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Aktiviteter
Dagsbesøk
Overnatting
På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h.
venter unike naturopplevelser for
voksne og barn. Her finner du et
mangfold av dyr og aktiviteter.
Fullpensjon med hjemmelaget mat.
Flotte turmuligheter fra tunet rett ut i
høyfjellet.

Bli med inn til elg, fjellrev og
reinsdyr under foringene.
Book en tur inn til ulv og gaupe.
Prøv hundekjøring og kanefart.
Opplev det tradisjonelle
juleshowet på Langedrag
lørdag 3 desember. Det vi
bli hyggelige salgsboder.
Vi har åpen kafe med hjemmebakst,
vafler, rømmegrøt, lapskaus, varme og
kalde drikker og mye annet godt. Kjøp
med vår lokale ost hjem.

Velkommen til dyrebare
naturopplevelser
i vinter

Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no
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ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Julegaven som garantert kommer til
nytte - og som støtter lokale butikker

GAVEKORT

Kjøp på Visitnesbyen.no/gavekort
Scan QR-koden eller gå til nettsiden. Valgfri verdi fra kr 100,- til 5000,-.

KO SKJER I NESBYEN VINTER 2022-23 3

Juleblomster
Julepynt
Julenek
Julebakst
Barkranser
Dekorasjoner

Julebutikk
Steinfjøset pa Liodden
Åshild Woxen Thoen
Liagardan 48
3540 Nesbyen
Ta kontakt for bestilling:
Mob:95239230
Julekafe med julestemning
tilbys i lokalet

Åpningstider
Lørdag 26.nov kl.11-15
Søndag 27.nov kl.11-15
Tirsdag 29.nov kl.19-21
Torsdag 1.des kl.19-21
Tirsdag 6.des kl.19-21
Torsdag 8.des kl.19-21

Følg meg på:
Liodden Gard (FB)
@Steinfjoset.Liodden
#Julpåliodden

Tirsdag 13.des
Torsdag 15.des
Søndag 18.des
Onsdag 21.des
Torsdag 22.des
Fredag 23.des

kl.19-21
kl.19-21
kl.11-15
kl.12-18
kl.12-18
kl.10-13

Fjellkafè rett ved de flotteste langrennsløypene på Nesfjellet. Hjemmelaget mat
med kortreiste råvarer. Lokaler for små
og store grupper.
Hytteutleie og arrangementer.
Åpningstider
22-23.12
kl 11:00-16:00
24.12
kl 10:30-13:30
26.12-16.04

Åpent hver dag

Følg oss på Facebook for oppdateringer,
arrangementer og åpningstider.

Nystølen Hyttegrend og Kafè
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Tlf. 918 45 238
hytteutleie@nystolen.no

Forsiden: På slike dager gjelder det å være tidlig i heisen. Det vet Nikolai
Jelstrup, som fikk nyte drømmeføret denne morgenen. Vi var ikke akkurat
bortskjemt med pudderdager på Østlandet i fjor vinter, men krysser fingrene
for større leveranser av det hvite gull denne sesongen.
7 Lars Storheim

Kjære leser
Jeg har et bilde hengende på veggen hjemme
som sier “Life isn’t about waiting for the storm
to pass - it’s about learning to dance in the rain”.
Selv om det er uro i verden og alvorlige trusler
som henger over oss daglig, må vi forsøke å
gjøre hverdager, helger og ferier så gode som
mulig.
For de fleste vil økte renter og strømpriser sette
begrensninger på friheten. Hvis vi alle er litt mer
bevisste på hvordan vi lever, så kan det gi store
reduksjoner i forbruket og en lavere strømregning. Jeg håper alle som ønsker det fremdeles tar turen til hytta, for å roe ned og skape
etterlengtede opplevelser og kvalitetstid med
familien. Det er så viktig å komme seg ut i
naturen hvor livet forenkles og alt det uvesentlige faller bort, her finner vi ro. Det føles trygt å
kjenne på bestandigheten i naturen. Utsikten fra
fjelltoppene er den samme som den alltid har
vært – uavhengig av hva som skjer i verden.
I magasinet finner du mange gode tips til fine
vinteraktiviteter, julearrangement, konserter,
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handel og kafébesøk. For å forenkle julegavehandelen, kan du i år kjøpe Nesbyen Gavekort som garantert kommer til nytte - og som støtter
lokale butikker.
Når kulda kommer er det lett å falle for fristelsen
til å søke varmere og sydligere strøk, men med
årene har jeg funnet ut at det stedet hvor jeg
senker skuldrene og trives aller best, er på hytta.
En tur på hytta er også langt rimeligere enn en
Sydenreise, selv med dyr strøm. Det er en økt
bevissthet rundt det grønne skiftet og bærekraft
- og det er stadig flere som engasjerer seg og
legger om til en mer miljøvennlig livsstil. Du
kan spare miljøet ved å unngå lange flyreiser og
heller velge kortere reisevei, i tillegg lever du i et
roligere tempo, du beholder tryggheten, roen og
ikke minst sjelefreden.
På hytta finner jeg min lykke, her kan jeg være
tilstede med de som betyr mest for meg og her
er det lettere å få kontakt med de gode verdiene.
Jeg håper du også kan nyte den første snøen og
den første skituren, og unne deg noen gode
perioder på hytta og ikke minst - lage en minnerik jul for hele familien og alle du er glad i.
Denne vinteren skal jeg nyte alle de gode
følelsene av å bli bestemor for første gang, en
spesiell og gledelig begivenhet som fortjener
markering og stor oppmerksomhet.
Jeg gleder meg til vinteren og ønsker deg
velkommen til Nesbyen!

