PRISER – VINTER 2023

ANTAL DAGE

SKISTØVLER

TURSKI

FELLESKI/FJELDSKI

TURSKI +SKISTØVLER

FELLESKI/FJELDSKI+ SKSTØVLER

1 DAG

NOK 75,-

NOK 125,-

NOK 150,-

NOK 200,-

NOK 225,-

2 - 3 DAGE

NOK 125,-

NOK 250,-

NOK 300,-

NOK 375,-

NOK 425,-

4 - 5 DAGE

NOK 175,-

NOK 375,-

NOK 450,-

NOK 550,-

NOK 625,-

6 - 8 DAGE

NOK 200,-

NOK 500,-

NOK 600,-

NOK 700,-

NOK 800,-

PR EKSTRA DAG

NOK 30,-

NOK 50,-

NOK 60,-

NOK 80,-

NOK 90,-

RONDANE SKISENTER HAR 6 TYPER UDLEJNINGSSKI
1.

LET TURSKI: 52 mm bred turski med 4 mm indsving
En let og smal langrendsski til præparerede skispor for den øvede skiløber

2.

ALM. TURSKI: 60 mm bred turski uden stålkant med 7 mm indsving
En allround turski til ture både i - og udenfor opkørte løjper. Anbefales til begyndere og børn

3.

TURSKI MED ½-STÅLKANT: 60 mm bred turski med 9 mm indsving og ½-stålkant
En bred og stabil turski som er velegnet til isede sneforhold og for den mere erfarne skiløber

4.

LET FELLESKI , SMØREFRI: 52 mm bred turski med 4 mm indsving
En let og smal felleski til præparerede skispor for den øvede skiløber

5.

FELLESKI MED ½-STÅLKANT, SMØREFRI: 60 mm bred turski med 12 mm indsving og ½-stålkant
En ny og smørefri felleski som er velegnet til skiftende temperatur- og sneforhold

6.

FJELDSKI MED HEL STÅLKANT: 67 mm fjeldski med 10 mm indsving og hel stålkant
En kraftig fjeldski med NNN BC-binding, velegnet til ture med oppakning, offpiste og topture

BINDINGER
Let turski, alm. turski, turski med ½-stålkant samt felleski er alle monteret med NNN-bindinger
Fjeldski er monteret med NNN BC-binding
Et begrænset antal ski er monteret med SNS-binding - samt med den gamle Rottefella NN-binding
SKIUDSTYR TIL TROLL-LØJPEN
Ønsker man at leje skiudstyr til Troll-løjpen, kan skiene afleveres på Lillehammer station
8-dages leje samt returnering af ski/stave/skisko: NOK 900,8-dages leje samt returnering af ski/stave:
NOK 700,Tillæg for leje af felleski med ½-stålkant:
NOK 100,PULKE
Transportpulk, 1 uges leje:
Barnepulk, 1 uges leje:
Barnepulk + 1 sæt barneski/støvler, 1 uges leje:
Dobbeltpulk, 1 uges leje:
Skindpose, 1 uges leje:
Træksele til børn, 1 uges leje:

NOK 600,NOK 700,NOK 800,NOK 900,NOK 150,NOK 150,-

(Lørdag til lørdag)
(Lørdag til lørdag)
(Lørdag til lørdag)
(Lørdag til lørdag)
(Lørdag til lørdag)
(Lørdag til lørdag)

SNESKO/TRUGER
1 DAG
NOK 150,-

2 DAGE

3 DAGE

4 DAGE

5 DAGE

6 DAGE

7 DAGE

EKSTRA DAGE

NOK 250,-

NOK 350,-

NOK 450,-

NOK 550,-

NOK 625,-

NOK 700,-

NOK 50,-

FORUDBESTILLING
Forudbestilles udstyret mindst 2 uger før ankomst, vil det stå klar på dit indkvarteringssted,
således at du kan komme ud på ski med det samme.
Dette gælder for gæster, som bor på Øigardseter, Dissen Seter, Formoseter, Brekkeseter,
Den Norske Fjellskole, Høvringen Højfjeldshotel, Smuksjøseter og Putten Seter.
For gæster på Laurgårdseter, Romundgårdseter, Haukliseter og Høvringen Fjeldstue skal udstyret
afhentes i skiudlejningen på Rondane Skisenter.
Klik på ”Online skibestilling” og udfyld formularen. Husk at skrive navn for hver deltager, personhøjde, alm. skonummer - gerne i halve størrelser. Hvis du kun skal leje ski- eller støvler, skal du
huske at oplyse hvilket bindingssystem dine støvler eller ski passer til.
Online skibestilling
VALG AF SKI
Er du nybegynder bør du vælge en ALM. TURSKI uden stålkant. De fleste nybegyndere har svært
ved at styre kantningen af skiene. Har du en ski med stålkant "bider" skien hårdere i underlaget,
og du risikerer derfor det bliver dig, som kommer til "bide" i sneen
For let øvede og øvede skiløbere anbefaler vi FELLESKI med ½-stålkant eller TURSKI med ½-stålkant
For den erfarne skiløber som ønsker at komme forholdsvis hurtigt omkring i præparerede skispor,
anbefaler vi en let turski, som vi nu tilbyder både som alm. LET TURSKI eller som en LET FELLESKI
FJELDSKI med hel stålkant anbefales til hytte-til-hytte ture med oppakning samt til fjeld-og topture
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