
av fiskeplasser, rydding av stier, skilting med mer. HJFF har satt 
opp laftede gapahuker ute i skogen, slik at de som ønsker, skal 
kunne overnatte der. De ligger ved Bjørnåstjennet,  Fjellsjøen og ved 
Buråstjennet.

Flere fiskevann mellom Fjellsjøkampen og Bjørnåsen kan nås via 
merkede turstier, med utgangspunkt Nordenga i Skrukkelia (10) eller 
Høversjøfløyta (2) (jfr kart s.18-19).

Fra Gjødingsætra (12) er det ikke langt å gå på skogsbilveg inn til 
Fjellsjøen, som er et godt fiskevann. Ved Fjellsjøen er det skiltet til 
flere fiske- og rasteplasser, bl.a. til en laftet gapahuk på sørvestre 
side. Tømmerkoia ved Opperudtjennet (18) er også åpen for fri benyt-
telse. 

Fiskekort kan enkelt løses via SMS på mobiltelefon. Oppslag om 
område, varighet og priser finnes på en rekke steder i bygda, samt 
ved innfartsvegene til innsjøer, tjern og elver.

Jakt
HJFF disponerer et variert og godt jaktterreng på ca 90.000 daa for 
småvilt, rådyr, bever og rovvilt. Jaktkort, kart og regler fås hos alle 
kortselgere. YX Hurdal (21) selger også jaktkort.

Fiskekort

Her kan du kjøpe fiskekort:
• Maxbo Hurdal (14)
• YX Hurdal (21)
• Coop Knai (24)
• Ved innfartsvegene til fiskevan-
nene.
• www.inatur.no
• Via mobiltelefon: Send kode, 
navn og adresse til: 474 07 900. 
(F eks for sesongkort: ‘SF24S1 Ola 
Nordmann, adresse, postnummer’)
Koder og priser på fiskekort:
Sesong: SF24S1 - Kr. 200,-
1 Uke: SF24D7 - Kr. 100,-
2 Dager: SF24D1 - Kr. 50,-
Meldingen du mottar, gjelder som 
fiskekort ved kontroll. Meldingen 
inneholder også betalingsinforma-
sjon. Betal innen 14 dager.
NB. Fisking i Hurdalssjøen krever 
eget kort (selges på Maxbo 
Hurdal, YX Hurdal og Coop Knai)

Fiskeguide

«Fiskeguide for Hurdal» beskriver, 
ved hjelp av kart og tekst, alterna-
tive fisketurer i Hurdal. Guiden fås 
der det selges fiskekort.

Fiskeregler

I alle HJFF’s vann er det tillatt 
med stangfiske fra land og fra båt. 
Fiskereglene er trykket på fiskekor-
tet. Garnfiske er tillatt i enkelte av 
de store vannene, etter egne regler. 
Garnfiskereglene er trykket på 
garnfiskekortet.

Ta kontakt

Fiske: 
Svein Egil Gravråk, tlf: 920 88 410
Jakt: 
Tommy Johansen 992 97 941
Hjemmeside: http://www.njff.no/ 
velg ‘Akershus’ og ‘Lokallag’

Bær og sopp
Hurdals skoger byr normalt på mye bær og 
sopp. Blåbær finnes nærmest overalt. På 
hogstflatene er det rikelig med tyttebær, og 
her trives også bringebæra. Langs myrdra-
gene rundt de mange småvann og tjern, 
kan du være heldig og finne rødgule molter.
I gammelskogen er det gode forhold for 
sopp. Ved siden av den herlige kantarellen, 
er piggsopp, steinsopp, traktkantarell og 
fåresopp gode matsopper det er vanlig 
å finne i Hurdal. Forekomstene varierer 
imidlertid fra år til år, nedbør og temperatur 
virker inn. Derfor er soppsanking spennen-
de matauk. 

Marit Hammeren er soppkontrollør i Hurdal. 
Hun kan kontaktes på tlf. 406 17 001.

Bading og vannaktiviteter

Badeplasser 
Hurdal byr på over 40 sjøer og vann hvor en kan bade, fiske og padle. 
Vannkvaliteten er svært god alle steder. Her finner du en oversikt over 
badeplassene med toalettfasiliteter. Områdene er merket med symbol 
for badeplass på kartet side 18-19. 

Hurdalssjøen, Åsand (30) - i nordenden av sjøen, ved utløpet av 
Hurdalselva.
• Langgrunt, og med fin sandstrand.
• Friområde med god plass og rastemuligheter.
• Lekeområde, toalett tilpasset funksjonshemmede, parkeringsplass.

Hurdalssjøen, Meieriodden (32) - sandstrand ved Hurdal Kirke
• Langgrunt. Friområde med rastemuligheter. Volleyballbane.
• Toalett tilpasset funksjonshemmede, parkeringsplass.

Skrukkelisjøen, Nordgardsvangen
• Sandstrand, grunt.
• Friområde med rastemuligheter.
• Toalett, parkeringsplass.

Høversjøen, Sør (2) - liten sandstrand, begrenset plass.
• Flytebrygge/kanobrygge (kan også brukes som fiskebrygge).
• Toalett tilpasset funksjonshemmede, rastemuligheter.
• Begrenset parkeringsmulighet ved selve plassen, bedre parkerings-
plass ca 200 m unna, ved bomavgiftsstasjon.

Hurdalssjøen
Hurdalssjøen er 16 km lang, og 59 m på det dypeste. Det er 13 fiskearter i sjøen, med abbor, gjedde og ørret 
som de viktigste matfiskene. Vi som lever i dag, kan vanskelig forestille oss sjøens store betydning for hurdølin-
gene opp gjennom tidene. I tillegg til at den ga mat, var sjøen en viktig ferdselsåre både sommer og vinter. 

Båtutleie

Haraldvangen (35) leier ut kano, 
robåter og seilbåter. Priser og 
bestilling: www.haraldvangen.no

Bruk av båt

Det er tilrettelagte flytebrygger for 
utsett av kano, liten båt o.l. ved 
Høversjøen (2).

Ved småbåthavna ved Esso (29) er 
det en tilrettelagt båtslipp. Hurdal 
Båt- og Snekkeforening står for 
driften av båthavna, som kan 
benyttes av alle mot betaling av en 
avgift (oppslag ved havna). 
Informasjon: Håkon Nordgård
Tlf 908 88 243

Båt med motor kan kun brukes på 
Hurdalssjøen. Det er totalforbud 
mot bruk av vannscooter i Hurdal 
kommune.

Hurdalssjøen Meieriodden

Hurdalselva

I dag forbindes oftest Hurdalssjøen med bading, båtliv, fritidsfiske, og 
skiløyper. Det er derfor ikke tilfeldig at flere institusjoner i kommunen 
ligger i nærheten av sjøen. 



22 23

Aktiviteter for grupper Servering

Serveringsstedene - åpent hus Haraldvangen (35)
Her følger en oversikt over steder du kan stikke innom 
for å få en matbit uten å måtte bestille på forhånd. 
Åpningstidene kan imidlertid variere, så ring eller sjekk 
serveringsstedets nettsted først. Hurdalsjøen hotell, 
Molstad Landhandleri og The Hot Spot Cafe tar også i 
mot grupper, ved bestilling.