Solveig Hjallen

Nesningsentusiast og daglig leder i
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN)
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Ko skjer i
Nesbyen?

Lørdag 26. november kl 12-16
JUL PÅ MUSEET
Sted: Hallingdal museum, Nesbyen

Mer informasjon:
www.visitnesbyen.no/
arrangementer
Hver helg fra 26. nov. til 18. des.
FØRJULSHELG PÅ LANGEDRAG
Sted: Langedrag Naturpark
Velkommen til en stemningsfull og tradisjonsrik
lørdag formiddag på museet. Smia, landhandelen og museumsbutikken er åpen. I Tandbergbygget er det kafe, juleverksted og pepperkakebaking. Mulighet for å lage sine egne bivokslys.
Hesteskyssen er på plass, Espesetnissene med
ønskeboka likeså. Dagen avsluttes med fakkeltog.

Lørdag 26. november kl 16-18
FAKKELTOG OG JULEGRANTENNING
Sted: Museet til Indre Torg, Nesbyen

Hele gården er pyntet til jul og byr på magisk
julestemning for alle besøkende. Barna kan
lage fine gaver i juleverkstedet. Lørdager er det
nissespill på låven med salg av grøt. Hvis det
er kommet nok snø er det er også mulighet for
sledetur med hest eller hundespann.

Lør-søn 26. - 27. november kl 10-17
JULEMARKED
Sted: Nystølkroken Kafé
Denne helgen kommer det mange utstillere
med flott håndverk til Nystølkroken. Det er også
salg av småkaker og småmat. Kanskje finner du
noen fine julegaver?
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Møt opp ved museet kl 16, hvor alle får utdelt
fakler. Sammen går vi gjennom Gamle Nes til
Indre Torg, hvor det blir tale, sang og tenning
av julegrana. Forhåpentligvis kommer nissen(e)!

Torsdag 22. desember kl 20
RUBBER AND SOUL
Sted: Gøtt Pøbb, Nesbyen
Stemningsfull førjulskonsert med røffe kanter.
n Billetter: hallingbillett.no / Vipps i døra

Onsdag 28. desember kl 18
LUTEFISKAFTEN MED JØRN HOEL
Sted: Nystølkroken Kafé
Torsdag 24. november kl 19
VELDEDIGHETSKONSERT FOR UKRAINA
Sted: Kulturhuset Banken
Musiker-søstrene Anastasia og Lizaveta Hai
kom som flyktninger til Flå i mars, etter å ha
reist fra hjembyen Odessa. Denne kvelden vil
de presentere klassiske perler og tradisjonelle
folkemelodier fra Ukraina. Overskuddet fra
konserten går til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina.
n Billetter: hallingbillett.no / Vipps i døra

Lørdag 3. desember
JULESHOW
Sted: Langedrag Naturpark

Jørn Hoel er ikke bare en folkekjær musiker,
men også lidenskapelig opptatt av mat. Denne
kvelden blir det både 3-retters lutefiskmiddag og
intimkonsert, begge deler signert Hoel.
n Billetter: nesbyenbooking.no

Fredag 30. desember kl 17
JULETREFEST
Sted: Nystølkroken Kafè
Fredag 3. februar kl 20
KNUT REIERSRUD BAND
Sted: Gøtt pøbb, Nesbyen

Det er duket for den tradisjonsrike og årlige
kampen mellom rødnisser og blånisser. Det er
nissespill på låven og mulighet for blant annet
hundekjøring, runderidning og revecamp.

