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you r you 

hus og hjem
christiania belysning 
clas ohlson
enklere liv
hamar farvehandel
hi-fi klubben
h&m home
husfliden
hvit tråd
kid interiør
kitch’n
nille
palma
panduro
søstrene grene
tilbords
traktøren
åhlens

mat og drikke
bakeriet i brumunddal
burger king 
cc mat 
funky frozen yogurt
hai catering 
hai streetfood
hai2go
jordbærpikene
krutt espressobar
narvesen
subway

helse/hud/hår
apotek 1 
aveda lifestyle &  
spa – podium 

hamar helsekost
kicks
lcn nailbar
madonna
nikita
vita

ur/optikk/gullsmed/
tilbehør
bjørklund
brilleland 
cmyk
glitter
mestergull
synsam

øvrige
brio økelsrud 
ark
felleskjøpet
floriss
netcom
notabene
telenorbutikken

helse/kontor 
abemanning 
altiusklinikken
alvenes dental
h.j. økelsrud
norco 
tannlege aabakken 

åpningstider
Mandag - fredag: 10 - 21

Lørdag: 9 - 18

arenaen er dinccstadion.no ccstadion

marianne hos palma

hilde hos høyer

jan erik på cc mat

kjersti på bakeriet 
i brumunddal

INNLANDETS NYESTE KJØPESENTER 
byr på moderne kvalitet servert av et lokalt og 
personlig vertskap! Velkommen til oss!
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Velkommen!

Hamar

Elverum

Gjøvik

Lillehammer

Raufoss

Brumunddal

Løten

Rena

Stange

Moelv

Tangen

Espa

Ilseng

Romedal

SkogbygdaOttestad

Jessnes

Tingnes

Ingeberg

Ridabu

Nydal

Nybygda

Næroset

ÅsmarkaBrøttum

Mesnalia

Lismarka

Sjusjøen

Ådalsbruk

Gata

Strandlykkja

Minnesund

Åsbygda
Oppegård

Brenneriroa

Øvre
Vang

Jønsrud

Stavsjø

Gaupen

Rudshøgda

Jølstad

Byflaten

Brumund

  

Gåsbu

Malungen

Budor

Målia

St. Olav
Vollkoia

Brumund sag

Bergundhaugen

Natrudstilen

Rømåsen

Veldre sag

Høstbjør

Brumund-
sætra 

Bjønnåsen

Ljøsheim

Kvarstadsætra

Nysætra

Øyungen

Gammelskolla

H
E

D
M

A
R

K
S

V
I D

D
A

 

N E S

F U R N E S

H E D M A R K E N

S T A N G E

L Ø T E N
H A M A R

R I N G S A K E R

S T A N G E
V E S T B Y G D

K o l o m o e n

Helgøya

Ås tada len 

M
J

Ø
S

A
 

Næra 

Sør-Mesna 

Åsta Nord-Mesna 

Rokosj.

Harasjøen

Fu
rn

esfjorden 

E6

E6

E6

E6

3

4

3

20

25

25

213

213

216

213

222

222

24

21
2

2015 (emap.no) Kartgrunnlag: TerraSpace/eMapM100.©

0 25 km

Vi har så uendelig mye her.
Det er så uendelig vakkert her.
Du må bare oppleve det. Se det.

Vi inviterer deg til et dykk inn i regionen, til noen av stedene, 
personene og historiene vi har her i Hamarregionen. Det er 
mye å gjøre i regionen, og alt vil naturligvis ikke kunne presen
teres i et magasin gjennom tekst og bilde.

Etter at du har lest, latt deg inspirere og overbevise, er du  
 hjertelig velkommen til å ta deg en – eller flere – turer. La deg 
hen falle til opplevelsene, det gode liv og møte de flotte folkene 
som bor her.

Det er bare å komme.  
God lesning – og god reise!

 
Med vennlig hilsen
Tor Rullestad – Turistsjef

HAMARREGIONEN TURISTKONTOR 
Informasjon om overnattingsmuligheter, aktiviteter 
og severdigheter for hele regionen. Salg av tur- og 
sykkelkart. Utleie av sykler fra mai til medio  
oktober. PC for internett og e-post. 
Åpningstider: 
Mandag - fredag: 0900 - 1600 
15. juni - 20. august: mandag - fredag 
0900 - 1700. Lørdag og søndag 1000 - 1700
Grønnegata 52 (inngang Østre Torg) 
N-2317 Hamar. Tel (+47) 40 03 60 36 
post@hamarregionen.no – hamarregionen.no

Informasjon om Nes & Helgøya og Mjøsregionen, 
sykkel- og turkart, kajakk- og sykkelutleie (slowbiking), 
og stort utvalg av lokale produkter og godsaker på 
flaske og glass. Guiding etter avtale. 
Tel (+47) 47 16 59 13. post@infoteket.no

Forsidefoto: Geir Olsen
Foto: Geir Olsen, Flemming Støldal, Ricardo Foto, 
Nina Ruud, Are Simensen, Mette Larsen, Jens 
Haugen, Ferskvann, Thomas Mølstad, Making View, 
Espen Bjørkheim, Mjøsli og Tretopphyttene
Kart og digitalisering: Jacilla AS / Skisporet.no. 
 Kartgrunnlag: @Kartverket
Utgiver: Hamarregionen Reiseliv, Grønnegata 52, 
2317 Hamar
Ansvarlig redaktør: Merethe Sandum 
Redaksjonskomite: Merethe Sandum, Geir Olsen og 
Ferskvann reklamebyrå
Design:  Ferskvann reklamebyrå
Trykk: Flisa trykkeri
Opplag: 50.000
post@hamarregionen.no – hamarregionen.no

Hamarregionen Reiseliv 

#hamarregionenreiseliv

Med forbehold om eventuelle trykkfeil og mangler.
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SYMBOLFORKLARING LEGEND

0 1000 m

Kartet er basert på Hamar bykart, utgitt 2011 av Hamar kommune og eMap as.
Produsert av eMap as for Hamar-regionen Reiseliv, 2011
©eMap - 2011

The map is based on the Hamar city map published in 2011 by Hamar 
municipality and eMap as
Produced by eMap as for Hamar-regionen Reiseliv, 2011
©eMap - 2011

Bil på E6:
Hamar-Lillehammer: 60 km
Hamar-Oslo: 120 km
Hamar-Gardermoen: 80 km
Hamar-Kristiansand: 445 km
Hamar-Trondheim: 385 km
Tog: Avganger hver time fra 
Oslo til Hamar. Reisetid: 1,5 t. 
Røros banen stopper på Løten
Ekspressbuss: Se nor-way.no
Kollektivtrafikk lokalt:  
hedmark-trafikk.no eller  
ruteopplysningen 177
Taxi: Taxi Hedmark: 03650

REISE
INFORMASJON !
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AMBASSA DØ REN
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 Anders  Baasmo 
Christiansen er med  år ene 

blitt en  ruvende  skikkelse 
i norsk kultur liv. Her ruver 

han i  domkirke ruinene i hjem
byen Hamar. Det er vel ingen 

hemmelig het at Anders er 
hamars ing. Og det på sin hals.

                   TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

AMBASSA DØ REN



8



9

Han nøler ikke med å trykke byen  
til sitt bryst. Anders er  g jerne 
ambassadør for sitt kjære 
 hjemsted. 

BEHAGER
– Hva er det med Hamar og denne regionen?
– Lyset. 
– Lyset?
– Ja. Lyset og naturen. Det er slående vakkert. Jeg synes det 

er vakrere her enn noe annet sted, sier han og vender blikket 
forbi ruinene og ut ned mot høstskvulpende Mjøsa bakenfor 
kirkeruinen. Byens kjennemerke som ble ødelagt og plyndret 
for flere hundre år siden. 

Anders kan historien. Skolelærdommen gjør at han innsikts
fullt forteller fra det grusomme som fant sted på midten av 
1500tallet, dengang det storslagne landemerket ble skånsel løst 
lagt i ruiner av svenske soldater – og andre leie krigere –  
i forbindelse med den nordiske sjuårskrigen.

RAUS OG SOLID
Men krigernes herjinger har ikke slått rot i den hedmarkske 
sjel. Det vil nok forundre om noen klarer å mane frem et opp
rørsk og grusomt bilde av den sindige hedmarkingen. DNA´et 
tilsier heller at det meste ligger tilrette for en å bli en god vert 
for turister og andre tilreisende.

Selv blir den typiske hedmarking beskrevet slik: RAUS, 
 OFFENSIV og SOLID. 

OPPLEVELSER SOM PASSER ALLE
Anders blir nesten litt blank i øynene når han minnes ungdoms
tiden og hvordan byen ble brukt. 

– Du verden så fint å tenke tilbake på. Hamar har jammen 
en flott strandsone. Jeg har så mange kjære minner fra late 
sommerdager på Geitryggen utpå Domkirkeodden, sier han. 
Nesten drømmende. 

Bare rusleturen fra Koigen og bortover mot Domkirkeodden. 
Kanskje videre også. Det er helt spesielt for Hamar. For all del. 
Her kan man sykle også. 

Dermed drar Anders frem egne minner fra sykkelsetet. 
Sykkelturer på Nes og Helgøya, og ikke minst opplevelsene 

fra stangelandet. 
– Stange Vestbygd!, sier han anbefalende og litt bombastisk. 
– Nordens Toscana ble det vel til, i VG, sier vi. 
– He he. Ja. Og jeg er hjertens enig. Atle Antonsen 

 (kollegaen fra Lillehammer. red anm.) mobber meg litt for den. 
Han synes det er vel breialt, smiler Baasmo Christiansen. 