Stor lunsjbuffet hver 
søndag kl. 14.00 – 16.00

www.haraldvangen.no
Tlf. 63 98 81 00

Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter (34) The Hot Spot Cafe (22)
Restaurant, 200 gjesteplass-
er. Stort menyutvalg - se 
hjemmesida. Alle rettigheter. 
Lunsj 12-15 Middag 19-21
www.hurdalsjoen.no 

Tlf. 63 95 96 00

Kafédrift, lunsj & middag, 
catering, arrangement, 
kunstgalleri, Quiz & under-
holdning.
man-lør 10-18, søn 12-18
Tlf. 63 98 95 00 
484 00 867 • 484 00 198

Molstad Landhandleri (22) YX Hurdal (21)
Kafé, alle rettigheter, 60 sitte-
plasser. Låven: 60 sitteplas-
ser. Åpent lørdager 12-16. 
Ellers ved bestilling.

www.hurdalinfo.no
Tlf. 63 98 71 00

Gatekjøkken med burgere, 
løvstek og biffsnadder-
tallerkener. Pizza laget 
på fersk bunn. Pølser, 
bakevarer og nysmurte 
baguetter. 
man-fre 7-21 lør-søn 9-21
Tlf. 63 98 73 64

Serveringssteder med forhåndsbestilling Hurdalsenteret (35)
Hurdal har flere steder som egner seg for grupper. 
Planlegger du et møte, bursdag, konfirmasjon eller 
julebord, finner du i Hurdal et sted som egner seg til 
ditt arrangement. Ta kontakt med de enkelte aktørene 
for å høre mer om hva de kan tilby. Haraldvangen, Gå 
Ut Senteret og The Hot Spot Cafe tilbyr også catering.

Lunsjbord inntil 140 person-
er. Festmiddag og jubileer 
ved ledig kapasitet.
Utleiehytte Løvodden i 
perioden 1.5-1.11.
www.hurdalsenteret.no 
Tlf. 63 98 80 00

Haraldvangen (35) Grana Bar (28)
Lunsj- og middagsbuffet  

Alle rettigheter.
Kapasitet: inntil 200 personer
Catering

www.haraldvangen.no
Tlf. 63 98 81 00

Firmaopplevelse med 
servering. Kanefart 
vinterstid, hest og vogn 
sommerstid. Boblebad, 
badstu, musikk...
www.granabar.no
Tlf. 63 98 79 70/
951 76 513.

Hurdal Verk Folkehøgskole (19) Gå Ut Senteret (35)
Tidligere glassverk i flotte 
omgivelser. Bespisning for 
opptil 100 personer.

www.hvf.no • post@hvf.no
Tlf. 63 92 06 00 
Faks: 63 92 06 01

Kapasitet for servering: 90 
i spisesal, men mulighet for 
150 til stevner o.l. Catering.
www.gus.no  
gus@normisjon.no

Tlf 63 98 77 77

Kurs- og konferansegjester, skoleklasser og andre grupper kan være med på varierte utendørsaktiviteter i 
Hurdal. Noe av det som tilbys i bygda, presenteres her. For nærmere informasjon, ta kontakt med hver enkelt! 
Et velutstyrt treningsstudio finnes også i bygda. Medlemsskap kreves.

Klatring og rappellering
Haraldvangen (35) tilbyr klatring og rappellering i en 40 meter høy fjellvegg. 
Veggen er bratt og gir utfordringer for alle – fra nybegynnere til mer erfarne 
klatrere. Aktiviteten passer for grupper opp til 25 personer og varer i minimum 
3 timer (tidsbruken er avhengig av antall deltakere og ønsker). Fra toppen kan 
alle tøye sine grenser ved å rappellere ned. Rappellen slutter ved starten på 
taubanen - en 90 meter lang luftferd over et lite vann! Vel over kan man følge 
resten av gruppens ferd mens man koser seg ved bålet.  

Paintball
Haraldvangen (35) tilbyr paintball på skogbane, et fantastisk adrenalin-kick der 
lagene får kjørt seg skikkelig. Her er dere både jegere og bytte på samme tid. 
Alt nødvendig utstyr er tilgjengelig. Mer informasjon om Haraldvangens tilbud 
finner du på:
www.haraldvangen.no
eller ring: 63 98 81 00

Bussturer
HUR reiseselskap (22) arrangerer bussturer for grupper. Turene egner seg for 
lag og foreninger som ønsker en rimelig dagstur til forskjellige kulturattraksjo-
ner på Østlandet. 
Tlf. 63 98 72 75
Faks. 63 98 92 02 Vakttlf. 950 46 880
Nettsted: www.hurreiseselskap.no  
E-post: post@hurreiseselskap.no

Gårdsbesøk og hesteridning 
Institusjoner, skoler, barnehager, foreninger og private grupper er velkommen til 
en levende gård, med husdyr av mange slag.
Hurdal fra Hesteryggen (16) tilbyr også koselige kjøre- og rideturer ute i naturen 
med hestene sine. Gryterett, rømmegrøt, spekemat, sveler og vafler serveres 
ved forhåndsbestilling.
For informasjon ring Tove Rognstad, tlf 908 30 253 / 63 98 91 09
www.hurdalfrahesteryggen.no 

Laserskyting
På Sandsbråten skiarena ved Hurdalsenteret (35) kan grupper prøve lasersky-
ting på elektronisk skytebane. Her er det også en aktivitetsløyper for trening, 
lek og konkurranser.

Tlf. 63 98 80 00 • e-post: booking@hurdalsenteret.no

Treningsstudio
Hurdal Treningsklubb og Solstudio (24).
Treningsstudio, solarium og spinning.

Åpningstider: 
Man-fre 07.00 - 23.00, lør 07.00 - 20.00, søn 12.00 - 23.00
E-post: Thsoerli@online.no • Mobil: 900 35 484
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Overnatting/Kurs/konferanse Overnatting/Kurs/konferanse

Overnatting/kurs/konferanse i Hurdal
Hurdal har en rekke tilbydere innen overnatting, kurs og konferanse. Fellesnevneren for alle er ro og natur-
skjønne omgivelser.  Bedrifter samarbeider for å tilfredsstille kundenes ønsker og behov, så her er det gode 
muligheter for å fylle et kursopphold med ulike aktiviteter. Overnattingstilbudet spenner fra hyttestandard til 
hotell, og maten trenger man ikke nødvendigvis innta i en spisesal!

www.hurdalsjoen.no • post@hurdalsjoen.no
Tlf. 63 95 96 00 • Faks. 63 98 78 69

Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter (34)
Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter ligger nord i Hurdal kommune én 
time fra Oslo og en halv time fra Gardermoen.. Likevel er kontrasten stor 
fra hektiske trafikkmaskiner til landlig og idyllisk beliggenhet ved
Hurdalssjøen. Med skogen, vannet og naturen som nærmeste naboer, er
Hurdalsjøen Hotell et fristed du skal lete lenge etter. Vi kan tilby:

• 110 komfortable værelser 
• 208 sengeplasser 
• 21 møte- og grupperom 
• Restaurant med god hjemmelaget 
mag 

• Velværeavdeling m/svømmehall
• Lavvo med plass til 80 personer 
• Aktiviteter (se nettsted)

www.haraldvangen.no  Tlf 63 98 81 00 
post@haraldvangen.no

Haraldvangen AS (35)
Haraldvangen tilbyr kurs og konferanser til lag og foreninger og 
næringslivet. Møter kombinert med aktivitet og god mat. Aktivitetstilbudet 
omfatter aktivitetsløyper, kanefart, hundekjøring, paintball, klatring, rappel-
lering, kanopadling med mer. Overnatting både i hytter og i hovedhuset. 
Ved å legge kurset til Haraldvangen, støtter du Haraldvangens tilbud til 
funksjonshemmede grupper.

• Grupper opptil 90 personner
• 160 senger (70 rom)
• 3 plenumsaler
• 11 møte- og grupperrom

• Trådløst nettverk
• Middag kan serveres i stor lavvu 
ved sjøkanten
• Tilrettelagt for rullestolbrukere

www.hurdalsenteret.no 
Tlf 63 98 80 00 • faks.63 98 80 80

booking.hurdal@blindeforbundet.no

Hurdalsenteret (35)
Senteret ligger på østsiden av Hurdalsjøen, 30 min. fra Oslo Airport, Gar-
dermoen og 50 min. fra Oslo. Høy standard på rom, møtefasiliteter som er 
universelt utformet og særdeles egnet for funksjonshemmede.
Moderne møtesal med plass til 90 personer i klasserom oppsett m/mik-
rofoner og flere nye møte og grupperom. Gymsal og svømmebasseng m/
yaccusi er tilgjengelig for husets gjester.  Store dagsmøter/kongresser 
arrangeres i senterets moderne gymsal.