Lørdag 3. desember kl 21
ADVENTSROCK
Sted: Gøtt pøbb, Nesbyen
Lokale musikere rocker i gang høytidsmåneden.
n Billetter: hallingbillett.no / Vipps i døra

Søndag 4. desember kl 17
FOREDRAG OM JØRGEN MOE
Sted: Sorenskrivergården, Nesbyen
Hallingdal Museum og Kunstlandskapets
Venner byr på en lærerik og stemningsfull aften
om eventyrsamleren, dikteren og presten Moe.

Fredag 9. desember kl 19
FØRJULSJAM
Sted: Hagaled Gjestegård, Nesbyen
Nes spel og dansarlag inviterer til en uformell kveld
med musikk, sang, skrøner og hvem vet hva mer...?

Knut Reiersrud har herjet blueskubber i
Chicago med Buddy Guy og fylt kirkerom med
Iver Kleive og Sondre Bratland.
n Billetter: hallingbillett.no / Vipps i døra

Lørdag 25. februar kl 20
EMIL SOLLI TANGEN
Sted: Nystølkroken Kafè
Emil gjør konserter og operaroller over det
langstrakte land og har et bredt repertoar
bestående av alt fra norsk visesang, Croonermelodier til operaarier og en hel del midt i
mellom.
n Billetter: nesbyenbooking.no
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Hallingnatten, 1314 meter over havet, en morgen i mars 2022. På grunn av knallharde
løyper og lite snø ble skiene byttet ut med sykkel denne dagen. Når forholdene en gang
i blant ligger til rette for det, er vintersykling en morsom måte å utforske fjellet på.

7 Lars Storheim
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Å befinne seg høyt til fjells idet morgensola bikker
over horisonten og farger de første fjelltoppene
røde, det er en mektig naturopplevelse.
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DOKTOR DYREGOD
Skulle kjæledyret ditt bli syk eller skadet
i Nesbyen, er dere i trygge hender hos
veterinær "Lokalvet Nesbyen". I tillegg til
akutt hjelp, tilbyr klinikken også rådgiving, rutinebehandlinger og enkel
kirurgi.
7 Lokalvet Nesbyen

MAKALAUST FESTLOKALE
Skal du arrangere 50-årsfeiring, vennefest
eller utdrikningslag og er på jakt etter et
annerledes selskapslokale? Årestua ved
alpinsenteret på Nesfjellet måtte vike
plass da stolheisen ble bygget. Nå har den
staselige stua fått nytt liv ved Bjørnerud
Fjellgård på Nesfjellet og leies ut til private
selskaper.

7 Solveig Hjallen

TID FOR BOK
Vinteren er den perfekte årstiden for å tulle seg
inn i et varmt pledd og lene seg tilbake i en dyp
stol med en kopp varm kakao og ei god bok.
Om du ikke skulle få boka du ønsket deg til jul,
så finner du ganske sikkert noe spennende på
biblioteket blant mange tusen titler. Åpningstidene finner du på hallingdalsbiblioteka.no.
7 Lars Storheim
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7 Lars Storheim

SKIPREPP
God glid og kantgrep er viktige ingredisenser
i en vellykket skidag. Om du ikke vil gjøre
vedlikeholdsjobben selv, så er det hjelp å få.
Både Skibutikken på Nesfjellet (Nesbyen Ski og
Sykkel) og Nystølkroken tilbyr full skiservice,
med sliping, gliding og kvessing av stålkanter.
Trenger du noe nytt?
På Nystølkroken får du kjøpt nye langrennsski,
både med og uten integrert kortfell.
I Skibutikken på Nesfjellet selges felleski, samt
et stort utvalg alpinski, snowboard, hjelmer,
bekledning og tilbehør.

SMAKFULLT I SENTRUM
The Bear House café har vært et populært
samlingssted i Gamle Nes de to siste somrene.
Nå satser eieren William Gibson større og har
utvidet til helårsdrift i Nesbyen Kjøpesenter
(bildet). Retro- og gjenbruksstilen er videreført,
i likhet med kvalitetskaffe og deilige lunsjretter.
Han hinter også om enda større nyheter i løpet
av vinteren.
YX og 7-Eleven har flyttet inn både i Nesbyen
sentrum og ved Bromma. De frister blant annet
med spesialiteten; Crispy Fried Chicken i en rekke
varianter. Anbefales!
Hotell Nesbyen har åpnet dørene for middagsservering for alle, ikke kun hotellets gjester, i første
omgang frem til jul. Så nå kan man ta en pause i
førjuls-stria og sette seg til dekket bord.
7 William Gibson
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Mens mor og far perfeksjonerer carvingsvingen i løypa, terper ungdommene på
nye triks i parken. Høres det kjent ut? Vi heier på flere voksne i terrengparken!