Men åkkesom – som dom si – flott er det. Åkkesom. 

VINTEREVENTYR
Anders fortsetter: Skiturene i Vangsåsen. Han drev med lang
renn, og trente mye i disse løypene.

– Full max opp Svaen mot Målia. Da får man kjørt seg, ler han. 
Og henter seg inn. 
– Skiterrenget byr på flotte muligheter for alle. Fra Vangs

åsen kommer man seg raskt opp på platået. På Hedmarks
vidda. En helt ubeskrivelig flott utsikt venter. Og ro. Alltid flotte 
løyper, selvfølgelig. Her er bare kos, og et hav av muligheter. 
Virkelig noe å anbefale, sier Hamarsingen raust, offensivt – på 
en solid måte. 

Og vi tror han. 

EKTE HEDMARKING: Anders Baasmo  Christiansen er 
på mange måter den helt typiske Hedmark ingen. En 
ambassa dør for Hamarregionen. Han er både raus,  
solid og ikke minst offensiv. 

Her er bare kos,  
og et hav av muligheter 

Født: 1976 på Hamar
Utdannelse: skuespillerutdannelsen ved Norges 
Teaterhøyskole
Gjennombrudd: Den norske komedien Buddy
Priser: Første skuespiller til å vinne alle de tre store 
skuespillerprisene i Norge; Heddaprisen, Amanda-
prisen og Gullruten
Kjent fra: Arn Tempelridderen, Kon-tiki, Børning, 
TV-serien Dag og en rekke oppsetninger på norske 
teater
Bosatt: Baasmo Christiansen har adresse i Oslo, 
men vil alltid ha hjertet sitt i Hamar

ANDERS BAASMO CHRISTIANSEN !
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KOMMENDE ARRANGEMENTER:

THE GATHERING
01.-05. april 2015

ANTIKK-, BRUKT- OG 
SAMLERMARKED

18.-19. april 2015

NORWEGIAN 
TRAVEL WORKSHOP 

27.-29. april 2015

STORHAMAR CUP 
29.-31. mai 2015

MIDT I MATFATET
18.-20. september 2015

Hamar Olympiske Anlegg AS  
Telefon: +47 62 51 75 00, post@hoa.no, www.vikingskipet.com

LEGG DITT NESTE ARRANGEMENT 
TIL VIKINGSKIPET!
• Av landets største arrangementsflater 
• Kapasitet til store antall (feks 20 000 pers. på konsert  
 eller 5 000 pers. til bankett) 
• Hallen har kafeteria og catering, flere møterom,  
 auditorium og et stort utendørsanlegg 
• Du finner et rikt tilbud av hoteller og spisesteder  
 i gangavstand fra hallen
• Kort avstand til Gardermoen 

Les mer på www.vikingskipet.com

FOR DE STORE ØYEBLIKK
Fe

rs
kv

an
n  

Fo
to

: F
le

m
m

in
g 

St
øl

da
l

mailto:post@hoa.no
http://www.vikingskipet.com/
http://www.vikingskipet.com/
foto:FlemmingSt%C3%B8ldal
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Hamarregionen har en solid tradisjon for 
vertskap som strekker seg  over 1000 år 
tilbake. Historien forteller om majestet
iske mjøs gårder som huset alt fra konger 
til handels reisende. En fruktbar jord fylte 
opp  bugnende spiskammer og g jetord om 
g jestfrihet sørget for at de reisende alltid 
kom tilbake. 

Folkesjela bærer fortsatt med seg den 
histor iske arven. På raust, og kanskje litt 
mer lavmælt vis åpner vi dørene for de 
som vil besøke oss . Og uansett om du er 
konge eller hattemaker blir du traktert 
med tusenårig tradisjon og en stor 
 porsjon romslighet.

Det beste 
vertskap
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Hjertelige håndtrykk, god mat, 
historie og felleskap møter 
g jestene på Mjøsgårdene. En 
sammen slutning av 13 av de 
 vakreste gårdene rundt Mjøsa.

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

BYR PÅ  
SEG SJØL

Hva er det viktigste som vertskap på en gård?
– En må være glad i folk, gjestene skal føle seg velkomne, og 

det må være raust, sier matdronninga Brit Skurdal Braastad på 
Simenstad med et hjertelig smil om munnen inne på kjøkkenet. 
Det brenner lystig i lyspeisen fra slutten av 1700 tallet, Brit er 
iført sin flotte vertinnedrakt i brokade, og hun legger ut om de 
rike tradisjonene på Hedmarken, urte og kjøkkenhagen, bær 
og frukt lagt på glass, langtidssteking av kjøtt, bakerovnsbrød,  
Prøysenmenyene og dessertbordet på Simenstad.  

Kulturhistoriker, som Brit Skurdal Braastad er, er glad i å 
fortelle historier og å drive kulturformidling. 

– Jeg kunne ikke hatt morsommere jobb, påstår Brit.  
Vi  møter bare koselige folk og får ofte tilbakemelding på at 
 gjestene tar fram nye sider ved seg sjøl når de kommer i disse 
ekte miljøene.  
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– Når gjestene ankommer er vi i Mjøsgårdene nøye med å 
 ønske alle velkommen med et håndtrykk. Allerede på tunet skal 
de føle gjestfriheten, understreker vertinnen. Hun har traktert 
så mangt siden familien åpnet gården i selskapssammenheng 
i OLtidene. I tillegg til nobilitetene fra den tiden, husker hun 
spesielt hun serverte og holdt i ånde, 40 kirkeledere fra Eritrea 
og Etiopia som var i Norge i forbindelse med fredsforhandlinger. 
Kjendiskokken Eivind Hellstrøm har vært der flere ganger. 

Mange av Mjøsgårdene tilbyr overnatting, men på Simenstad 
er  Farmendeltakerene de eneste gjestene som har overnattet. 
De tilbyr ikke husrom, men hjerterom.

GJESTFRIHET
Gjestfrihet settes høyt. – Forsyn dekk nå. Nå må døkk eta, hø
res ofte – med en umiskjennelig innslag av døl. Gudbrandsdøl. 
Ektemannen Gisle er fra Gjøvik og den kjente konjakkfamilien 
Braastad.

En fellesnevner for alle Mjøsgårdene er lidenskapen til mat 
og ekte råvarer. 

– Vi tar utgangspunkt i det vi har rundt oss og byr på våre 
spesialiteter. Kortreist mat, som er blitt et begrep i våre dager 

har vært en selvfølge for oss i 
årevis. Folk i dag har heldigvis blitt så 
mat interesserte og reiser fra gård til gård 
for å få med seg matopplevelser.   

EKTE
Mjøsgårdene er skapt for selskapelighet, og vertskapet  setter 
pris på å få vist gården i full skrud. Når det lyser fra alle 
 vindu ene, fakler og stearinlys er tent og det durer i vedovnene, 
blir det eventyrstemning på gården. Sommerfest i de historiske 
hagene er like spesielt og da byr vi på rabarbrapunsj. Dette er 
en del av vår kulturarv, sier Brit. 

Gisle er fulltidsbonde på garden som driver med kjøtt
produksjon, gras, korn og skog. Likevel er både de på 
 Simenstad og resten av de 13 gårdene, beredt til å ta imot 
gjester året rundt. 

– Vi bor og lever her. Og det er klart det er spesielt. Alt vi 
gjør handler i bunn og grunn om å ta vare på dette, sier Brit. 
Det krever mye, men så er det jo fryktelig artig og da, avslutter 
vertinnen.

Mjøsgårdene er en sammenslutning av 13 ulike gårder 
rundt Mjøsa som tar imot selskaper, kurs, møter, 
overnatting, driver aktiviteter og tilbyr opp levelser
Gårdene er; Bryhni  Søndre, Hovelsrud,  Skafferiet på 
Hovinsholm, Møystad Gård, Hoel gård,  Simenstad, 
Edel design, Lier gård,  Sveinhaug gård & historisk 
pensjonat, Evjua strandpark, Sigstad Gård, Stokke 
Nedre og Kvarstad gård
Sommer på Mjøsgårdene: 5.-12. juli 2015.
Utgitt egen bok om Mjøsgårdene. Fås kjøpt  
i  bokhandelen og på gårdene. 
For mer info: mjosgardene.no 

!

http://www.mjosgarden.no
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BLI MED PÅ SOMMERENS MORSOMSTE KONKURRANSE.
DET ENESTE DU TRENGER Å GJØRE FOR Å VINNE, ER Å HA DET ARTIG! 

I «Sommer i Ringsaker» leder 
åtte poster deg idylliske 
steder langs Mjøsa, til fjelluft, 
småbypuls og landlivsmagi. 
Besøk postene og kombiner 
artige aktiviteter med mulig-
heten til å vinne fantastiske 
opplevelser i premie. 

I PRØYSENS FOTSPOR
Den første av årets poster er 
Præstvegen, hvor du kan gå 
i fotsporene til vår folkekjære 
forfatter Alf Prøysen. Ved 
Furnes kirke ligger det en 
post langs Pilgrimsleden – 
et fi nt utgangspunkt for 
familievennlig «saktesykling».

PIKNIK VED MJØSA
Poster som gjestebrygga på 
Hovinsholm, Tingnesstranda 
og Bekkodden på Brøttum tar 
deg tett på Mjøsa og kan 
friste med sandvolleyball, 
fi ske og bading. Med et 
pledd og en kurv fylt med 

kortreist mat og drikke er 
områdene rundt postene 
perfekte for piknik sammen 
med dine kjære.