• Grupper opp til 140 personer  
• 150 sengeplasser
• 8 møte/grupperom   
• Trådløst nettverk/teleslynger  
for husets gjester.

• Aktivitets og treningsløyper
• Elektronisk laserskyting
• Treningsstudio /svømmebasseng 
m/yacussi

Tlf. 63 98 71 00/915 54 468
www.hurdalinfo.no

Molstad Landhandleri (22)
I november 2003 åpnet Molstad landhandleri på nytt dørene i den gamle  
skysstasjon på Knaibakken, totalrenovert i den gamle stilen fra 1884.
Selskapslokaler og møtelokaler med alle rettigheter med plass for inntil 60 
personer. I landhandleriet selges det gaveartikler, kaffe, te, kaker med mer. 
E-post: mmorten@c2i.net

• Grupper opptil 60 personner
• 4 grupperrom
• Musikk/underholdning

• Vinkurs
• Gaveartikler
• Klassisk hjemmelaget mat

www.gus.no • gus@normisjon.no
Tlf. 63 98 77 77

Gå Ut Senteret (35)
Kurs og konferanser, minnesamvær, dagsbesøk eller overnatting med 
helpensjon. Enkeltrom og flermannsrom. Catering. Servering i hyggelige 
selskapslokaler.

• Forsamlingssal med plass til 200          
   personer
• 80 sengeplasser
• Trådløst nettverk

• Projektor, overhead 
• Fint turområde
• Gymsal
• Gapahuk med bålplass

dag@norskledertrening.no • Tlf. 982 13 825
www.norskledertrening.no

Norsk Ledertrening (31)
NLT jobber med ledertrening, prestasjonskultur, teamutvikling og mentor-
ing, og leverer også tjenester innen HMS/bedriftshelse. Konferanselåven 
gir  muligheter for et skjermet og avspent miljø. Kun en gruppe om gangen 
i konferanserom som passer for grupper opp til 25 personer. Vi har også 
treningsrom, og ved elva, badstue og bålplass.

www.hvf.no • post@hvf.no
Tlf. 63 92 06 00 • Faks. 63 92 06 01

Hurdal Verk Folkehøgskole (19)
Det tidligere glassverket tilbyr kurs og konferanser i tradisjonsrike 
omgivelser. Overnatting er mulig fra slutten av mai fram til begynnelsen 
august (skolens sommerferie). Dagsbesøk er mulig gjennom hele året.

• Bespisning for opptil 100 personer
• 90 sengeplasser, 50 rom
• Ridning og andre aktiviteter

• Auditorium med plass til 90
• Flere grupperrom
• Foredrag med visning av gammelt 
hurdalsglass

Utsikten Hytteutleie (41)
Weekend, uke, langtidsleie. God standard på hyttene. Dusj og WC.
Fin utsikt over Hurdalssjøen. Fine turområder ved hyttene.

For mer informasjon:
Tlf. 915 50 339/
924 26 794/
63 98 95 30

Hurdal Hytteservice (6)
Hytteutleie og hytteservice. Utleie av hytte som ligger i usjenert skogster-
reng 2 km fra Hurdal Skisenter. To soverom med dobbelkøye nede, og 
enkeltkøye oppe. Stue med sovesofa.  Tlf 63 98 77 08, mob 934 82 706, 
olaf-knai@c2i.net

• 60 m2
• 2 soverom
• 6 sengeplasser
• Baderom med dusj
• Innendørs biodo

• Peis
• Komfyr
• Kjøleskap
• Radio og TV
• Utegrill, hagemøbler

Hurdal Turistsenter (24)
Campingplass og hytter. Sommeråpent. Vanlig camping, sesong- og 
langtidsleie. Oppstillingsplass for både vogn og telt. Gode fiskemuligheter 
innen gangavstand. 
Tlf. 417 73 071

• 6 hytter
• Dusjanlegg 
• Kjøkken

• Vaskerom/tørkerom
• Stor lekeplass
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For fullstendig oversikt henvises til kommunens hjemmeside www.hurdal.kommune.no.

LAG/FORENING/  STED   LEDER/KONTAKT TLF
Barne- og ungdomsklubber
Hurdal Fritidsklubb   Dalheim   Benjamin Warin  481 37 456
Hurdal Søndagsskole  Hurdal Verk  Aud Randi Rydland  404 07 600
Hurdal KFUK KFUM speidergruppe Mølla   Claus Ankersten  412 79 457
Hurdal Skolelag             Steinar Sundvoll      63 98 77 85

Håndverk/husflid og historie
Hurdal Glasshistoriske forening    Jan Moltzau  911 08 653
Hurdal Historielag   Hulderhaugen, Garsjøen Nancy Rønning  915 81 938
Hurdal Husflidslag   Brustad gård  Karin Knudsen  63 98 75 33
Vestlias Venner      Gunnar Olsen  419 33 058
 

Idrett og friluftsliv
Fremad-Hurdal    Skisenteret, skoler  Trym Denvik  917 48 575  
Hurdal Bridgeklubb  Ungd. skolen  Tore Morten  970 28 452
Hurdal Båt- og Snekkeforening    Håkon Nordgård  908 88 243
Hurdal Hele Året (HHÅ)     Geir Holtet  911 21 947
Hurdal IL    Hurdal stadion   Thore Strand  934 14 058
- Fotball    Stadion, skoler  Kjetil Bjørge  992 55 814
- Friidrett    Stadion, skoler  Jørn Rognstad  955 54 582
- Hoppgruppe    Lundby bakken, skoler Per Bjørtomt  470 22 938  
- Langrenn   Lysløypa, skoler  Anders Opperud  481 07 060
- Sykkel       Marianne Strand  473 51 383
- Tennis    Hurdal stadion  Thomas Sørlien  900 35 484
Hurdal Jeger- og fiskerforening Skytterhuset  Svein Egil Gravråk  920 88 410 
Hurdal Miniatyrskytterlag  Kjerkekretsen skole  Roger Snerlebakken  975 15 014
Hurdal O-lag   Skoler, kartlagte områder Liv B. Tømta  63 98 76 48
Hurdal Pistolklubb   Skytebanen Opperud Willy Morten  63 98 77 56
Hurdal Rideklubb                           Hurdal Verk Ridesenter Nils Arne Olsen  952 64 648 
Hurdal Turlag      Sverre Spangen  412 99 795
Hurdal Skytterlag   Skytebanen   Willy Morten  63 98 77 56 
Hurdal Idrettsråd      Thore Strand  934 14 058 
Skogdjerv IL   Skrukklia grendehus Randi Haug  63 98 97 41

Sang, musikk, dans og teater
Hurdal Revygruppe  Dalheim   Turid Hansen    993 300 05
Hurdal Skolekorps                 Kjerkekretsen skole  Unn Johannesen  930 21 993
Hurdalskoret   Rådhuset          Ola Ruud   48 88 94 08
Hurdal barnekor    Hurdal kirke  Frode Nilssen  450 37 465
Hurdal Teatergruppe  Dalheim   Kari Bjercke  975 90 187
Hurdal bygdespel ‘Sjelespeilet’ Dalheim   Kari Bjercke  975 90 187
Hurdal og Nannestad trekkspillklubb Sandsnes grendehus May Limbodal   40 23 29 05

Politiske organisasjoner
Hurdal Arbeiderparti                     John Rognstadtangen 974 77 317
Hurdal Frp      Arthur Knudtzen  979 77 399
Hurdal Høyre                      Geir Mosteid  917 11 430 
Hurdal Kr. Folkeparti                     Torgeir Jakobsen  63 98 79 01
Hurdal Senterparti      Iver Solsrud  63 98 71 66
Hurdal SV      Jorunn Glosli  63 98 95 85
Hurdal Venstre       Thor Kristen Lange  986 49 340 