7 Nikolai Jelstrup / Nesfjellet Alpin
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PARKLIV
Kaster du misunnelige blikk mot terrengparken?
Skulle du ønske du selv turte å fly over de store
hoppene, men er redd for å dumme deg ut (eller
brekke håndleddet) i forsøket? Her er noen tips til
deg som har lyst å bli med på moroa:

1.

Bruk terrenget. Før du i det hele tatt setter dine ski i
terrengparken, bør du utforske det naturlige terrenget i og
rundt skibakkene. Oppsøk alt som ikke er jevnt underlag og
som kan utfordre balansen din. Hopp og sprett på kanter
og kuler. Samtlige X-Gamesvinnere har utallige timer med
skileik som dette bak seg.

2.

Start i det små, både når det gjelder fart og størrelse på
elementene. Bli trygg før du går videre. Øk vanskelighetsgraden i takt med mestring og erfaring. Dette er selve
nøkkelen for å lykkes i parken.

3.

Ha en plan. Tenk gjennom hva du skal gjøre når du treffer
hoppet eller railen. Studér andre. Er du usikker, spør om
råd fra noen med mer erfaring. De fleste setter pris på å bli
spurt om teknikktips.

4.

Se opp! Før du setter utfor, kast et blikk bakover for å se
om noen kommer i fart ovenfra. Ikke stopp i hopplandingen
der andre ikke kan se deg.

5.

Ikke bry deg om hvordan du ser ut. Mange, særlig voksne,
er redd for å dumme seg ut og unngår nye utfordringer av
den grunn. Her har vi masse å lære av barna. Det er ikke
flaut å falle, det er tøft å prøve!
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I EGNE SPOR
0 Lars Storheim
Med et par fjellski i utstyrsparken, har du
plutselig hele vinterfjellet som boltreplass.

Med fjellski på beina kan du legge turen til
topper som sjeldent får besøk vinterstid, slik
som Elghøgde over Saupeset i Nesbyen.

7 Lars Storheim
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Brede fjellski med innsving og
halvfeller, kraftige bindinger og
høye lærstøvler.
- Det er et helt supert oppsett
for terrenget i Nesbyen, sier
fjellskientusiast Kari Olstad. Det
er allikevel ingen garanti mot
kladder!

7 Anne Irene Bergsrud

Altså, ikke et vondt ord om langrennsløyper.
Men gleden over å kunne gå akkurat dit du
ønsker i et snølagt landskap, å legge svinger
nedover en urørt fjellside, å nyte stillheten på
en fjelltopp uten andre spor i mils omkrets, den
er noe for seg selv. Kort oppsummert: frihet.
I brattere deler av Hallingdal er det primært
alpine ski, bindinger og plaststøvler som
gjelder på topptur. I Nesbyen er det derimot
fjellski som egner seg best når du skal bevege
deg utenom preparert underlag. Fjellski er
laget for hyppige skifter mellom motbakke,
flatt terreng og utforbakker. Nettopp slikt
terreng som det er mye av i fjellene her.

Kari Gulden Olstad fra Brandbu har hytte på
Nesfjellet og er fjellskifrelst. Fra hytta går
favoritt-turen over flere av småtoppene i
området.
- Fra Tverrlia følger jeg langrennsløypa til foten
av Smylifjell. Her forlater jeg løypa og følger
ryggen jevnt oppover til toppen. Deretter
krysser jeg rett over mot Trommenatten og
videre ned og mot Kvasshovda. På returen liker
jeg å holde høyden slik at jeg får en
lengst mulig nedkjøring til Litletjern. Turen byr
på ca. 450 høydemeter. Det beste med fjellski
er at jeg kan gå akkurat der jeg vil, sier Kari.
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Lyst å
lære mer?
Sjekk ut
Fjellskiskolen
på Youtube.