Mens posten på Sjusjøen kan 
kombineres med vandring i 
deilig fjelluft, gir bypostene i 
Brumunddal og Moelv mulig-
heter for handel, kaffekos og 
og koselig småbyfølelse. Noe 
for enhver, altså.
  
TILGJENGELIG PÅ APP
Sommer i Ringsaker går fra 
1. juni til 31. august. I løpet 
av mai vil  appen «Sommer i 
Ringsaker» være tilgjengelig 
for nedlasting fra App Store 
og Google Play. Da kan du 
ha postene og tips til andre 
opplevelser lett tilgjengelig 
på telefonen din. 

 – Dette var virkelig en vakker 
rundreise i Ringsaker. Har tatt 
postene over fl ere etapper 

da vi stadig er på disse kanter 
med hytte på Sjusjøen, sa en 
av deltakerne i 2014.

Bli med på sommerens 
morsomste konkurranse!
Jo fl ere poster du tar, desto 
større er vinnersjansene. På 
premielista står fantastiske 
lokale opplevelser. 

Mer info: 
sommeriringsaker.no

DETTE ER POSTENE 

    Præstvegen
    Hovinsholm
    Tingnesstranda
    Sjusjøvannet
    Bekkodden
    Bytunet i Moelv
    Furnes kirke
    Broparken i Brumunddal

1
2
3
4
5
6
7
8

http://sommeriringsaker.no
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Mer info: www.junihamar.no
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Én måned - fire festivaler: 

4.-6.juni – Hamar ølfestival
6.-7.juni – Stoppested Verden
12.-14.juni – Hamar Middelalderfestival
18.-21.juni – Kirsten Flagstad Festival

Hjertelig velkommen til sommer 
i Hamarregionen!

http://www.junihamar.no/
http://www.rim.no/


En langsom reise 
Midt i Mjøsa

TEKST OG BILDER: ØYVIND WOLD – SYKKELENTUSIAST OG FORFATTER

Du sykler g jennom åpne og frodige omgivelser, 
på koselige bygdeveier, og utsikten over Mjøsa 

og landskapet rundt er formidabel. Slettes ingen 
drøm, men et ekte sykkeleventyr på Nes og Helgøya, 
ett av Norges flotteste kulturlandskap. 
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Å sykle blant grønne åkre, forbi gamle velholdte storgårder og 
staslige parkanlegg, er en fest for sansene. Sterke farger, lange 
siktlinjer, et orkester av fuglesang og lukten av velduftende 
markblomster. Flere plasser på Nes og Helgøya er det suverene 
utsiktspunkter over Mjøsa og bygdene rundt.

Tingnes er et godt utgangspunkt for sykling på Nes og Helgøya. 
Her er parkeringsmuligheter og god informasjon får du på 
 Infoteket. Helgøya har sin egen sykkelrute. Denne er godt mer
ket både i terrenget og på kart, og går både langs hovedvegen, 
grusete gardsveger og gode stier. Eventuelt kan man velge å ta 
den lett kuperte asfaltvegen rundt hele øya (18 km). 

Infoteket anbefaler deg å sykle Helgøya rundt, med klokka. 
Følg skilting til Skafferiet og ta østover ved første hovedkryss 
på Helgøya. Utsikten mot Hamar er vakker og vidåpen! Kanskje 
ser du Skibladner kommer fordi. Opplevelsen er fullkommen! 
Ta deg tid til å trille nedover mot Bergevika og se kalksteins
ovnene som fortsatt står der som et minne om fortiden. 

På ferden videre gjennom skogen sørover på Helgøya, åpner 
terrenget seg. En fenomenal utsikt utover store produktive 
jorder, og bratte Totenåsen i sør som stuper ned i Mjøsa. Dette 
vide utsynet henger der hele vegen ned til Skafferiet på Hovins
holm, med de beste bakerverk og lunsjretter fra lokale råvarer. 
Det er naturlig med en stopp og en kulinarisk opplevelse.

Sykkelvegen videre går nordvestover igjen, og man passerer 
den storslåtte gården Hovelsrud. Her er gården og formalhagen 
tatt tilbake til slik den var, på midten av 1800tallet. Et prosjekt 
som har fått flere utmerkelser, bl.a. Europa Nostra award i 
2014 (den Europeiske prisen for kulturminnevern). Omvisning 
i urte og blomsterhagen er verdt et besøk. 

RAKNERUD KLATREPARK
Gjennom skogen på hovedvegen etter Hovelsrud, finner man 
Raknerud klatrepark. Har man med barn på sykkelturen, vil 
dette være et av hovedmålene. Her tilbys luftige opplevelser og 
utfordringer. I gapahuken som er en del av klatreparken kan 
man nyte nistepakken eller søke ro etter kraftanstrengelser 
oppe i høyden. 

Dette vide utsynet 
henger der hele vegen ned 
til Skafferiet

Ta av fra E6 ved Brumunddal eller Moelv, sykle 
sør-vestover til Tingnes, flere alternative og 
 attraktive ruter

Tips om 2dagers rute: Brumunddal-Nerlien- 
Grefsheim-Tingnes-Helgøya rundt-Tingnes- 
Baldishol-Stavsjø-Jølstad-Herset-Kvarbergvika-
Brumunddal
Vanskelighetsgrad: g jennomgående lett.
Sykkelsesong: mai - september
Sykkelutleie: Infoteket 
Overnatting: Se tabell side 80 og 81
Sykkelkart: Mjøstråkk, Helgøya Rundt, Ringsaker 
kommune sitt friluftskart
Turen passer for: Alle livsnytere på to hjul! Voksne i 
normal form, familier med sykkelvante barn over 10 
år. Denne turen kan også g jøres med bil.
En del biltrafikk langs FV. 212 og 213. Mye mindre på 
de alternative sideveiene

RUTEFORSLAG !

POPULÆR STOPP: 
Skafferiet på Hovins
holm tar godt i mot 
både syklende og 
kjørende g jester.
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For langveis
farende tilbyr 
Nes og Helgøya 
også overnatting 
i kose lige om
givelser.

DET LANGSOMME LIVET
Ingen har det travelt når man skal oppleve Helgøya fra sykkel
setet. På veg tilbake til Tingnes følger man enten hovedvegen 
eller gardsvegene. Vil du kjøpe med deg litt lokale poteter 
eller egg? Eller dekorere sykkelen med en solsikke? Her er det 
selvplukk som gjelder. Bare husk å legge igjen penger i boksen 
ved solsikke åkeren. 

Dagen ender ved utgangspunktet. Rik på opp levelser fjernt 
fra hverdagen. 

DETTE KAN DU ELLERS OPPLEVE PÅ NES OG 
 : 
 » Padletur rundt Helgøya – lei kajakk på Infoteket
 » Spille volleyball på Tingnes strand 
 » Plukk sopp i skogen på Helgøya
 » Kjøp egg, bringebær, honning, syltetøy, eplejuice 

og andre lokale råvarer direkte fra gården 
 » Sparkstøtting på Mjøsisen
 » Sjølplukk av frukt og bær
 » Hogg ditt eget jultre i Mølstad skogen
 » Nyt en raus hjemmebakst på Norges mest 

besøkte cafe og landlivsbutikk
 » Overnatt i vakre omgivelser på en av stor

gårdene rundt Mjøsa
 » Fisk mjøsørret fra Nessundetbrua
 » Gardsbesøk
 » Guidet RIBtur rundt Helgøya
 » Besøke middelalderkirken på Tingnes
 » Konserter og sommershow
 » Ta med mor til Galleri Hjerterom og Edel 

Design 
 » Guidet tur med veteranbuss
 » Skitur på Mjøsisen

Les mer på midtimjosa.no 
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Helgøya Klatrepark er en nyetablert klatrepark i natur
skjønne omgivelser på vestsiden av Helgøya, midt i Mjøsa. 
Her finnes mange klatreløyper i forskjellige høyder hvor 
alle mellom 3 og 100 år kan finne utfordringer. 

Klatreparken består av 6 løyper,  
7 ziplines, alt i alt 85 klatreelementer.

Åpningstider:  Klatreparken har åpent fra påske til ca.  
1. november. Grupper kan benytte parken også vinterstid 
dersom været tillater det.
Beliggenhet: 45 min fra Hamar. 1 time fra Lillehammer/
Sjusjøen.

Kontaktinfo: Helgøya Klatrepark 
Helgøyveien 1035, 2350 Ringsaker 
952 12 055 
post@helgoyaklatrepark.no 
helgoyaklatrepark.no

Luftige 
 opplevelser 
for alle!

Scan QR-koden og betal
reisen direkte på din mobil

nå kan du forhåndskjøpe enkelt-
billett direkte på din mobil, 
uansett hvor du er. bare husk å ha 
den klar før du går på bussen. 

appen krever internett.

20 % RABATT 
på enkeltbillett frem til 1. juli 2015.

lettere blir det ikke!
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Opplevelser som gjør noe med deg. Anno museum er et av Norges største 
med museer i hele Hedmark. Et bredt spekter av kultur- og  naturhistorie 
med lokal,  regional og  nasjonal betydning.  Utearealene danner landets 
største  friluftsmuseum med den største  samlingen av antikvariske  bygninger  
i Norge. Rundt 265 000 besøker våre museer årlig. www.annomuseum.no

Hva har skjedd på Hamars bredd gjennom tusen år? Dagligliv,  kirkeliv, bønder og  storfolk, 
og en verdenstjerne kalt «århundrets stemme». På Hamar er sporene fortsatt ferske.