Lag og foreninger Lag og foreninger

Idrettsanlegg

Teatergruppe Fritidsklubben

Livssyn og menighetsliv
Human-Etisk Forbund, 
 - Eidsvoll & Hurdal lokallag      Roar Nordberg  915 52 266
Hurdal Indremisjon   Betesda    Olav Rønning       917 53 641
Hurdal Søndagsskole  Hurdal Verk  Aud Randi Rydland  40 40 76 00
Kinas Venn, Norsk Luthersk Misjonssamband   Paul Rønning  63 98 91 24
Kirkeringen, Hurdal kirke     Eva Bjørtomt  63 98 76 82
Kirkeringen, Skrukkeli kapell     Finn Dølerud  63 98 97 50
Kjerkekretsen Misjonsforening Kjerkekr. Misjonshus Hermund Stokkenes 63 98 76 17
Runningen Sjømannsmisjonsforening    Borghild Rognstad  63 98 91 23
Samemisjonsforeningen          Solhøy   Else Marie Henriksen 936 14 924
Solhøy Misjonsforening  Solhøy   John E. Brennsæter   63 98 90 66
Solhøy Søndagsskole  Solhøy        Kari Brennsæter      63 98 90 66
 

Andre organisasjoner
Besøksringen i Hurdal      Signe Hansen  63 98 71 97
Hurdal Helselag       Signe Hansen  63 98 71 97
Haraldvangens venner     Tor Hurlen  913 55 809
Hurdal Hundeklubb                  Tore Brodshaug  63 98 76 56
Hurdal Pensjonistforening  Dalheim                Gunnar Chr Holtet   908 62 906
Lions Club Hurdal                  Gunnar Bærland  901 41 868
Redd Barna        Gudlaug Bakke  63 98 73 46 
Hurdal Næringsforum     Morten 
       Mowinckel-Amundsen 915 54 468

Under Hurdal Idrettslag på side 28 finner man 
informasjon om mange av Hurdals idrettsanlegg. 
Andre idrettsanlegg i Hurdal inkluderer:

Sandvolleyballbaner Det er tre baner i 
Hurdal: Meieriodden (32), ved Hurdal Verk (19) og 
Strømmen skole (17). De to siste kan brukes av 
alle utenom skoletid. 

Skøytebane (17)
Strømmen skole, kan brukes av alle utenom skole-
tid. Flombelyst kl.17 - 21. 

Skytebaner Det finnes to ulike anlegg:
• Innendørs miniatyrskytebane, Kjerkekretsen 
skole (32). Informasjon: Tlf 906 26 036
• Skytebane ved Opperud (rifle- og pistolanlegg) (21). 
Informasjon: Tlf 958 10 990

Ridesenter (19) Stall med plass til 21 hester, 
derbybane med internasjonale mål, og ridehall 
(20 m x 40 m)
• Tilholdssted for Hurdal Rideklubb.
• Ridning og oppstalling. Mulighet for trening på 
mange nivåer.
Informasjon: Hurdal Verk hestesenter, tlf 63 92 06 00, 
post@hvf.no
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Lag og foreninger presentere segLag og foreninger presentere seg

Hurdal Idrettslag er Hurdals største idrettslag med ca. 430 medlemmer. Hurdal IL 
driver i dag aktiviteter innenfor 6 forskjellige grupper: fotball, friidrett, hopp, langrenn, 
sykkel og tennis. Hurdal IL har fotballbaner, løpebaner og anlegg for tekniske øvelser 
i fridrett, samt 2 tennisbaner og klubbhus på Hurdal Stadion. Langrenn og hopp har 
et lite klubblokale, lysløyper og hoppbakker i området rundt Hurdal Bakkesenter 
(Lundbybakken). For mer info søk opp «Hurdal IL» på nettet.
Kontaktperson hovedstyret: Thore Strand, tlf. 473 51 390. E-post: th-stra@online.no

Hurdal IL – Fotball:
Vi har tilbud til jenter og gutter fra 7 år og oppover.  Om vinteren trener vi inne på 
ungdomskolen og ute på snøbane. Om sommeren har vi fine arealer nede på stadion 
med grusbane, 5-er gress og en bra bane for 7-er og 11-er fotball på gress.
Kontaktperson: Kjetil Bjørge, Tlf. 992 55 814, e-post: leder@hurdalfotball.no

Hurdal IL – Friidrett:
Trener inne vinterhalvåret, og ute på Hurdal Stadion i sommerhalvåret. 
Felles trening med langrennsgruppa og Fremad om høsten.
Kontaktperson: Jørn Rognstad; tlf. 955 54 582, e-post: jor@b-g.no

Hurdal IL – Hopp:
Hoppgruppa tar i mot unger og voksne i alle aldre. Om høsten trener vi inne på 
Kjerkekretsen skole. Når det er nok snø, er det treninger i Lundbybakken. Bakker: K8, 
K15, K23, K39, K63 og K90.
For åpningstider i bakkesenteret og klubbtrening ta kontakt for info.
Kontaktperson: Per Bjørtomt, tlf: 470 22 938, e-post: perbjo2@online.no

Hurdal IL – Langrenn:
I tilknytning til bakkesenteret har langrennsgruppa i Hurdal IL sin langrennsstadion, en 
4 km lysløype og varmestue. Fra 4 år og eldre: Skiskole i lysløype kl. 18.00 - 19.00. 
Avsluttes med noe å bite inne i skihytta. Skole er på følgende mandager: 16.01, 30.01, 
13.02, 27.02, 12.03, 26.03.
Samarbeid med Fremad Hurdal og Hurdal IL langrenn.
Kontaktperson: Anders Opperud, mobil 481 07 060, 
e-post: anders.opperud@hurdal.kommune.no

Hurdal IL - Sykkel:
Sykkelgruppa ønsker å ha et tilbud for alle, med ulike grupper ut fra form og nivå. I 
vintersesongen er det organisert spinning 2-3 ganger i uken, og når vær og føre tilsier 
det, blir det organisert trening ute. Det vil også være ulike aktivitetsdager for de minste i 
løpet av 2012.
Kontakt Marinne Strand, tlf. 473 51 383, e-post: mari_stra@hotmail.com

Hurdal IL - Tennis:
Har 2 tennisbaner (asfalt) på Hurdal Stadion. Trening i gymsalen på ungdomsskolen på 
onsdager i vinter. Vi trenger flere aktive så kom og prøv deg på tennis!
Kontaktperson: Thomas Sørlien, tlf.: 900 35 484, e-post: thsoerli@online.no

Hurdal Skolekorps
Vi ønsker alle barn fra og med 2. klasse velkommen til oss. Vi kan tilby undervisning på 
treblås. messing og slagverk. Vi har enkelt-timer, undervisning i små grupper og felles 
korpsøvelse. Øvinger mandager fra 18.00- 20.00 på Kjerkekretsen skole. I tillegg til 
marsjer og tradisjonell korpsmusikk har vi ett sterkt fokus på jazz, improvisasjon, samt 
pop for å få en bred musikalsk horisont, og et samarbeid med kulturskolens rockeverk-
sted. Dette gir korpset anledning til å velge musikk fra flere sjangre. kontaktperson er 
Unn Johannesen, tlf. 93 02 19 93

Hurdal Skolelag
Hurdal Skolelag er et kristent ungdomstilbud for elever på ungdomskolen. Vi treffes på kveldstid ca. 
hver 14. dag. Ta kontakt med Steinar Sundvoll tlf. 63 98 77 85 eller 94 20 97 71

Hurdalskoret 
Et spennende bygdekor som teller ca 36 stemmer. Koret deltar på konserter og arrangementer i og 
utenfor kommunen og på seminarer, korturer, korfestivaler og stevner m.m. Øvinger i Rådhuset torsda-
ger kl.19 - 21:30. Elisabeth Hildre er dirigent. Kontakt leder Ola Ruud tlf. 48 88 94 08.

Hurdal Revygruppe
Hurdal revygruppe- er en gruppe for de over 18 år som liker å synge, danse og å ha det artig på 
scenen.
Vi trenger også folk som liker å skrive sanger, tekster og sketsjer. Revyleder er Turid Hansen.
For spørsmål, mail oss på hurdalrevygruppe@gmail.com.