Tradisjonelt har valget om binding stått mellom BC
eller 75 mm for fjellski. BC-bindingen (bildet) er den
vanligste. Det er en allsidig og komfortabel binding
som ligner på kraftig langrennsbinding. 75 mm er
stivere og har litt bedre egenskaper i unnabakkene.
I tillegg til disse klassikerne, så lanserte Rottefella
nylig en helt ny binding, Xplore, som har likheter fra
tech-bindingene som brukes på alpinski. Vær obs
på at støvel og binding må være av samme type
(BC, 75mm, Xplore) for å passe sammen.
7 Lars Storheim

Knut Lønnqvist har stålkontroll på telemarksvingen.

7 Per-Anders Ulsaker Myre

Nedkjøringene fra disse toppene er verken
lange eller veldig krevende, men de byr på
unnabakke nok til å få kjenne på god gammel
skiglede! Eller frustrasjon, avhengig av skiteknikken din.
Et lite tips hvis du føler deg ustø i unnabakke
på fjellski: Bytt ut alpinskia med fjellski neste
gang du skal i skiheisen. Å svinge med fjellski
på beina er vesentlig vanskeligere enn med
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alpinski, men desto mer tilfredsstillende når
teknikken begynner å sitte! Og om du skulle
være i tvil; det er telemarksvingen som er det
hellige målet. Ploging og skrensing er alternative
(men ikke like stilfulle) metoder for å justere
farten.
Et par fjellski behøver ikke koste all verdens,
særlig ikke hvis du bruker litt tid på bruktmarkedet. Vær oppmerksom på at det er

Fjellski egner seg godt for å finne Instagram-vennlige utsiktspunkter,
slik som dette nær toppen av alpinsenteret på Nesfjellet.

7 Knut Lønnqvist

forskjell på fjellski. Noen er smale og lange,
designet for flate vidder. Andre er brede, korte
og med mer innsving, laget for kupert fjell- og
skogsterreng. Du bør derfor tenke gjennom hva
slags terreng du vil ferdes mest i.
Midtvintersmånedene er ofte fine for å utforske
skogen, med snøtunge trær, knusktørr snø
og total stillhet. Å tråkke sine egne spor i dyp
løssnø kan være tungt, selv med relativt brede
ski. Ikke forvent at du skal gå like langt som du

gjør i oppkjørte løyper. Vårmånedene mars og
april, med fast snø og god fremdrift, er ofte den
beste tiden for å bestige topper.
Potensialet for mestring er stort på fjellski, for
enkelt er det ikke. Det betyr samtidig at du kan
finne masse glede og utfordring i bakker som
verken er særlig lange eller bratte. Står du støtt
på fjellski, kan du kalle deg en dyktig skiløper.
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PÅ GLATTISEN
Lyst å gå på skøyter? I nabolaget
med det eksotiske navnet Sahara,
finner du Nesbyens eneste kunstige
skøytebane. Utlånsbua i Nesbyen
har skøyter, hjelm og hockeykøller
til utlån! Banen brøytes og vedlikeholdes av den lokale velforeningen.
Sparebankstiftelsen DNB har sponset hockeymål og støttepingviner.
I forbindelse med isbanekjøring
på Trytetjern brøytes det ofte en
liten skøytebane i trygg avstand fra
bilene.

7 Heidi Rukke

7 Vemund Solli

HUNDEKJØRING
Hos Langedrag Naturpark kan
du leke Lars Monsen for en dag.
Hundekjøring er en storartet
naturopplevelse, med høyfjellet
som lekegrind. Huskyene på
Langedrag elsker å trekke!
Du kan velge blant turlengder
fra 15 minutter til en halv dag.
Julegavetips til den eventyrlystne?
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DIN GUIDE TIL
UFORGLEMMELIGE VINTEROPPLEVELSER

Vi bryr oss om folk!
Hos oss får du en personlig rådgiver, vi er lokalbanken som er tilstede
og bryr oss om folk. Du finner oss i Jordeshagen 5, Nesbyen.
Mail: post@skuesparebank.no
tlf: 915 07 583
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tips
På nettsiden
Skisporet.no, eller i appen
med samme navn, finner
du detaljert løypekart med
preppestatus.

SNØENS
SPORVEIER
Tenk at to spor i snøen, med 21
centimeters avstand, kan skape
så mye glede.
Bare synet av nypreparerte løyper kan få det til å
krible i oss skifolk. Over hele Hallingdal ligger de der
og frister oss, på kryss og tvers av dalfører, over frosne
myrer, i skogen og på høyfjellet. 450 kilometer bare i
Nesbyen. Så hvor går turen?
Du har helt sikkert en favoritt-skitur. En tur som er
passe lang, hvor du kjenner hver sving og bakke. Hvor
du tar dagens Instagram-bilde omtrent samme sted
hver gang. En tur som sjeldent skuffer.
Er du fremdeles på leting etter den perfekte turen?
Er ikke barna like begeistret som deg selv for den to
og en halv mil lange trimrunden din? Eller er du
nyegynner på ski, fersk hytteeier, nyinnflyttet i dalen
eller bare på besøk? Uansett, her kommer noen
turforslag - kanskje du oppdager en ny favoritt.