TUSENER AV HISTORIER PÅ HAMAR

Kirsten Flagstad Museum ligger i Hamars eldste 
bygning, der Kirsten Flagstad ble født. Opplev 
livet til en av de virkelig store verdenstjernene 
og se kostymer, bilder, opptak av  forestillinger 
og  gjenstander fra hennes karriere. Alle som 
løser  billett får omvisning.

Mer informasjon på kirsten-flagstad.no

Domkirkeodden er et av Norges største middel-
aldermuseer, som formidler historier fra  vikingtiden, 
gjennom  middelalderen og frem til i dag. Museet 
 ligger på en odde ut i Mjøsa og inneholder Bispe-
borgen, rester av  katedralskolens kjellere og de 
 mektige kirkeruinene.  Omvisninger hver dag.

Mer informasjon på domkirkeodden.no

LE
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A
R

http://www.annomuseum.no/
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Stange, Løten, Hamar og Ringsaker utg jør fire hjørner i Norges 
største spiskammer.  Innafor regionen finnes et utvalg på kort
reist mat som er enestående. Her er noe for en hver smak; 
vilt fra fjell og vidder, fisk fra utallige, kringliggende 
vassdrag samt alt det de frodige jordene og 
åkrene byr på.  

Jorbruket i området forsyner hele 
landet med råvarer. Men vi  mener   at 
det gir en annen smaks opplevelse når 
matfatet er høstet bare timer før det 
nytes. 

Du er herved invitert.

Norges spiskammer
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HAMARS  
STOLTHET

Så ser man en fiskekasse stemplet HAMAR, betyr 
det at dette er varer av ypperste kvalitet

Knutstad & Holen kan trygt slå seg på brystet og kalle seg Innlandets 
beste fiskeforretning. Kanskje også landets beste. Heller ikke vi nøler; 

Knutstad & Holen er Hamars stolthet, midt i Hamar sentrum.
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
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SNART HUNDRE ÅR
Tar man seg forbi den langstrakte fiske
disken, rene kystlinjen, inne i butikken, vil 
man raskt oppdage et titalls plaketter på veggen. Dette er 
utmerk elser fra diverse Norgesmesterskap i Sjømatprodukter. 
Både gull, sølv og bronse er blitt hentet hjem til Hamar opp 
gjennom årene. 

– Vi er her først og fremst for kundene, sier Kjetil Holen. 
Han er tredje generasjons driver, og er minst like opptatt av 
sjømat, og mat, som sin far og farfaren før det. Det var Karl 
Knutstad fra Svolvær og Torstein Holen fra Kaupanger i Sogn 
som i 1925 fant på å starte fiskeforretning på Hamar. 

– De to mente det var fåfengt å starte fiskeforretning ved 
kysten. Der var bransjen allerede godt etablert, og folk stort 
sett selvforsynt med fisk, sier Kjetil Holen. Gründerne ville til 
upløyd mark. Skolekameratene satte seg med kartet. De hadde 

ett kriterie; bedriften skulle etableres langt fra havet.  
De landet på Hamar. Knutstad & Holen er blitt et varemerke.

KVALITET OG KUNNSKAP
Tar man seg en tur innom butikken i Hamar sentrum risikerer 
man ikke annet enn litt ekstra inspirasjon og påfyll. Både i 
mage og hode.

– Dialog med kundene er noe av det vi setter høyest. Vi 
skal formidle kunnskap. Og ikke minst inspirasjon. Og fremfor 
alt: KVALITET. Slik haler vi inn kundene. Igjen og igjen, smiler 
sjefen sjøl, som bl.a. har hatt ansvaret for fisken som skulle 
leveres til selveste Buckingham Palace. 

EGEN HAMAR KLASSE
Det er 287 fiskearter langs kysten. 4050 av disse er i handel. 

– Vi har nok hatt de fleste. Men til enhver tid tilbyr vi vel   

LEKER MED MATEN: Kjetil Holen hos Knutstad & Holen er stolt 
leverandør av havets skatter. Her viser han stolt frem matfatet 
han satte istand til matmessen “Midt i matfatet” i Vikingskipet i fjor 
høst. 

KUNNSKAP OG OPPLÆRING: Kjetil Holen 
serverer kanskje en fiskeskrøne i ny og ne. 
Men her får lærer Nelly Bligoud, elevene 
Aurora Bjerkli og Aleksandra Olsen litt 
faglig påfyll fra fiskehandleren.

HAI PÅ DAI: Matmessen  
i Vikingskipet trakk 10 000 

besøkende denne helgen i 
september. Og det var litt 

av hvert å hvile øynene på...
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omkring 2530 arter. Og uendelig mange flere varianter med 
disse råvarene, sier Holen.

Hvor henter dere råvarene?
– Knutstad & Holen har lange og stolte tradisjoner med våre 

samarbeidspartnere. Leveransene er fra så vel Mørekysten som 
Vesterålen. Vikenco fra Aukra er leverandøren med lengst farts
tid hos Knutstad & Holen. 

– De synes vi hamarsinga er håpløse. De sier vi er så nøye på 
kvalitet. Derfor har de også innført et eget kvalitetsbegrep. Så 
ser man en fiskekasse stemplet HAMAR, så betyr det at dette er 
varer av ypperste kvalitet, forteller Holen stolt. 

LEKER MED MAT
Selv elsker han å leke med maten.  

– Men man skal vel ikke leke med maten?
– Å joda. Jeg elsker å leke meg frem til nye retter. Så vel med 

kjente råvarer, som med ukjente. Dette fascinerer meg. Og slik 
klarer vi å holde kundene våre sultne på enda mer mat fra oss, 
avslutter Holen.

Jahn Otto Johansen ble i 2014 
utnevnt til Lutefiskfestivalens 1. 
æresmedlem og ”høye beskytter”. 

Han liker seg svært godt på Hamar - “Jeg kommer tilbake 
hvert år til jeg blir 100”, sier Jan Otto entusiastisk. Han er 
hedersg jest under årets Lutefiskfestival 4.-7. november, 
sammen med fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
 
OPPSKRIFT: 
Jahn Otto Johansens “Lutefiskoppskrift for hvermannsen”: 
Han anbefaler ¾ kg lutefisk per person. 
Til fire personer: 3 kg lutefisk, poteter (Mandel- eller 
Ringeriks poteter), 1-2 pakker ferdig ertestuing, 200 g bacon 
i skiver eller ett stykke.
Lutefisken tilberedes slik: Legges i kald gryte med skinn-
siden ned og drysses med salt (3 ss). Sett gryta på svak 
varme og vannet trekker snart ut av fisken. Kok opp og la 
fisken stå og trekke i 7-10 minutter. 
Lag ertestuing etter oppskrift på pakka. 
Skjær bacon i terninger og stek det på svak varme så 
fettet får smelte og baconet blir sprøtt. 
Server lutefisken på varme tallerkener. Grovt salt, pepper-
kvern og sennep (grov eller fin) settes på bordet. 
Annet tilbehør: Strimlet brunost, lefser og sirup.
 
“Det må være noe i lutefisken som frembringer det gode  
i oss” – Sitat fra boka Lutefisk, kulturhistorisk kokebok
 

Mat og landbruksfestival som holdes 18. - 20. 
 september 2015 i Vikingskipet.
Årets største matopplevelse i Innlandet.
Spennende aktiviteter for hele familien.
Mer info: vikingskipet.com

MIDT I MATFATET !

På besøk hos Knutstad & Holen under Lutefiskfestivalen 
2014: Siv Kirsten og Jahn Otto Johansen sammen med 
festivalsjef Oddvar Hemsøe

Jahn Otto Johansens

Lutefisk

http://www.vikingskipet.com
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Samle familien til en felles tur i sommer. Det er morsomt å registrere 
at generasjoner med totalt ulikt ståsted i livet, kan hygge seg om bord 
sammen. Når den yngre garde får stå til rors på broen og hele familien har 
funnet sitt bord i Første Plads Madsalon, blir dette behørig presentert på 
sosiale medier.

Mjøsas vakre hjuldamper er et yndet objekt på nettet, og det mangler ikke 
på tomler opp og smilende fjes som liker det de ser! Et ærverdig gammelt 
fartøy har funnet sin plass i den moderne verden av teknologi. Når dette 
formidles til en skare av venner og bekjente, håper vi at enda flere tenker: 

“Kanskje dette blir familiens neste spennende utflukt?” 

Holland foto

Annonse

Delt glede er 
dobbel glede!

Arrangement fra Hamar og 
Moelv i 2015: 

31.05: Sesongstart med smell! 
11.06 og 27.08: Gla’jazz med Gosen, Hamar
18.06: Gla’jazz med Gosen, Moelv
21.06: Mot midtsommer, med Braastad  
 Trio og Gro Tangen, Hamar
23.06: Familietur til forestillingen “Dyrene  
 i Hakkebakkeskogen”, Hamar
30.08: Heldagstur til Eidsvollsbygningen  
 med omvisning, fra Hamar 
05.09: Tradisjonelt akevittcruise, Hamar
06.09: Trivselsjazz med Braastad Trio, Hamar
 

Skibladnerkontoret
61 14 40 80
skibladner@skibladner.no
www.skibladner.no

Nyhet: Champagnecruise 
på Skibladner

Foto: Colin Dobinson

mailto:skibladner@skibladner.no
http://www.skibladner.no/
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Ingen tvil om at hedmarkingene 
er blitt mer stolte av sin lokale 
matproduksjon de senere årene. 
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

– Den regionale stoltheten har kommet bedre tilkjenne, 
 konstaterer eple og bærbonde Knut Braastad fra Nes i 
 Ringsaker. Kanskje ikke så rart. Hedmark er så absolutt blant  
de fremste av landbruksfylkene her til lands.