Fremad-Hurdal
Fremad-Hurdal er en alpinklubb som holder til i Hurdal skisenter. Vi tilbyr trening/aktiviteter for alle fra 
januar til påske. Vi har også samarbeid med skikretsen som har kurs for funksjonshemmede. Mer info 
på fremad.net.

Hurdal Teatergruppe
Ønsker alle mellom 11-18 år velkommen med på morsomme og lærerike dramaøvelser. Gjennom 
drama, sang og dans får du utviklet dine evner mens du har det gøy! Vær med i en spennende og 
læårerikt prosess fra øvelser, manus lesning og fram til forestillingen. Kontaktperson: Kari Bjercke, tlf. 
97 59 01 87.

Hurdal Fritidsklubb
For ungdom fra 8. kl t.o.m. 17 år. Klubben holder til på Dalheim og har PlayStation, biljard, bordtennis, 
fotballspill, Mac, gitarer og sofaer... Åpenthus onsdager 18:00 - 21:00. Disco en gang i måned.
Klubbleder: Benjamin Warin tlf. 48 13 74 56.

Hurdal Hundeklubb 
Hurdal Hundeklubb møtes på Strømmen skole tirsdager fra 18:00 - 19:30. Det er aktivitet innen 
hverdags-lydighet, konkurranse-lydighet, litt agility og litt freestyle. Vi ønsker alle med hund velkommen 
til oss!
Kontaktperson er Tore Brodshaug, tlf. 63 98 76 56

Hurdal Bygdespel «Sjelespeilet»
Hurdal bygdespel «Sjelespeilet» inviterer deg til å være med og delta i bygdas dramatiske utespill!
Sjelespeilet er basert på sagnet om «Den Hvide Dame eller Gjenfærdet i Hurdal Præstegaard».
Oppstart: Høsten 2012. Premiere: september 2013.
Vi trenger all mulig hjelp fra praktisk arbeid rundt forestillingen, til og stå på scenen.
Kontaktperson: Kari Bjercke Tlf: 975 90 187

Hurdal og Nannestad trekkspillklubb
Hurdal og Nannestad trekkspillklubb øver på Sandsnes grendehus, onsdager fra 18.30 - 21.00. Vi har 
variert gammeldans og swing på repertoaret. I løpet av året er vi ute på trekkspillfestivaler, dansespilling 
og enkelte andre spilleoppdrag. Spiller du trekkspill og vil være med oss? Ta kontakt med May eller 
kom innom oss på øvelse! Kontaktperson: May Limbodal, tlf. 40 23 29 05

Hurdal O-lag
Har for tiden et beskjedent aktivitetsnivå men ønsker alle interesserte velkommen. Hurdal O-lag er 
underlagt Raumar orientering, og mer info om Raumar finnes på raumar.net. 
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Bolig- og næringsetablering Bolig- og næringsetablering

Hurdal er beskrevet av fjellpoeten Theodor Caspari som «Østlandets perle». I det vakre landskapet er det 
god plass å boltre seg på. Her er det lagt til rette med flere regulerte boligområder med fin beliggenhet og 
boligtomter i ulike størrelser. I tillegg er det mulig med spredt boligbygging i grendeområdene. 

Norgeshus Hurdal
Norgeshus Hurdal har på Opperudholtet (21):
En tomt prosjektert for enebolig.
(Se vårt nettsted eller finn.no)
Nye eneboligtomter, planlegges med oppstart 2012/2013. 
Området er sentralt beliggende i forhold til badestrand og al-
pinanlegg. Turterreng rett utenfor tomteområdet. Barnehage, 
barneskole, ungdomsskole, butikker, bibliotek og offentlige 
kontorer i gangavstand.
Informasjon:  Tlf  452 93 700. 
Nettsted: www.norgeshus.no/Norgeshus-Hurdal
E-post: bygg@flaen.no 

Prosjektutvikling AS
Prosjektutvikling AS har avtale med Mathiesen Eidsvold 
Værk  om utbygging av Brustad B1. Det er regulert 20 tomter 
til åpen småhusbebyggelse. Store, syd-vestvendte tomter 
med gode lysforhold og flott utsikt. Gjennomsnittstørrelsen 
er 1100 m2. I tillegg er tre områder avsatt til tett småhus-
bebyggelse. Området ligger nær sentrum med kort vei til 
dagligvarebutikker, post, kommunale tjenester, barnehage 
og skole. Badestrand, turløyper og alpinanlegg i umiddelbar 
nærhet. 
Ca 30 minutter fra Gardermoen.

Informasjon :  Tlf 63 98 06 83 • Faks 63 98 18 61
E-mail: sissel@gardermoengrus.no

Hurdalsjøen Økologiske Landsby BA
Hurdalsjøen Økologiske Landsby (32) er en nasjonal arena 
for økologisk og alternativ livsstil. Det etableres nå 1 av totalt 
3 boligtun på Gjøding gård i Hurdal. Tun 1 vil bestå av ca. 
28 boenheter samt nærings- og fellestun. Totalt skal det 
bygges ca. 50 boliger i landsbyen. Boligene og uteområdene 
bygges etter økologiske prinsipper. Kjøp av bolig krever 
medlemsskap i samvirket.

Informasjon: 979 79 327 eller www.hurdalecovillage.no

Rognlitunet
Rognlitunet er et unikt prosjekt bestående av småbruk / 
større boligtomter nord i Hurdal. Tomtene er høyt beliggende 
med flott utsikt, og har naturen som nærmeste nabo. 
Området er svakt hellende og ligger ca. 350 m over havet. 
Tomtene ligger sørvendt med gode solforhold morgen og et-
termiddag. Utsikten er god og utsynet er nedover dalen med 
skisenteret i Hurdal og Minneåsen i sør/sørvest. Skisenteret 
er vakkert belyst i vinterhalvåret. Her blir det landlig idyll med 
god plass i et hyggelig nærområde. Det legges til rette for 
oppføring av større enebolig med uthus/stall/liten låve ved 
siden av hvis ønskelig. Det er tilgjengelig 7 tomter i størrelse-
sorden 4-6 mål.
Informasjon: 920 85 539/924 47 939
rognlitunet@rognlien.com

G.O Eiendom AS / Norgeshus

Boligområde Hurdal Torg. Området er på ca 13 dekar og vil 
bestå av 23 boenheter, eneboliger og rekkehus. Oppstart 
vinteren 2012 og ferdigstillelse av de første solgte boligene 
4 kvartal 2012. Salget fortsetter, men utbygger vurderer en 
omprosjektering av noen boligene fra to til ett plan (markeds-
tilpassing).
Informasjon: 916 57 380
E-mail: kristian@goentreprenor.no 
Hjemmeside: www.hurdal-torg.no

Furu Eiendom AS 
Furu Eiendom utvikler for salg terrasseleiligheter, småhus-
bebyggelse og eneboligtomter på det nye boligområdet 
Bundli (30). Området er syd-vestvendt, meget solrikt og har 
panoramautsikt over Hurdalssjøen. Området grenser både til 
badeplasser og store friområder med tur- og skiterrreng. 

Informasjon: Tlf 63 93 00 40 • mob 916 68 384 
• faks.63 93 00 41 • post@nordbymaskin.no

Miljø-Hus AS
Det er godkjent 14 tomter i Prestegardstoppen som lig-
ger ovenfor Prestegardshagen. Kjør opp Kjerkevegen som 
begynner 100 meter øst for Hurdal kirke, og følg veien helt 
opp. På tomteområdet finnes et skilt med tomteoversikt og 
tomtene er markert 1-14.
• Det skal bygges boliger med passivhusstandard. Boligene 
har ekstremt lavt energiforbruk, noe som er miljøvennlig og 
gir lave strømregninger.
• Sydvendte tomter fra 1000 til 1700 m2 med utsikt over 
Hurdalssjøen.
• Gangavstand til båthavn og badeplass.
Informasjon: Martin Andersen tlf 977 01 110 • 
martin.andersen@tele2.no

Følgende områder er også regulert:
PARKMOEN (Knaimoen nr. 20 s.18-19)
• Ferdigregulert område, tidspunkt for utbygging er ikke 
avklart.
Informasjon: Arne Knain, tlf 917 51 289 / 67 90 34 18.