7 Lars Storheim
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7 Lars Storheim

7 Lars Storheim

DYNA

TUR UTEN MOTBAKKE

Alle er glad i utsikt og Dyna er blant de beste
utsiktspunktene som kan nåes på langrennsski
i Hallingdal. Fjellet, som rager 1212 meter over
havet, er hyppig besøkt gjennom hele vinteren.
Et bra startsted er Skålsrudstølen i Nes Nordmark (ca. 15 km t/r). Vardefjell og Hallingnatten
er andre fjell i Nesbyen med langrennsløyper helt
til topps og makalaus utsikt.

Tunge, bratte bakker kan tære på motivasjonen,
kanskje særlig blant de yngste. Heldigvis finnes
det en tur som nesten utelukkende går nedover.
Hvordan er det mulig spør du? Løsningsordet er
stolheis. Fra toppen av Nesfjellet-ekspressen, følg
slakt terreng forbi Ålsvatnet til Gurilikrysset hvor
du tar til høyre. Herfra venter en laaang nedoverbakke tilbake til alpinsenteret. Totalt ca. 6 km.

7 Langedrag Naturpark

BOLLESTOPP
Gode pauser og noe godt å tygge på er blant de eldste lokkemidlene på tur. Og når tærne begynner å bli
kalde, så kan det være godt å legge pausen innendørs, til en kopp kakao og kanskje en nystekt kanelbolle?
Skistua ved alpinsenteret, Nystølkroken Kafé og kafeteriaen på Langedrag (hvor du finner bollene på
bildet) er deilige stoppesteder med skispor helt frem til døra.
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HALLINGDAL PÅ LANGS
Hvis du liker hytte til hytte-turer, så bør du se nærmere på Hallingdalsløypa sør, ei
sammenhengende skiløype fra Ustaoset i vest til Norefjell i øst. Den nesten 14 mil
lange turen går gjennom variert høyfjellsterreng og har en rekke overnattingsmuligheter underveis. I Nesbyen går løypa over to av kommunens høyeste fjell,
Dyna og Hallingnatten.
Les mer om sesong, steder å overnatte og forslag til dagsetapper på Visitnesbyen.no.

Hallingdalsløypa sør

Hallingdalsløypa er omtrent like lang som kjøreturen Oslo - Nesbyen,
men mye vakrere! Postkortmotivene kommer på rekke og rad, som
her fra oppstigningen til Hallingnatten.
7 Lars Storheim
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Hotell Nesbyen ønsker nye og gamle
bekjente velkommen til et nystartet
restaurant-tilbud i hotellets spisesal.
Hver uke, tordag til søndag, kan vertskapet
friste med blant annet komler med salt lam
og bacon, flesk & duppe og buffetbord
med supper og julemat.
Se hotellnesbyen.no for meny og åpningstider.
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ISBANEKJØRING
Hver vinter møtes adrenalinsøkende sjåfører
fra hele Sør-Norge for å legge breie svinger
på isen i Nesbyen. Siden 2012 har Nesbyen
Motorklubb arrangert isbanekjøring på
Trytetjern, stedet som er bygdas mest
populære badeplass på sommeren.
Også "normale sjåfører" er velkommen. Så
om du vil leke rallysjåfør med familiebilen
eller bli bedre kjent med hvordan Teslaen
oppfører seg på is og snø, så har du
muligheten.
Forøvrig anbefales det å være publikum
når de mest rutinerte sjåførene trykker
gasspedalen i bånn. Profesjonelle driftingutøvere i både Norges- og verdenseliten
pleier å være på plass.
Sjekk nesbyenmk.no eller Nesbyen Motorklubb på Facebook for å se når det er kjøring.

7 Nesbyen Motorklubb
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JuleSALG
-15%
Veggkart skiløyper

Nå 1.189

Det mest komplette og detaljerte skikartet for Nesfjellet og Nes Nordmark.
Solid plate (80x60 cm) som kan henges rett på veggen. Veggfester inkludert.