– Kanskje det fremste, skynder Turid Windjusveen Olsen seg 
å si. Hun jobber hos Fylkesmannen i Hedmark, og skal sørge 
for at bøndene får god drahjelp fra det offentlige.

SKJEDD MYE
I løpet av de senere årene har det vært en formidabel utvikling 
innen fremstilling av lokal mat i Hamarregionen. Produkter 
som spisesteder og andre utsalgssteder elsker å tilby. 

For Braastads epler har det vært en eventyrlig utvikling.  
Og alt ligger tilrette.

– Når det gjelder frukt og bær har vi et fantastisk  klima. 
 Lyset, varmen, Mjøsa og nedbøren. Alt i akkurat passe 
 mengder, smiler han godslig. Slik bare en bonde kan gjøre det. 

TILGJENGELIGHET
Nå er det også blitt mye enklere enn før å få tak i de eksklusive 
produktene. 

– Det er flere gårdsutsalg enn noengang, (ref listen). Og 
flere vil det bli, avslutter Braastad på vegne av sine lokalmat 
produserende kollegaer.

LITT AV HVERT: På Gravdahl i Hamar står et lite knippe av 
lokalmaten som selges. Og mer skal det bli.

Mer
høyrøstet  om kortreist mat
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STED NAVN BESKRIVELSE MER INFO

Hamar Kjevla bakeri Bakeri med utsalg av egenproduserte varer kjevlabakeri.no

Hamar Larsen Butikk, kafé og bakgård larsenhamar.no

Hamar Gravdahl Lokalprodusert mat. Kafé og bokhandel gravdahl.no

Hamar Knutstad & Holen Innlandets beste fiskeforretning og med utsalg av lokale 
produkter

knutstadholen.no 

Løten Bekkenga søndre Gårdsbutikk med utsalg av meieriprodukter, egg, poteter og 
grønnsaker. Sesong

lokalmatprodusenter/
bekkenga-sondre

Løten Ommang Søndre Gårdsutsalg av meieriprodukter, kjøtt, honning, ulike mel-
typer, grønnsaker, potet og egg

ommang-sondre.origo.no

Løten Løten nærstasjon Kafé og landhandleri med utsalg av lokale produkter.  
Bra utvalg av produkter fra Bakken Øvre

loten-nerstasjon.no

Ringsaker, Brumunddal Kvarstad gård Gårdsbutikk med utsalg av hjemmelagd sjokoladekonfekt, 
tynnbrød, poteter, grønnsaker og egg

kvarstad-gaard.no

Ringsaker, Brumunddal Nines landhandleri Interiør- og skobutikk med utsalg av lokalmat nineslandhandleri.no

Ringsaker, Brumunddal Bjørg Aarvold Dyrking av bringebær. Butikk med utsalg av egne råvarer og 
produkt

midtimjosa.no

Ringsaker, Tingnes Infoteket Informasjon om Nes og Helgøya. Utsalg av lokale produkter, 
bøker og gaver

midtimjosa.no

Ringsaker, Stavsjø Braastads epler Gårdsbutikk med utsalg av eplejuice, epler, egg, honning, 
 poteter og solbærsaft 

braastadepler.no

Ringsaker, Helgøya Røste gård Utsalg av egg og bringebær i sesong. Selvbetjent midtimjosa.no

Ringsaker, Helgøya Hovelsrud gård Utsalg av egenproduserte produkter. Historisk hageanlegg hovelsrud.no

Ringsaker, Helgøya Skafferiet Kafé og landlivsbutikk med utsalg av lokale produkter skafferiet.no

Ringsaker, Ring Monsveen gård Meieri- og brødutsalg monsveengaard.no

Ringsaker, Næroset Stubberud gård Eget pølsemakeri med utsalg fra gårdsbutikken av egne og 
andre lokale produkt. Kafé 

stubberudgaard

Stange, Espa Shell Espa Bensinstasjon som i tillegg selger lokalprodusert mat shell-espa.no

Stange Alm Østre Gårdsbutikk med utsalg av grønnsaker, honning, egg, mel og 
kjøtt

almostre.no

Stange Fokhol gård Selvbetjent utsalg av økologiske grønnsaker og poteter fokhol.no

Stange Søndre Elton Utsalg av jordbær, sukkererter, småpoteter og grønnsaker, 
samt egenproduserte varer

stangevestbygd.no

Stange Trygve Brovold AS Slakter med utsalg av kjøttprodukter trygvebrovold.no

Stange Kjemstad gård Utsalg av bringebær. Adresse: Vestbygdvegen 125

Stange Ween gård Utsalg av egenprodusert honning stangevestbygd.no

Stange, Romedal Sandemoen Gårds-
butikk og Bakeri 

Utsalg av egne bakervarer. Telefon 91 38 14 52

Stange, Romedal Stiftelsen grobunn Gårdsbutikk med stort utvalg av økologiske varer grobunn.no

høyrøstet  om kortreist mat

http://www.kjevlabakeri.no
http://www.larsenhamar.no
http://www.gravdahl.no
http://www.knutstadholen.no
http://www.ommang-sondre.origo.no
http://www.loten-nerstasjon.no
http://www.kvarstad-gaard.no
http://www.nineslandhandleri.no
http://www.midtimjosa.no
http://www.midtimjosa.no
http://www.braastadepler.no
http://www.midtimjosa.no
http://www.hovelsrud.no
http://www.skafferiet.no
http://www.monsveengaard.no
http://www.shell-espa.no
http://www.almostre.no
http://www.fokhol.no
http://www.stangevestbygd.no
http://www.trygvebrovold.no
http://www.stangevestbygd.no
http://www.grobunn.no
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Norges brennevinsguru Halvor Heuch har hatt mer enn én fin
ger med i spillet for å redde det gamle brenneriet som var nær 
ved å gli sporløst inn i historiens svøpe. Heuch er den eneste 
i Norge som kan skilte med tittelen Destillatør. Arbeidssted er 
Arcus. Han er brennende opptatt av brennevin. Først og fremst 
det som er fremstilt her til lands. 

– Drivkraften har jo vært å redde det siste virkelige genuine 
potetspritbrenneriet. Resultatet er at man vil kunne produsere 
Akevitt fra A til Å, forteller Heuch.  

Tønnevis med godsaker  
– både for hode og gane
Brenneriet på Atlungstad byr på 
en sterk historie. Nå er brenneriet 
revitalisert. Det er et levende 
industrimuseum man byr på, like 
sør for Hamar by.   
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN
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På Atlungstad er han i godt selskap. Sammen med brenneri
mester Asbjørn Hoelstad og daglig leder Else Braseth, skal man 
sørge for at tilreisende får en spesiell opplevelse, og innblikk i 
hva som skjedde fra 1880 og frem til 1922, da Vinmonopolet 
tok over all omsetning av alkohol til den norske forbruker. I og 
med at Mjøsa var hovedfartsåren den gang, blir Brenneribrygga 
på Atlungstad gjenskapt. Håpet er at det snart blir mulig for 
Skibladner å legge til, samt at andre som vil komme sjøveien 
kan bruke den historiske bryggen. Dermed ligger alt til rette 
for et realt dypdykk i brennevinshistorien fra flatbygdene på 
Hedmarken. 

– Folk bør virkelig unne seg en sving innom her. Ikke minst 
fordi dette også er en del av vår landbrukshistorie, forteller 
Heuch der vi går rundt i de eldgamle murbygningene hvor 
tusenvis av liter med edle varer fremstilles og ikke minst lagres. 

SE OG LÆR
I løpet av året har man fått tak i mer av utstyret man trenger. 
Blant annet for å kunne fremstille krydderdestillater. Det er 

disse som setter smak på den nøytrale potetspriten før den 
blir lagret videre på sherryfat. Fatlageret vil også bli åpnet for 
publikum, på samme måte som mange opplever når de reiser 
på vinturer i utlandet eller til skotske maltwhisky destillerier.  
Nordmenn har med årene blitt mer bevisste på å sette sammen 
drikke til maten de spiser. Tørsten etter kunnskap om drikke
varene har også økt. 

– Tilbudet her ute vil bli over samme lest som en utenlands
tur med samme formål. Folk skal komme hit og få se og lære 
hvordan vårt brennevin fremstilles og foredles. 

ÅPENT I HELE SOMMER
Else Braseth er daglig leder ved Atlungstad Brenneri og er 
kjempestolt. 

– Vi vil tilby kunnskapspåfyll og opplevelser. Fra like før St. 
Hans er det åpne omvisninger noen dager i uken. De vil holde 
på hele skoleferien. Etter det er det kun lørdager. De tar imot 
grupper fra 1. mai til 1. november. I tillegg arrangeres en rekke 
aktiviteter, som urtedramkurs, konserter og teater, for å nevne 
noe.

Akevittruten arrangerer firmaturer, konferanser og 
arrangement til unike steder med fokus på god mat, 
godt drikke og tilstedeværende vertskap. Besøk 
gamle brennerier og storgårder, bli med på akevitt-
smaking og lær om drikkeskikker og kulturhistorie. 
Kontakt akevittruten.no

Enmannsforestillingen en Akevisitt av Odd Magnar 
Syversen er Norges mest spilte teaterforestilling, 
framført mer enn 5600 ganger! En Akevisitt er 
en vandring g jennom spritproduksjonslokalene på 
 Løiten Brænderi rent fysisk og g jennom brenneriets 
og akevittens historie i litt mer overført betydning. 
Åpne forestillinger med vanlig billettsalg hver fredag, 
lørdag og søndag i juli og august 2015. Grupper kan 
bestille egen forestilling når som helst hele året. 
Varighet 75 minutter. Kontakt lbr.no

  !