GRENSEN (Rustad, nr. 45 s.18-19)
• Utbygger: Nordbohus Romerike.
• Åtte ferdig regulerte boligtomter.
Informasjon: Harald Støvland, tlf 915 87 379

Næringstomter. Hurdal ligger kun 30 minutter fra Gardermoen og 60 minutter fra Oslo. Her er det mulig-
heter for gunstig bedriftsetablering:

Torget næringsområde (22)
• ca 50 daa regulert næringsareal for nærings- og forretningsformål.
• ca 20 daa byggeklart, med ferdig opplegg for vann/kloakk.
• Aktuelt for etablering av forretninger og kontorer,  nært 
   kommuneadministrasjon.
Informasjon: Hurdal kommune, tlf 63 92 01 00.

Hurdalslia (Sandsbråten Skog (36))
Gardermoen Tomteselskap AS har tilrettelagte arealer for hotell, motell, pens-
jonat og annen næring i Hurdalslia. Arealene grenser til det området som skal 
bygges ut med fritidsboliger (se side 32).
For nærmere informasjon, kontakt:
Hans-Chr. Jahren 415 00 356 
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Hytter næringsliv

Hurdalsnaturen byr på frisk luft og reint vann, og inviterer til avkobling. Det er flere muligheter for de som 
ønsker seg hytte i Hurdal.  En oversikt over de som tilbyr hyttetomter og nye hytter, følger her:

Simarudenga hyttegrend (9)
Nye hytter på solrike og store tomter i Skrukkelia.
Mange muligheter for jakt, fiske og andre friluftsaktiviteter. Nær 
oppkjørte skiløyper. Helårsveg, vann og strøm. Tomtene ligger 
solvendt til og er på ca. 2 mål. Beliggenhet i stille og rolige 
omgivelser i Skrukkelia, Hurdal. Ca. 15 min. fra Hurdal sentrum/ 
25 min. fra Hurdal Skisenter og 15 minutter fra Lygnaseter.

Informasjon: Aaslund Bygg og Eiendom 
Håkon Aaslund, tlf. 915 86 192.

Ospekollen hyttegrend (4)
Ligger nord for Garsjøen i Hurdal, langs den gamle pilgrimsve-
gen mellom Oslo og Trondheim. 24 tomter regulert til fritidsfor-
mål. Ligger vestvendt og meget solrikt til, med flott utsikt mot 
Bjørnåsen, Rognlia og Totenåsen. Flotte turmuligheter sommer 
og vinter. Salg av tomter pågår.

Informasjon: Norgeshus Hurdal, tlf. 452 93 700 
www.norgeshus.no/Norgeshus-Hurdal
e-post: bygg@flaen.no

Sibilrud hyttegrend (7)
Ligger i Skrukkelia ca 1,5 time nord for Oslo ca 550 m.o.h. Her 
er det regulert 8 store hyttetomter med strøm og veg frem til 
hver tomt. Tomtene ligger vestvendt til med unike solforhold og 
praktfull utsikt. Meget gode turmuligheter sommer som vinter, 
med fine skiløyper i umiddelbar nærhet og med Hurdal skisenter 
ca 25 min unna. Gode muligheter for jakt og fiske. 
Informasjon: Eivind Løvhaug tlf. 995 87 132
e-post Eivind_loevhaug@hotmail.com

Hurdalslia (Sandsbråten Skog - 36)
340 daa vestvendt tomt med fin utsikt over Hurdalssjøen, under 
regulering til rekreasjon (fritidsboliger). Tomtene ligger ‘midt i 
langrennsløypa’ og turterrenget. Alle tomter får  innlagt vann og 
avløp, samt strøm.  

Informasjon: Gardermoen Tomteselskap
Hans-Christian Jahren 415 00 356

Butikker/verksteder
Auto´n Detaljhandel AS.
Medisinutsalg med pakkeutlevering, Dropsforhandler - garn 
og oppskrifter, gaveartikler, leker, fiskeutstyr, skismøring, 
gummistøvler og div friluftsartikler.
Tlf. 63 98 71 01 • faks. 63 98 79 73 • autondetaljhandel.no
Coop Marked Knai
Dagligvarer, Post-i-butikk, Postbanken • Tlf. 63 98 71 21
Coop Marked Rustad
Dagligvarer • Tlf. 63 98 94 25
Dyrebutikken Vår, Trude Helen Døssland
Fòr og utstyr til alle dyr. Fører Royal Canin Hunde- og 
kattefòr.
Mob. 906 02 934 • thomas@kj-assistanse.no 
Galleri Dajani
Verksted og utsalg for oljemalerier og keramikk. Åpent tirs og 
søn 12:00 - 16:00 Brustad Stabburet.
Tlf. 913 74 841 • Maria 473 83 458
Hurdal Blomster
Tlf. 63 98 73 24 • faks. 63 98 73 26
KLS MC
Salg av mopedbiler, snøscootere, deler-utstyr/klær-mc-
atv-hengere-båter-hagemaskiner-snøfresere. Service og 
reparasjoner.
Mob.908 25 443 / 958 41 266 • o-ivar-k@online.no
KIDOK Co
Salg og service av skogs- og hagemaskiner. Salg av verneut-
styr, redskaper og maskintilbehør.
Mob. 928 54 248 • kidokai@c2i.net
Maxbo Hurdal
Byggevarehus: Trelast, verktøy, maling, varme, hytteutstyr, 
kjøkken, bad, garderobe, hageutstyr, kalk, bark, strøflis, 
fiskeutstyr med mer.
Tlf. 63 92 04 20 • www.maxbo.no • post@maxbohurdal.no
Musikk & Instrument Service
Reparasjon, overhaling og service av blåse- og 
 slagverkinstrumenter. Salg av nye og brukte instrumenter.
Tlf. 63 98 75 40 • mob. 920 15 361 • instrumentservice.no
Rognstad VVS
Varme-, sanitær- og gassinstallasjoner. Totalentreprenør 
rehab bad med våtromsgodkjenning. Forhandler av Vera 
hytteprodukter. Prosjektering, varmepumper.
Tlf. 63 98 78 55 • mob. 911 21 912 • www.rognstad.no
SPAR HURDAL
Kjente merkevarer til lave priser. Mange gode tilbud hver uke. 
Bank i butikk. 
Tlf. 63 98 71 71 • faks 63 98 76 12 • spar.hurdal@ngbutikk.
net
Tangen’s Bunadbutikk
Hurdal- og Eidsvollbunader med alt tilbehør og flere andre 
typer dame- og herrebunader.
Tlf. 63 98 76 25 • mob. 412 78 425 • faks. 63 98 76 25
YX Hurdal - Hurdal Bensin & Service ANS
Bensinstasjon m/ kiosk, dagligvarer, gatekjøkken, pizza,
DVD kjøp/leie, bilrekvisita, servicehall, bilvask, selvvask, 
propan, kaffeavtale. Åpent man-fre 7-21, lør-søn 9-21
Tlf. 63 98 73 64 

Bygg/håndverkere/hytteservice
Bjørn Bjørtomt, Hurdal
Lafting og restaurering av tømmerbygninger.
Tlf. 63 98 90 84 • mob. 481 24 166
E. Brubakken mur & flisarbeid 
Mob. 924 14 242 •  erle-bru@online.no
Franks hytteservice
Vaktmestertjenester, takmåking, brøyting og ettersyn.