6 stk vardekrus

-25%

Nå 599

Porselenskrus med navnet på de mest
populære fjelltoppene i Nesbyen

se flere gode tilbud på

-25%

Sitteunderlag ull

Nå 299

Superbehagelig tovet ull av høy kvalitet.
Med tulipanen til Nesbyen Historiske Opplevelser

Tilbudene gjelder tom. 22.12.22

www.visitnesbyen.no/nettbutikk
Klikk og hent eller
få varene tilsendt
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Chris Magnetun
Rådgiver PM Fritid
476 10 775
chris.magnetun@sb1.no

REALISER DIN

HYTTEDRØM
Chris er på jobb når du har fri! Med eksta god lokalkunnskap
og personlig oppfølging, sørger han for rask respons på din
finansieringsforespørsel, når det måtte passe deg.
Vår lokalkunnskap er din trygghet!
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Nesbyen Turistkontor har
formidlet hytter siden 2012 og
tilbyr trygg og fleksibel utleie
via NESBYENBOOKING.NO
og VISITNESBYEN.NO.
Du bestemmer selv når hytta
er ledig for utleie og når du
bruker den selv.
Vi har løsninger for deg som
bor langt unna hytta. Vi tar oss
av kommunikasjon, betaling,
sengetøy, vask og tilsyn.
Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss på info@nesbyen.no
eller 32 07 01 70.

Lei ut hytta

når du ikke bruker den selv

julehandel
velkommen til en
hyggelig

Vi har nyst
ekte kaker
og brød, fe
varm mat,
rskvarer,
salatdisk,
ostedisk, b
lomster,
frukt og g
rønt. Og m
ye mer...

nesbyen
8 - 21 (9 - 20)

Følg oss på Facebook for konkurranser og tilbud
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BOLIG - HYTTE
REHABILITERING

Neshytta
Lokalt håndverk

Ta kontakt for en uforpliktende prat!
Håkon Christian Linge, 91 99 55 12
heilt.bygg@norgeshus.no
www.norgeshus.no/heilt-bygg

Tomteutgraving
Massetransport
Fjellsprenging
Veibygging
VA-Anlegg
Drenering
Planering
Pukkverk
Graving
Riving
970 09 750 - 959 22 408
s-rodega@online.no
www.rodegaard.no

ta
post@nhhb.no
neshusoghytte.no

post@nhhb.no
post@nhhb.no
neshusoghytte.no
neshusoghytte.no

- smidigste ladekabelen
for kalde dager
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MEDLEMMER I

