Flyarbeidernes hytte
I
Trysil

Velkommen til Flyarbeidernes hytte ved Trysilelva
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Flyarbeidernes hytte i Trysil

Fra Nysæter til
Trysil-fjellet er det
ca.7km (en vei)

Hytta ligger på vestsiden av
Trysilelva, ca.500m nord for
Nybergsund-krysset. Etter å ha
passert dette krysset, holder du
utkikk etter en transformator der
du skal svinge ned til høyre.
Kjør ca.150m – forbi et gårdstun
– og to nye hytter ligger ca.100m
fra tunet. Den første av disse har
Flyarbeidernes Forening leid.
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Velkommen til Flyarbeidernes hytte ved Trysilelva
I oktober 1996 ble det inngått åremålsavtale om leie av denne velholdte hytta i
Trysil som nå står til medlemmenes disposisjon. Fra Oslo (via Elverum) er det
ca. 21mil til hytta, ca.3 timers kjøring. For buss, se: www.nor-way.no.
Hytta på ca.60m² ble oppført i 1993, er fullt møblert og inneholder:
• 2 soverom med totalt 7 sengeplasser (ta med laken, dyne- og putetrekk)
• bad med dusjkabinett og varmekabler (ta med håndkle og toalett saker)
• fullt utstyrt kjøkken med komfyr, kjøleskap og mikrobølge ovn
• stue med hjørnesofa, spisestue, peis (ingen spjeld), radio og TV
• overbygget veranda med dør fra stua
• utvendig strømuttak til motorvarmer på bilen
• isolert bod med fryser og tørkemuligheter
Ta kontakt med SAS Verkstedklubb på tlf. 648 16819 for bestilling og
utlevering av nøkkel.
Det vil ikke være adgang til å føre seg opp på lista mer enn én gang i løpet av
en to måneders periode, med mindre hytta er ledig på kort varsel (2 uker)
1 uke.
Helg.
Man – Fre.
Vinterferie.
Påske 1. periode
Påske 2. periode
Sommerferie
•
•

løper normalt fra søndag til søndag kl.18
løper normalt fra fredag kl.16 til søndag kl.18
søndag kl.18 til fredag kl.16, kan taes ut som enkeltdager
søkes for tildeling,
søkes for tildeling,
søkes for tildeling,
søkes for tildeling,

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

per uke

1 000
500
100
1 000
800
1 000
1 000

per helg
per dag
per uke
per uke
per uke
per uke

Påske- og vinterferie: tildeles etter loddtrekning. Søknad sendes
Flyarbeidernes Forening eller Verkstedklubben innen nærmere fastsatt tidsfrist.
Medlemmer som er førstegangssøkere vil ha fortrinnsrett. Ett års karantene.
Sommerferien (1/7-15/8): i utgangspunktet tildeles hver leietaker én uke. Det
skal søkes skriftlig, innen 1 mai. Her vil også førstegangssøkere ha fortrinnsrett

Avbestillingsgebyr (hvis avbestillingen skjer senere enn 5 dager før leie)

kr

200

Aktiviteter i område:
• Trysil-fjellet alpinanlegg (ca.7km fra hytta)
• bade, fiske eller dra på båt tur i elva (ca.150m fra hytta). Plast båten med
påhengsmotor tilhører Flyarbeidernes Forening og ligger ved elva hele
sommeren. Ta Kontakt med Trysil turistkontor eller hytteeier for fiskekort.
• selvplukk av ferske egg og poteter til hyttebruk (etter avtale med gårdseier)
• ridning og småviltjakt (etter avtale med gårdseier)
Hytte og gårdseier: Berit og Geir Nysæther, tel: 62453221
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Om det skulle være ønskelig kan du ta direkte kontakt med hytteeier for å
avtale eventuell oppvarming av hytta før du kommer opp til Trysil.
Nyttige telefonnr:
Hytteier: Nysæther
Trysilbussen A/A
Nor-way bussekspress
Trysil Turistkontor
Vær og føremelding
Budget skiutleie
Fageråsen skiutleie
Villmarkskompaniet
se også: www.trysil.com

62453221
62450466
81544444
62450511
62450599
62451776
62450762
62459792

Skihytta
Sportservice Trysil
Trysil-Knut Hotell
Aktiv Fritid Trysil
Fløtarliv
Trysil-stallen
Klara Camping
Snippen gård og Husdyrpark

62451404
62451555
62451111
62450649
62450511
62451055
62451363
62426160

Som leietaker av Flyarbeidernes Forenings feriested i Trysil, ber vi om at du
gjør deg kjent med informasjonen nedenfor:
Skulle du være uheldig å knuse eller skade noe av inventaret, så vennligst gi
beskjed om dette slik at eventuelt nytt utstyr kan kjøpes inn. Vi setter pris på
om du tar deg bryet med å fylle ut hytterapporten bak på dette arket.
Direkte hærverk på hytte eller inventar vil den enkelte bli stilt økonomisk
ansvarlig for.
Huskeliste før hjemreise:
• fyll opp vedkurven med kubber og opptenningsved. Ta kontakt med
hytteeier for mer ved hvis det mangler.
• tøm ildstedet for aske (kastes forsvarlig, for å unngå oppbluss i asken)
• tøm søppel (vær spesielt oppmerksom på matrester i skapene)
• rydd og re opp sengene
• vask på kjøkken, bad og gulv
• rist alle tepper for rusk (gjøres ute)
• still alle elektriske ovner på 1, og termostaten på 10ºC i vinterhalvåret
• kast søppel i stativet som står ved veien. NB! Kildesorter
Husk å returner nøkkel til klubbkontoret raskt etter hjemkomst.

Trysil-fjellet
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Hytterapport:

☺

Hva du synes: (Sett ring rundt det som passer)
Fant du hytta i den stand som ordensreglene tilsier?
anm:

☺

Hadde hytta nok dekketøy?
anm:

☺

Fulgte du ordensreglene ved klargjøring av hytta?
anm:

☺

Generelt inntrykk av hytta:
anm:

☺

Er noe blitt beskadiget, kust eller ødelagt?
anm:

Ja / Nei

Er det vedlikehold/ reparasjoner som bør utføres?
anm:

Ja / Nei

Forslag til forbedringer og anskaffelser:

Hyttens navn:

Dato for oppholdet:

Antall besøkende:

Voksne:

Dato:

Underskrift:

Barn:

Takk for at du fyller dette ut og returnerer det til klubbkontoret raskt
etter hyttebesøket sammen med nøkkelen.
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