Også vedlikehold og fyring.
Frank Hoel-Knai, frankhk@frisurf.no • mob. 906 26 036
Georg Ruud - Håndlafting
Tlf. 63 98 79 34 • mob. 918 25 162 • norstun@online.no
Grønvold Bygg
Hus, hytte, garasje, rehabilitering. Alt innen snekkertjenester
Kristoffer: 970 83 600 • post@gronvoldbygg.no
GM service & håntverk
Snekkerarbeide, graving, gartnerarbeide og eget sagbruk. Salg 
og service av Fujitsu General varmepumper.
Tlf: 970 91 143 •  gm-knai@online.no
Hurdal Bygdeservice 
Nybygg, tilbygg og rehabilitering. • Tlf. 63 98 90 00
Hurdal Hytteservice
Serviceoppdrag som f.eks reparasjoner, trefelling, snømåking, 
vedsalg, tilsyn mv. • www.hurdalinfo.no (næringsliv) 
olaf-knai@c2i.net • 934 82 706
Håkon Aaslund
Alt i snekkering, restaurering og nybygg. Lafting.
Mob. 915 86 192
Kjøleassistanse AS
Ventilasjon, kjøl, frys, aircondition og varmepumper.
Mob. 977 97 704 • thomas@kj-assistanse.no
Morten Skjølås
Nybygg, restaurering, og flisarbeid. Alt i takarbeid utføres. 
Tlf. 908 48 181 • morten.skjolaas@gmail.com
Norgeshus Hurdal
Hus, hytter, garasjer, tilbygg og rehabilitering. 
Hus- og hyttetomter
Tlf. 452 93 700 • www.norgeshus.no/hurdal • bygg@flaen.no
Sørlien Eiendom
Snekker, oppføring av hus og rehabilitering.
Mob. 900 35 484 • Thsoerli@online.no

Ved, snørydding, hage, land- og 
skogbruk, juletrær

Anita Tenold og Thor Alm-Hansen, Bundli
Salg av ved i små og store sekker. Salg av høy.
mob. 970 54 831 / 970 07 552 • toralm-h@online.no 
Flaen Sag & Høvleri AS
Trelast engros, vedkapp, strøflis og bark.
Tlf. 63 92 04 00 • www.flaen.no • epost@flaen.no
Frank Hoel-Knai
Snøbrøyting • mob. 906 26 036 • frankhk@frisurf.no
Gartner Ellen Jensen
Vedlikehold av og nytenking i hagen, planting, beskjæring av 
trær og busker. Mob. 975 79 030
Hammeren Gård
Selger ved, høy og juletrær. 
Tlf. 63 98 79 83 • mob. 906 06 365 • hamtrond@start.no
Iver Solsrud
Salg av ved (storsekker og småsekker) høy (småbunter).
Tlf 63 98 71 66 • 924 88 276 • iver-s@online.no
Knutsens Landbruks Service
Salg av deler, utstyr, verneutstyr, traktorer. Service & reparasjon,
åkersprøytetesting. • Tlf 958 41 266 • o-ivar-k@online.no
Lars Hallvard Morten
Snørydding og salg av ved.
Mob. 970 84 427 • lhmor@online.no
Mobilt Sagbruk, Roar Sørgård
Skjæring av tømmer. Mob. 909 96 273
Ola Bihaug
Vedsalg - ferdig kløyvd/langved.
Tlf. 63 98 76 32 • mob. 951 83 519
Lundberg og Sæteråsen AS
Snørydding  Tlf: 996 90 517 • epost: saeteraasen@gmail.com
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Nyttig informasjonnæringsliv

Andre telefoner
BRANN    110
POLITI    112
AMBULANSE/MEDISINSK NØDHJELP 113

Legevakt   - i kontortid - 63 92 05 20
 - utenom kontortid - 97 50 10 55
Legevaktsentralen:   - 63 96 93 00

Lensmannen i Eidsvoll og Hurdal - 63 96 92 40
 - Utenom kontortid         - 64 84 20 00 / 02800

Melding om skadet vilt 
- Øystein Rønning      - 917 97 237 / 63 98 97 28
- Hallgeir B. Skjelstad       - 908 75 146
Andre servicetelefoner
Bank i butikk, Spar Hurdal - 63 98 71 71
Den norske kirke
- Menighetskontoret  - 63 98 73 02
         menighet@hurdal.no
- Sognepresten          - 63 98 71 05 / 907 21 025
Drosje (Taxi)
- Sentral Jessheim           - 03550
Hafslund Nett kundeservice          - 09111
- Ved feil på nettet  - 815 30 400
Hurdal Medisinutsalg   - 63 98 71 01
              faks. 63 98 79 73
NAV Hurdal  - 67 25 85 00
Post i butikk Coop Knai - 63 98 71 21
 - Tap av kort           - 03800
Redningstjeneste 
- Hurdal Bil   - 63 98 90 76 
  Utenom kontortid  - 997 49 902
- Viking Redningstjeneste - 916 44 444
Tannlege
- Midtgaard, Claus, MNTF - 63 98 70 57

Trafikanten (ruteopplysning tog/buss)- 177
www.trafikanten.no/

Innbyggertall:  2680 (per 01.10.2011)
Areal:   285 km2

Kommunale tilbud og tjenester
SENTRALADMINISTRASJONEN I HURDAL RÅDHUS (22)
Telefon (betjent 09.00 – 15.00) 63 92 01 00       faks 63 98 73 45
Postadresse  Minneåsvn 3, 2090 Hurdal
E-postadresse  postmottak@hurdal.kommune.no
Hjemmeside  www.hurdal.kommune.no

Kultur- og skoletilbud
HURDAL BIBLIOTEK i Hurdal Rådhus (22) 
Internett til bruk for publikum.
Åpningstider: Ons kl 12 - 19, tors kl 12 – 15.30. - 63 92 01 23 
KINO på Dalheim (like ved Torget, nr. 22)  - 63 92 01 00
Bygdekino normalt annenhver fredag, to forestillinger hver gang. 
Program i kommunens månedlige informasjonsbrosjyre og ved oppslag.
KULTURSKOLE    - 63 92 01 00 
Undervisningstilbud i piano, sang og trekkspill, kirkeorgel og bandinstru-
menter. Rockeverksted. Salg av tjenester til bl. a. Hurdal Skolekorps. 
SKOLE OG BARNEHAGE
• Hulderhaugen barnehage (1-5 år 26 plasser)  - 63 98 86 00
• Rustad  barnehage (1-5 år 42 plasser)  - 63 98 88 14
• Læringsverkstedet barnehage (0-5 år 76 plasser) - 415 39 665
Søknadsfrist til hovedopptaket er 01.03. hvert år. Det skal søkes digitalt. 
Søknadsskjemaer finner man på:
www.hurdal.kommune.no

Kommunen har to barneskoler og en ungdomsskole: 
• Kjerkekretsen skole    - 63 92 00 20
• Strømmen skole    - 63 98 81 50
• Hurdal ungdomsskole   - 63 98 89 00

Helse- og sosialtjenester
• Helseavdeling på Hurdal Helsetun (nr. 12 s.18-19)     - 63 92 05 00
                faks. 63 98 97 88
    epost: postmottak.helse.og.omsorg@hurdal.kommune.no
• Hurdal legesenter    - 63 92 05 20
                faks. 63 98 78 87
• Øyeblikkelig hjelp (hvis ikke svar i tiden 08.00-16.00) - 975 01 055
• Helsestasjon, fysioterapi og ergoterapitjeneste - 63 92 05 00
• Psykiatritjeneste                  - 63 98 70 25 / 900 78 025
• Barneverntjeneste    - 63 92 01 00

Pleie- og omsorgstjenester
Alle tjenester på Hurdal Helsetun (nr. 24 s.18-19) - 63 92 05 00
• Sykehjem, hjemmebaserte tjenester (hjemmehjelp, hjemmesykepleie)
• Botilbud for eldre, for demente og for funksjonshemmede

Etaten formidler kontakt til Besøksringen, et gratis tilbud for eldre,
syke, ensomme og evt. andre.