NESBYEN TURISTOG NÆRINGSSERVICE AS

AKTIVITETER

BIL / VERKSTED

Any Excuse to Ride

anyexcusetoride.com

FULL ON juving

dagalifjellpark.no

Big Sky AS

Hallingdal Museum

hallingdal-museum.no

Bilplaneten AS

bilplaneten.no

Langedrag Naturpark

langedrag.no

Nesbyen Bilskadesenter

nesbyenbilskadesenter.no

Nesfjellet Alpin

nesfjelletalpin.no

Qvisten Bilberging

bilxtraverksted.no

Nesfjellet Golf

nesfjellet.no

YX Nesbyen

yx.no

Meteorittparken Gardnos gardnos.no

Bidne Auto

DETALJHANDEL

bidneauto.no

HallingSpranget

hallingspranget.no

Aparta AS

aparta.no

Høva Gardsmuseum

visitnesbyen.no

Boots apotek Nesbyen

boots.no

Trailhead Nesbyen AS

trailheadnesbyen.no

Fagmøbler Hallingdal

fagmobler.no

Floyd & Wagner

Facebook

ARRANGEMENT

Festspillene i Nesbyen

nesbyenkonsertforum.no

Nesbyen Gullsmed

nesbyenkjøpesenter.no

Hallingmarken

hallingmarken.no

Nesbyen Sentrum AS

nesbyenkjøpesenter.no

Kjerringsleppet

kjerringsleppet.no

Nesbyen Ski og Sykkel AS sosnesbyen.no

Kjerringtorget

kjerringtorget.no

Power Nesbyen

power.no

Stuveseth Farge
& Interiør As

happy-homes.no

Eiendomsmegler1
Fjellmegleren AS
Frodig Økonomi

eiendomsmegler1.no

Gjensidige Hallingdal

gjensidige.no

PrivatMegleren
Hallingdal
Skue Sparebank

privatmegleren.no

BYGG OG ENTREPRENØR
Agroservice AS

agroservice.no

Baus AS

baus.no

Brødr. Rodegård AS

rodegaard.no

Bringo Sag og Høvleri
Bt Brannteknikk

brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær
Heilt Bygg AS

comfort.no

Holm Bygg og Maskin AS

holmentreprenor.no

norgeshus.no/heilt-bygg

Krusedokken Bygg

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING
frodigokonomi.no

skuesparebank.no

SpareBank 1
sb1regnskap.no
Regnskapshuset ValHall AS

INDUSTRI

Krøderen Elektro

eke.no

Maxbo Nesbyen

maxbo.no

DEFA AS

defa.com

Montèr Hallingdal
Optimera
Nes Hus & Hyttebygg

monter.no

Protan avd.Nesbyen

protan.no

Nes Nordmark
Utbyggingslag
Nesbyen Fjellgrend

nesbyenutbygging.no

Olaf O.Rukke

rukke.no

Rukkedalskogen AS

nattenalpin.no

Rørservice Nesbyen AS

Facebook

neshusoghytte.no

nesbyenfjellgrend.no

Søbstad Elektroengineering s-elektro.no
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IT OG MEDIA
Booktech

booktech.no

Data-Consult Nesbyen

data-consult.no

Hallingdal Trykk AS

hallingdaltrykk.no

DITT MEDLEMSSKAP ER GULL VERDT
NTN er destinasjons- og næringsselskapet for Nesbyen. Medlemsbedriftene
støtter utviklingen av Nesbyen som hytte- og reiselivsdestinasjon.
Dette kommer lokalsamfunnet og alle besøkende til gode.

STØTT VÅRE MEDLEMMER - DE STØTTER NESBYEN!
Vi ønsker nye bedrifter, vel, lag og foreninger velkommen.
Les mer på www.visitnesbyen.no/medlemmer

MATBUTIKKER
Extra Nesbyen

Facebook

Kiwi avd. 008 Nesbyen

kiwi.no

Nærbutikken Myking
Kolonial Nesbyen
Rema 1000 Nesbyen

narbutikken.no

Spar Nesbyen

nesbyenkjøpesenter.no

MAT OG DRIKKE

rema.no

Bedrifter med minst én av
følgende miljøsertifiseringer:
Norsk Økoturisme, Svanen,
Miljøfyrtårn, Green Key,
ISO 14001 eller Blått Flagg.

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER
Klar hytte &
vaktmestertjenester AS
Nesbyen hytteservice

klarhytte.no

Hallingdal tre og hage

hallingdaltreoghage.no

VELVÆRE

nesbyenhytteservice.no

Bien hår og hudpleiesalong

Facebook

Boots apotek

nesbyenkjøpesenter.no

7-Eleven Nesbyen

7-eleven.no

Fix IT frisør

nesbyenkjøpesenter.no

Golfkaféen

nesfjellet.no

Sjå te å klypp de

frisorklyppde.bestille.no

Gøtt Pøbb AS

Facebook

Hallingdal Lokalmat
Senter AS RåSmak
La Rosa Pizza & Grill

raasmak.no

Lis Fortuna
Restaurant og Kafe
Nesbyen Kro
Nystølkroken Kafé

nystolen.no

The Bear House café

Facebook

OVERNATTING

ANDRE KATEGORIER

buvatn.no

Facebook

Buvasstølan Stiog Løypelag
Flow Art

Facebook

Lokalvet Nesbyen

Facebook

Nesbyen Konsertforum

nesbyenkonsertforum.no

Nesbyen Frivilligsentral

nesbyen.frivilligsentral.no

Nesbyen kommune

nesbyen.kommune.no

nesbyenkro.no

Hagaled Gjestegård

hagaled.no

Hotell Nesbyen

hotellnesbyen.no

Langedrag Naturpark

langedrag.no

Nystølen Hyttegrend

nystolen.no

Ranten Hotell

rantenhotell.no

Smedsgården Hotell

smedsgarden.no

Sutøya Feriepark

sutoyaferiepark.no

Haraldset Hytter

nesbyenbooking.no

Hus- & Hjerterom AS

husoghjerterom.no

Nesbyen Hytteutleie

nesbyenbooking.no

Woll Hytteutleie

nesbyenbooking.no

Drengestugu Hallingstue

nesbyenbooking.no

Olaakeren Hallingstue

nesbyenbooking.no

Tollefsgard Hallingstugu

tollefsgard.no

Facebook

STØTTEMEDLEMMER
Nesbyen Foto
Lille Alpakka
Bjørnerud Fjellgård
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Nye heiskort venter
på Nesfjellet
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