Foto: Ferskvann

EDLE DRÅPER: 
Brennerimester  Asbjørn 
Hoelstad skal akkurat til å 

trekke en prøve lass kjørerdram 
fra en av fatene. Halvor Heuch 

er spent på å se akevitten 
som skulle varme slede kuskene 

på vei til Rørosmartnan sist 
vinter.
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TJUVHOLMEN KRO 
Tjuvholmen Kro ligger ved 
båthavna i Hamar, 400 
meter fra sentrum. Helt 
nede ved Mjøsa får du 
servert god mat og 
drikke, konserter og 
sommershow mens 
du kan nyte båtlivet og 
utsikten til Mjøsa.
tjuvholmenkrohamar.no

SKAFFERIET PÅ HOVINSHOLM
Skafferiet er en hagecafé beliggende i praktfulle omgivelser på det gamle 
kongssetet Hovinsholm på Helgøya. Skafferiet tilbyr raus hjemmebakst og deilige 
lunsjretter med egne og lokale råvarer. I den gamle stallen nede på gårdstunet 
finner du også en stor landlivsbutikk. skafferiet.no

 
Togstasjon i drift, kafé 
og landhandleri. Alt på 
samme sted. Her kan du 
nyte egenproduserte 
bakervarer eller annen 
hjemmelagd mat. Eller 
du kan handle med 
deg kortreist gårdsmat 
som spekeskinke, pultost, 
hjortekjøtt og andre sesong-
varer.  lotennerstasjon.no 

              UTVALG TE

    SPISE-
 STEDER

VOLUME  BIG BITE,  
BIG TASTE 
En uformell amerikansk- 
inspirert restaurant på Østre 

torg i Hamar sentrum med alt 
fra salater til spareribs, fish & 
chips og ikke minst byens beste 
burgere. Koselig uteservering 
med stor boltreplass for barn. 

Alle rettigheter. Er en av flere 
spisesteder til Hais Smaks-
opplevelser. volume.no

BAKERIET I BRUMUNDDAL 
Når du skal lage kvalitets-

bakverk så nytter det ikke 
med snarveier,  ifølge baker-
gründer  Roger  Amundsen. 
Bakeriet i  Brumunddal 
finner du både på torget i 

 Brumunddal og CC  Stadion 
på Hamar. Her  serveres kun 
ekte håndverk fra ekte folk med 
kjærlighet til faget

bakerietibrumunddal.no

http://www.skafferiet.no
http://www.volume.no
http://www.tjuvholmenkro-hamar.no
http://www.bakerietibrummunddal.no
http://www.loten-nerstasjon.no
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TINGNES SPISERI 
Tingnes spiseri ligger idyll-
isk til ved Mjøskanten på 
Tingnes. Foruten en bedre 
middag av lokale råvarer anbe-
faler vi deg å smake på pultost-pai 
og brunost-is. Eget bryggeri. Flere 
varianter øl serveres i restauranten. 
Autorisert serveringssted for Norsk 
Fatmodnet akevitt
tingnesspiseri.no 

KOLONIHAGEN I BASARBYGNINGEN 
Kolonihagen Hamar er byens nye storstue for alle  anledninger. 

De holder til i den ærverdige basarbygningen ved Stor-
torget, og er nærmeste nabo til byens nye Kulturhus. 
Basert på lokale og økologiske råvarer kan du nyte alt fra 
en god kaffe, til en helaften med utsøkt mat. Egen bar og 

mikrobryggeri. Til  sommeren planlegger de å åpne bakhagen for 
ute servering med lun atmosfære og kveldssol. Bordreservasjon; 
online booking på kolonihagen.no eller på telefon 91 90 00 90. 

kolonihagen.no

NAGOMI 
Sushirestaurant i 

verdensklasse midt 
i Hamar. Åpent alle 
dager. Kokken Danny 
ble hentet fra aner-

kjente Nobu i New York. 
Cocktailbar etter kl. 22  
i helger.

nagomi.no

              UTVALG TE

    SPISE-
 STEDER

http://www.kolonihagen.no
http://www.nagomi.no
http://www.tingnesspiseri.no
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Både folkene, miljøet og naturgitte omgivelser i 
Hamarregionen er skapt for et aktiv liv.  Sjusjøens 
løypenett som brer seg utover Hedmarks
vidda er gang på gang kåret til landets beste. 
Vi har en av verdens vakreste golfbaner på 
 Atlungstad. Mjøsa innbyr til strandliv og vannlek 
i sommer halvåret, og for de som er kresne på 
bade temperaturen er den stabil hele året i 
 Ankerskogen svømmeanlegg. Vil du gi deg selv 
og hele familien en leken utfordring, ta turen 
til den nye klatreparken på Helgøya.

Det myldrer også av aktivitet i klubber og 
idrettslag.  Her er nok av store historiske 
øyeblikk som for eksempel – 16.32,6. –  
Hjallis sin legendariske 10 000 meter 
rekord satt i ’52 på Hamar. Men viktigst 
er alle de små øyeblikkene som hver dag 
kan oppleves i uendeligheten av løyper, 
baner og arenaer over hele regionen. 

Aktivt liv
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Følelsen av idyll kommer bølgende. Som flere velrettede 
slag. Det kan da ikke være mange, om noen, som kan skilte 
med golfidyllen som Atlungstad jordene byr på, der i hell
ingen ned til Mjøsa. Det er “slående” vakkert.

HOLE IN VANN
Mens man rusler bortover det flotte gresset langs vannkanten, 
kan man lett komme til å slå “hole in vann”. Men slapp av, 
banen er stor så det er en god sjanse for at ingen ville sett 
det. Det er idyllen som rår. Spesielt i ettermiddagslyset. 

Bak skimtes slottet på Atlungstad. Slottet er en 
herskape lig inngang til den majestetiske utsikten som 
 bølger mot oss fra det som blir betegnet som Nordens 
 Toscana, Stange vestbygd. Vi vender blikket vestover. Mot 
Nes og Helgøya, og videre mot Toten bygdene der bak i 
blåningen. ”På feil side ta Mjøsa”, men synet er betagende. 
Ro og idyll. Ikke rart man får lyst til å slå.  

TILREISENDE
Det er god plass på Atlungstad. Hele 650 mål rår golfbanen 
over. Spillerne er i alle aldre. Klubben har 800 medlemmer. 

I tillegg har de omkring 3000 besøkende hvert år. Man har 
ikke eksakte tall, men anslår at det gjennomføres omkring 
30 000 spill på banen per sesong. 

– I tillegg til våre egne medlemmer er det en del gjen
gangere her. Det er hyttefolk. Som regel legger de en tur 
innom her på vei til eller fra hytta. Enten de skal til Trysil, 
Sjusjøen, Hafjell eller andre steder i Mjøsregionen. 

PASSER ALLE
Vi møtte på storfamilien Skjemstad fra Hamar. De er blant 
de mer regelmessige. Enten det er dugnadsarbeid eller spill. 

– Vi stortrives med dette. Hele familien på tur. Livet er 
herlig stråler bestefar John på 66. Han og kona Ingebjørg 
ble begge helfrelst etter at de ble lurt med på “rangen” av 
sønnen for 1516 år siden. 

– Jeg traff ballen! Dermed var jeg frelst, innrømmer John. 

TIMEOUT
De innrømmer glatt at det kan bli litt vel mye golfprat inni
mellom.  

– Det hender vi må ta en timeout, ler datteren Kari. Hun 

Hole in vann
...her kan du slå

Hole in vann
...her kan du slå

TEKST: GEIR OLSEN. FOTO: FERSKVANN

Med litt kunstnerisk frihet tillater vi oss å omskrive Alf Prøysens  
“Så seile vi på Mjøsa”; “Så golfer vi ved Mjøsa – med hyggelige folk –  
vi kjinne oss på moten  med utslag snett mot Toten...”. 
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og mannen Mats Davidsen går ofte sammen med Ingebjørg 
og John. Og da er også barnebarnet Tobias (4) med.

– Han har vært med her helt siden fødselen, forteller de. 
– Tobias fikk plastkøller da han var bare tre måneder 

gammel, sier bestemor Ingebjørg. Fireåringen er godt i 
gang. Foreløpig har han slått mest på drivingrangen. Og 
vært lydig med rundt som tilskuer når foreldre og beste
foreldre har gått banen. Men fra denne sesongen blir han 
nok mest å finne på anleggets nye korthullsbane.  

– Vi gleder oss over korthullsbanen. Det er flott at man 
kan tilby dette til ferske spillere, sier John. 

Hvorfor golf?
– Det handler om trivsel. Og mosjon. Og så kan vi være 

sammen med familien i dette flotte miljøet. En felles hobby 
som passer for alle. Uansett alder, avslutter de. 

EIKA INVITATIONAL 
Visste du at Eika Forsikring inviterer alle golfentusiaster, 
som er over 18 år og medlem av en klubb tilsluttet NGF, til 
par turnering  lørdag 30. mai kl. 09.00. Påmelding i Golfbox.  
eika.no/forsikring

SAMHOLD: Tre generasjoner i familien Skjemstad er 
samlet. – Flottere kan vi ikke ha det, forteller de stolt. Fra 
venstre: Mats (44), Tobias (4), Kari (37) med mormor og 
morfar Ingebjørg (64) og John Skjemstad (66). 