Tekniske tjenester
• Vakttelefon kommunalt vann og avløp  - 952 72 754
• Renovasjon 
   – Informasjon Hurdal kommune   - 63 92 01 00        
   – ØRAS/Miljøstasjon Dal Skog, www.oeras.no  - 63 92 78 80
• Feiing/tilsyn fyringsanlegg
   – Informasjon Hurdal kommune    - 63 92 01 00   
   – Feier     - 900 96 606
• Brannvesen (brannsjefen for Eidsvoll/Hurdal) - 66 10 77 00
• Tømming og behandling av septik  - 63 92 01 00 
• Saksbehandling – plan- og byggesaker, utslippssaker, 
oppmåling, jord, skog, naturforvaltning  - 63 92 01 00

Per Øivind Kopperud
Snørydding, pressing, kalking, tallespredning og andre 
oppdrag med traktor og annet utstyr. Vedsalg.
mob. 971 27 133 • per_kopperud@hotmail.com
Sam Sjøgren AS
Vedsalg, snørydding, flishugging, rundballepressing/pakking, 
sandstrøing og soping av veier/gårdsplasser.
Mob. 901 07 538 • fax 63988802 • salb-s@online.no
Skogsentreprenør og markberedning Gunstein 
Bergsjøbrenden 
Tlf. 63 98 95 75 • mob. 977 42 249 • faks.63 98 94 94
Åsmund Grythe
Salg av ved. Hogst/kjøring og kløyving av ved. Snøkjøring.
Tlf. 63 98 90 06 • mob. 970 40 798 • aasgryt@online.no

Veg, transport, graving, traktor, 
maskinutleie

Anders Erlandsen 
Graving og massetransport. Jord/pukk/ stein/subbus. 
Tlf 911 21 958 
Arild Heimlund 
Lastebil, gravemaskin, traktorer.
Tlf. 63 98 72 85 • mob. 975 73 175 • faks. 63 98 72 85
Dag Buraas Graving/Trefelling
Små gravejobber med “stor” minigraver. 
Felling av vanskeligstilte trær
Tlf. 63 98 78 47 • mob. 970 55 263 • dagburaas@yahoo.no
Erland Skjølås Transport og Graving
Graving, transport av grus og masse, opparbeidelse av 
byggetomt, veg ol. • Tlf. 63 98 77 90 • mob. 90 91 92 83
Henrik Fagerlund
Graving, transport, leiekjøring med bobcat, utleie av bil/maskin 
henger. Mob. 920 13 489 • henrik_f@combitel.no
Hurdal Bygdeservice 
Graving, sand, grus og pukk, utleie av div småmaskiner  
(vibroplate, glattemaskin osv) • Tlf. 63 98 90 00
Jan Tore Tømte
Graving, transport, snørydding, strøing, maskinflytting.
Sand/pukk/subbus
Tlf 909 81 765 • jttomte@dcpost.no
Kjetil Fagerlund
Snø-, strø- og annen leiekjøring, traktor.
Tlf. 63 98 90 07 • mob. 911 25 257 • kjetfag@online.no
Leivestad AS
Transport med stor og liten lastebil. Utleie minigraver.
Mob. 928 53 514 / 934 04 445
Lundberg og Sæteråsen AS
Utfører alt av graving, sprenging, utvendig rørlegging, snøryd-
ding og massetransport. 
Sprengingsertifikat, adk-sertifikat og har sentral godkjenning.
Tlf: 996 90 517 • epost: saeteraasen@gmail.com
Maskineier Håvard Haugen
Graving og transport. Snøbrøyting mm. • Mob. 906 94 105
Morten Bråthen Transport AS
Alt i transport, graving, kran, strøing, soping av veger/plasser 
og kantklipping.
Mob. 911 68 686 • faks. 63 98 74 21 • mortenbathen@c2i.net
Oddbjørn Knai
Maskinentreprenør. Graving, transport, planering, grøfting.
Tlf. 63 98 72 97 • mob. 90 79 88 79
Rustad Graveservice, Gøran Tvether
Graving og transport. • Tlf. 63 98 88 09 • mob. 951 40 966
Sam Sjøgren AS
Transport med vare- og lastebiler. Utleie av biler og div. maski-
ner. Renovasjon, slamtømming, spyling og søppelcontainer.
Mob. 901 07 538 • fax 63 98 88 02 • salb-s@online.no   

Kontor/Konsulent
Iver Solsrud, konsulenttjeneste
Driftsplanlegging i landbruket,  øk. planlegging, regnskap, 
gjødslingsplanlegging m.m.
Tlf. 63 98 71 66 • mob. 924 88 276 • iver-s@online.no
Mistberget Biovarme AS
Salg av miljøvennlig varme i store bygg. Konsulenttjenester 
innen energiplanlegging og bioenergi.
Mob. 906 06 365 • www.mistberget.no • hamtrond@start.no
Regnskap- og kontorservice, L.A. Rognstad
Autorisert regnskapskontor. Hjemmekontor Elvengen.
Tlf. 63 98 77 66 • mob. 909 88 151 • la-rogn@online.no
Ekvilibrium
Successfull leaders - Støtte til visjon og verdibasert utvikling av 
organisasjoner og ledere.
Mob. 90 57 94 08 • www.scandinavianleadership.org 
torge@lots.mindo.com

Frisør, sol, terapeut, treningsklubb
Hurdal Manuellterapi
Leif Skjåk Bræk tlf. 63 98 70 60
Hurdal Naturmedisinske
Homeopati, massasje, fotsoneterapi, øreakupunktur, aromate-
rapi, photon (varmekabin), multivibropress´(oppstramming av 
kroppen). 63 98 70 19 •  990 10 775 • veronibj@online.no
Hurdal Treningsklubb og Solstudio (24).
Treningsklubb og solsenter. Spinning.
Thsoerli@online.no • Mob. 900 35 484
Janes Frisør og Sol
Alt innen styling av hår. Brudefrisering, sminke. Salg av hårpre-
parater, smykker, vesker, hårpynt etc.
Tlf. 63 98 74 73, mob. 994 51 310, jane.quanvik@c2i.net
Kines Dame og Herrefrisør
Torget. Man-Fre 0900-1630, Tors 1000-1800
Annenhver Lørdag 1000-1400 • Tlf  984 35 685
Wenches Helse & Velværeklinikk 
Lymfedrenasje, Aromamassasje, Kestos muskelstimulator og 
hårfjerning m/voks. • Mob. 901 59 397
Karis Hudpleie
Ansiktsbehandling, massasje, farving av vipper og bryn, 
voksing. mob 41 30 37 70 ring for avtale.

Andre
AristoKats Kattepensjonat
Eksklusivt kattepensjonat i rolige omgivelser. Store rom med 
både inne- og uteplass.
www.aristokats.no - Tlf. 63 98 94 33 - Mob. 412 86 817 - 
Ecuatur
Turoperatør med reiser til Latin-Amerika.
www.ecuatur.no • Tlf. 63 98 76 70 • mob. 900 28 220
Hurdal hundehotell
Liten virksomhet langt fra hovedveier i Hurdal kommune.
Mob. 928 39 042 • www.hurdalhundehotell.no
HUR Reiseselskap AS
Busser til de fleste formål. Betjener markedene i 
Østlandsområdet. Tlf. 63 98 72 75 • Vakttlf. 950 46 880 •
www.hurreiseselskap.no
May Music Production
Artistformidling, videoproduksjon, musikkundervisning, 
lydopptak. Mob. 905 20 818
Moltzau Antikk og Auksjon
Jan Moltzau, mob. 911 08 653
Sam Sjøgren AS
Utleie av store fabrikk- og lagerlokaler,
lagring av båter, biler, campingvogner/bobiler osv.
Mob. 901 07 538 • fax 63 98 88 02 • salb-s@online.no 



36

Hurdal Guide 2012 utgis av Hurdal Næringsforum. Dette forumet er et 
samarbeidsorgan for næringslivet i bygda og Hurdal kommune.

Layout og illustrasjonsbilder: Benjamin Warin
Øvrige illustrasjonsbilder: s.3 Ordføreren: Jan-Asle Ruud, 

s.20 Hurdalselva: Sverre Spangen

for mer informasjon om Hurdal:

www.hurdalinfo.no

Hamar
Gjøvik

Mjøsa

Lygna HURDAL

Eidsvoll
Nebbenes

Gardermoen
Jessheim

Vormsund

LillestrømOSLO

E6

E6

4

4

35

2

120

180

180