Fo
to

: G
ei

r 
O

ls
en

Spill på to vakre og familievennlige golfbaner med 
fantastisk utsikt over Mjøsa
Atlungstad Golf: 18-hulls bane i Stange Vestbygd. 
En av Skandinavias vakreste golfbaner, hvor Mjøsa 
er synlig fra alle hull. Mot hull 16 og 17 spiller man helt 
nede i vannkanten. Ny korthulls-bane med 6 hull. 
Kunstgress på greener og utslag bidrar til å forlenge 
sesongen. Mer info: atlungstadgolf.no
Mjøsen Golfklubb: 18-hulls bane i Moelv, midt i 
 mellom mjøsbyene Hamar, Lillehammer og Gjøvik.  
Mer info: msgk.no

ATLUNGSTAD GOLF !

http://www.atlungstadgolf.no
http://www.msgk.no
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Beliggenheten, kulturhistorien og bygningene utg jør en 
spesiell ramme rundt konferanser og selskapelighet. Hoel, 
herskapelig og jordnært, er kjent for sitt kjøkken, tuftet på 
lokale råvarer. Grupper tilbys skreddersydde aktiviteter. 
Tingnesveien 581, 2350 Nes Hedmark, 97 01 24 12,    
hoelgaard.no

SEIERSTED PENSJONAT/HAMAR BOOKING 
Seiersted er et tradisjonsrikt pensjonat nær Hamar 
 sentrum. Vi byr på hyggelig atmosfære og en stor god 
frokost. God parkering for våre g jester. Enkeltrom eller 
dobbeltrom bestilles på 62 52 12 44 / 99 85 09 99 eller 
hamarbooking@gmail.com på hverdager mellom kl. 09-18.
Holsetgt. 64, 2318 Hamar, hamarbooking.no

FIRST HOTEL VICTORIA
First Hotel Victoria ble totalrenovert i 2012 og tilbyr nå 161 
moderne g jesterom og topp moderne konferanseavdeling. 
Hotellet ligger i Hamar Sentrum kun 80 meter fra jern-
banestasjonen. Velkommen til First Hotel Victoria. 
Strandgaten 21, 2317 Hamar, 62 02 55 00, firsthotels.com

Overnatting for 12 personer i restaurert 1700-talls hus. 
Møtefasiliteter for mindre grupper. Gårdspub på stabburet. 
med utsikt mot Mjøsa. Servering av nevemat til tradisjons-
rike dråper. Autorisert serveringssted for Norsk Fatmodnet 
Akevitt. Alle rettigheter. Gangavstand til Atlungstad Golf. 
Sandvikavegen 185, 2312 Ottestad, 40 47 93 19, fjetre.no

HAMAR VANDRERHJEM VIKINGSKIPET
Hamar Vandrerhjem Vikingskipet ligger 2 km fra sentrum 
vis a vis Vikingskipet. Alle våre rom har ferdig oppredde 
senger, eget bad, TV, WiFi. Gratis parkering. Rikelig frokost 
buffet serveres hver dag. 
Åkersvikveien 24, 2321 Hamar, 62 52 60 60,  
vikingskipet.no

CLARION COLLECTION HOTEL ASTORIA
Clarion Collection Hotel Astoria ligger i hjertet av Hamar, 
kun 2 min gange fra skysstasjon. Hotellet er totalrenovert, 
og fremstår i dag som byens flotteste forretningshotell 
med sine 136 nyoppussede rom. 
Torggata 23, 2317 Hamar, 62 70 70 00, choice.no

mailto:hamarbooking@gmail.com
http://www.hamarbooking.no
http://www.hoel-gaard.no
http://www.fjetre.no
http://www.firsthotels.com
http://www.vikingskipet.no
http://www.choice.no
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GRANDE SOMMERHOTELL
Kort eller lang ferie. Nyt utsikten over Mjøsa og vakker natur 
i nærområdet. Meget godt kjøkken. Varmtvannsbasseng. 
Treningsutstyr. En natt inkl. frokost kr. 750,-. En uke inkl. full 
pensjon kr. 4.998,-.
Bryggevegen 83, 2350 Nes Hedmark, 62 36 25 00, 
granderehab.no

Selskaper og møter (20 pers) i inspirerende omgivelser for 
inntil 45 g jester. Som g jest har hver gruppe stedet helt for 
seg selv, uten å bli forstyrret av andre. Spisetider og aktivi-
teter avtales på forhånd. 
Bjørgeveien 219, 2380 Brumunddal, 91 32 21 28,  
liergard.no

ROSENLUND PARK
Trivelig g jestegård midt i kulturlandskapet i Løten.  Atmos-
færen er avslappet og uformell. Våre lokaler er mye brukt 
til bryllup, og små og store selskap. Godt kjøkken. 
Ådalsbrukvegen 181, 2340 Løten, 62 59 29 66, 
rosenlundpark.no

Vi tilbyr overnatting i nyoppusset kårbygning, servering i 
hovedbygningen for grupper, hjemmelagede spesialiteter 
som sjokoladekonfekt og tynnbrød fra vår gårdsbutikk og 
fra gårdskafeen, som er åpen hver helg fra mai til august. 
Rørsvegen 238, 2384 Brumunddal, 91 70 25 45,  
kvarstadgaard.no

HEDMARKTOPPEN
Har Hamars flotteste utsikt i landlige omgivelser ved inn-
gangen til turområdet i Furuberget. Helårsutleie av familie-
hytter med høy standard. Ett og to soverom med hhv. 4 
og 7 sengeplasser, stue/ kjøkkenkrok og dusjbad. Sommer-
hotell fra 01.06-15.08. Strømuttak for campingvogner/ bobiler. 
Limhusveien 16, 2316 Hamar, 62 51 93 70,  
hamarhytteutleie.no

På storgården Simenstad ved Prøysen inviteres g jestene 
inn i 1700-talls bygninger med sjel og atmosfære, som 
skapt for selskapelighet. julebord, festmiddager, møter og 
konferanser, bakerovnsgleder, matkurs og cognacsmaking. 
Omvisning i stuer og saler og historisk hage. Inntil 80 pers.
Løkendalsvegen 341, 2360 Rudshøgda, 62 35 53 33, 
simenstadgard.no

kurs- og konferansesenter • møter • selskaper • overnatting  

Rosenlund Park

Ådalsbrukveien, 2340 Løten • Tlf: 62 59 29 66/913 97 327 •  E-post: rosenlund@rosenlundpark.no • www.rosenlundpark.no

Trivelig gjestegård midt i kulturlandskapet i Løten...

http://www.grande-rehab.no
http://www.kvarstad-gaard.no
http://www.rosenlundpark.no
http://www.liergard.no
http://www.simenstadgard.no
http://www.hamar-hytteutleie.no
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 Er det ville dyr her? Tobarnsmor Virginie Michel fra Bretagne ble 
 etterhvert helt overbevist om at de hadde lite å frykte da de klatret 
opp i tretoppen. Likevel fikk de en dyreopplevelse de sent vil glemme. 
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Magisk i tretoppen
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Litt ut på kvelden brøt nemlig noen hundespann stillheten, der 
de snodde seg over den snøkledte myra i måneskinnet. 

– Magisk, beskriver Virginie med fransk vri. 

Hun og resten av familien, mannen Nicolas og barna Lila (10) 
og Inés (3), var invitert av Marlene Furnes Bagley til over
natting i Tretopphyttene.  

– Virginie er vel som mødre flest. Før vi ankom var hun 
urolig for sikkerheten med hensyn til rekkverk. Og ville dyr. 
Rekkverket innfridde, sier Marlene. 

Og vi legger til. Kanskje ville dyr, men bare snille dyr. 

NED FRA FJELLET  OPP I TRÆRNE
Oslofamilien har hytte på fjellet , men ville gjerne avslutte 
besøket med en natt i de dype skoger. 

– Vi dro ned fra hytta på Sjusjøen, for å ta de med på en 
opplevelse utenom det vanlige, forteller Marlene smilende ute 
på terassen. Det er litt grått og kaldt, likevel stråler hytteboerne. 

Marlenes jenter, Josefine (8) og Hannah (11) peker  plutselig 
mot rekkverket. – Se!, sier de opprømt i det et lite ekorn 
 kommer farende. Mens småfuglene kvitrer begynner den 
 minste å forsyne seg av frøene de har lagt ut.

– Åååååh, sååååå skjønn, sier jentene. 
– Dette er eksotisk, utbryter Virginie. Frykten for ville dyr 

var ubegrunnet. Nå er det god stemning à la Hakkebakke skogen 
som rår.  

EKSOTISK: Fra 
verandaen i tretoppen 

vinker barne familiene 
ivrig. De franske g jestene 

avsluttet norgesferien 
med en eksotisk natt i de 

dype skoger. 
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STILLE NATT
– For en natt, sier Marlene, og beskriver stjernehimmelen 

hun kikket opp på fra sengen gjennom vinternatten. 
– Og så stille, skyter Virginie inn. 
– Ble det ikke litt kjedelig for ungene?
– Ikke i det hele tatt. Hytta har jo alt. Ikke minst truger og 

sparkstøttinger, forteller Marlene. 
Og sistnevnte slo virkelig an hos de franske gjestene. 
– Vi hadde en helt nydelig måneskinnstur innover skogsbil

veiene. Og ungene avsluttet besøket med nok en sparktur neste 
morgen. 

Ved foten av Hedmarksvidda ligger vår verden full av 
naturopplevelser. Ta med familien, eller utfordre deg selv 
sammen med venner og kollegaer. Sætra er utgangs-
punkt et for selskaper og aktiviteter som bl.a. hundekjøring. 
 Bespisning inntil 75 personer. 
Ilsenggveien 220, 2322 Ridabu. 95 79 63 18, ilsenggard.no

  
SYKKELDESTINASJON #1
Sjusjøen er flere år på rad kåret til Norges beste 
langrenns sted. I tillegg er det fantastiske muligheter for 
gode tur- og treningsopplevelser både til fots og på 
 sykkelsetet på sommerstid.
visitsjusjoen.no

KAJAKK UTLEIE I TINGNES
Opplev Mjøsa og det vakre kulturlandskapet i kajakk. Senk 
skuldrene og nyt roen på vannet. Padling passer for alle! 
Ønsker du nybegynnerkurs? Ta kontakt.
Utleie: dropp-inn eller forhåndsbestilling.
47 16 59 13, post@infoteket.no

 » Se og oppleve elg fra hytta eller veranda
 » Guidet kanopadling
 » Sjelden, men mulig å se kongeørn, rev og mår på 

åteplasser vinterstid
 » Rafting i Åsta
 » Kanefart
 » Orreleik på myra 
 » Hundekjøring i skogen
 » Fiske
 » Elgsafari
 » Zipline
 » Stjernetitting uten forstyrrende lys fra byer og 

hus
 » Nattfotosafari
 » Ridetur

For mer info og booking: tretopphytter.no

DETTE KAN DU ELLERS SE OG  
OPPLEVE FRA EI TRETOPPHYTTE: !

VERTSKAP: 
AnneMari Jahr er, 
sammen med, Frode 

Schei stolt vertskap for 
de pop ulære Tretopp

hyttene. 

mailto:post@infoteket.no
http://www.ilsenggard.no
http://www.visitsjusjoen.no
http://www.tretopphytter.no
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ATLUNGSTAD BRENNERI 
Opplev atmosfæren i akevittlageret, se de 
impo nerende gjæringstankene og kjenn  
eimen av mesk og drank i Norges eneste 
 historiske potet spritbrenneri som fortsatt er 

i drift. I sommer sesongen har vi 
omvisninger og akevitt smaking, 
sommerteater, konserter og andre 
arrange menter. Ved Mjøskanten,  
i sykkelavstand fra Hamar.

Tlf. 975 00 988 
atlungstadbrenneri.no

Unik atmosfære, vakkert kulturlandskap og spennende smaker.

STAUR GÅRD
Staur gård har bl a vært kirkegods, kron
gods og slektsgård. I dag er gården tilrette
lagt for overnatting, kurs og konfe ranser, 
brylluper og selskaper i tillegg til å være en 
forsøksgård.  Gjestegården har totalt 66 
senger/35 rom fordelt på fem  bygninger. 
Herskapelige Staur er også kjent for 
smak fulle måltider, basert på første klasses 
 rå varer fra nærmiljøet.  

Tlf. 415 71 222 
staur.no

ATLUNGSTAD GOLF
Spektakulær golf på en av Nordens aller 
vakreste baner, den som slynger seg rundt i 
det bølgende kulturlandskapet helt nede ved 
Mjøskanten. Kanskje hører du også skovlene 
fra Skibladner som siger forbi – litt anner
ledes og med en atmosfære som gir deg en 

ekstra dimensjon av opplevelse. 
Ta kontakt for booking og evt 
gruppetilbud. Velkommen skal 
du være

Tlf. 62 57 76 90 
atlungstadgolf.no

Velkommen til en 
opplevelsesreise

http://www.atlungstadbrenneri.no
http://www.staur.no
http://www.atlungstadgolf.no
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I Hamar, 
 Ringsaker, Stange og 
Løten er det mange tur

muligheter. I Friluftslivets år 
tilbyr Hamar og  Hedemarken 
Turist forening ekstra  mange 
muligheter for et  aktivt liv.AKTIVT  

FRILUFTSLIV
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Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) har jobbet med 
å tilrettelegge for det enkle friluftsliv i Hamarregionen helt 
siden 1930. Turistforeningen har alltid hatt fokus både på 
Hedmarksvidda og nærmiljøet der folk bor. I fjor ble lederen i 
HHT,  Margrete Ruud Skjeseth, nominert til Friluftslivets Ildsjel 
i Norge. 

Friluftslivets år 2015 har fokus på hverdagsaktivitet og at flere 
skal oppleve at “Nå er det min tur”. 

– Bruk Friluftslivets år til å teste ut nye aktiviteter, dag eller 
natt, kort eller lang tur. HHT har lagt ut rundt 150 turforslag 
for vandreturer, sykkelturer, padleturer, skiturer og over
nattingsturer i vårt område på ut.no, sier hun entusiastisk.

LEIRSTEDER OG HYTTER
Dersom overnatting under åpen himmel eller i telt ikke er helt 
din greie, kan HHT friste med andre koselige alternativer. 

– Vi har to leirsteder i Åstdalen (Åkersætra og Skolla) hvis 
det er en gruppe/skoleklasse som vil være sammen. Dessuten 
har vi 12 enkle overnattingshytter/koier som er låst med DNT 
standardlås som man må være medlem av DNT for å kunne 
deponere på nøkkelen, opplyser hun. 

– På Hedmarksvidda har vi også tre serveringshytter som er 
kjempeviktige i skisesongen, men som også er åpne på søn
dager på høsten. Dette er Lageråkvisla (Barnas Turlag hytte), 
Stenfjellhytta og Målia. Les mer om hyttene til HHTpå ut.no.

POPULÆRE KART MED  TURPOSTER
Både Stange, Hamar, Løten og Ringsaker har i samarbeid med 
HHT utarbeidet kart med beskrivelse av flere fine steder å 

besøke for hele familien. Disse kartene er gratis, og finnes blant 
annet på Turistkontoret og hos HHT.  I tillegg har Ringsaker 
laget et stort friluftslivskart for både sommer og vinter, samt en 
App med tips til fine opplevelser og turmuligheter langs Mjøsa.

Margrete har et stort ønske for 2015, både for tilreisende 
og de som bor i Hamarregionen, nemlig at flest mulig benytter 
Friluftslivets år til et aktivt, godt og morsomt år ute i frisk luft. 
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Ilsengstiene

Topptur Tuva

Lille Hamarrunden

Ottestadstien

Lille Hamarrunden på sykkel er en herlig 
måte å komme rundt hele byen på. Kan 
også g jøres til fots.

Topptur til Tuva, Ringsakers høyeste topp. 

Mosjømarka med høyreist furuskog og små 
idyller både ved vann og i skog.

Ilsengstiene med mange flotte tur-
muligheter både i skog, langs og over elver 
og i kulturlandskapet.

Ottestadstien går g jennom et frodig jord-
bruksområde i Stange Vestbygd.

Bruk Friluftslivets år til å teste ut 
nye aktiviteter, dag eller natt, kort eller lang tur
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SYDENTEMPERATUR, 
AVSLAPPING, LEK OG MORO

Familieavdelingen har sklie og varme bassenger for de minste, boblebad, vannkanoner, 
vannsklie fra 5 meters høyde, klatrevegg og vannleker for de større barna. I tillegg har 
vi gode svømme- og lekemuligheter i vårt 50-metersbasseng, vannsklie, stupetårn, 
varmebasseng og mye, mye mer.

Om mor eller far ønsker en avslappende dag, kan livet nytes i vår velværeavdeling. 
Her kan du puste ut på en solseng i rolige omgivelser, kose deg i dampbadstuen, 
eller aromabadet, eller hvorfor ikke nyte fuglekvi� eret i vår utendørs badestamp? 

Som en perfekt avslutning kan dere sammen nyte et deilig måltid eller en is i vår kafé.

www.ankerskogen.no@ankerskogenfacebook.com/ankerskogen

Velkommen til gode badeopplevelser i et av 
Norges fl o� este badeanlegg på Hamar!

http://www.ankerskogen.no/
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Velkommen til inngangsporten til Hedmarksvidda. 620 m.o.h. Gjestegård, 
overnatting, god mat, møtelokaler, caravan, 300 km skiløyper, skitrekk, 
kjelkekjøring, fottur og sykkel. 10 mil fra Gardermoen. 27 km fra Hamar og fra 
Elverum. For informasjon: www.budor.no  Tlf: 62594503.  
Følg oss på facebook! Søkeord: Budor.no og risseibudorskogen 


www.budor.no 
 

Mjøsa Ferie og Fritidssenter
Campingplassen ligger idyllisk til ved Mjøsa, med egen 
strandlinje og badeplass.

HELÅRSÅPENT

310 caravanplasser med strømuttak, åtte 
godt utstyrte leiligheter; to med plass til 
seks personer og seks små leiligheter 
med kapasitet til fire/fem pers. Fire hytter 
uten innlagt vann, men med strøm. 
På området er det minigolfbane, vann-
sklie, lekeplass og fotballbane. Ulike 
arrangementer gjennom sommeren.
I lavvoen; mat og vin/ølservering.

Avstander:
Brumunddal: 1,5 km
Hamar: 15 minutt
Lillehammer: 30 minutt
 
2384 Brumunddal
Tel 62 35 98 00 
post@mjosaferie.no
mjosaferie.no

http://www.budor.no/
http://www.budor.no/
mailto:post@mjosaferie.no
http://www.mjosaferie.no


Drømmelokaler  
for kunst og kultur
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

De historiske lokalene til den tidligere 
sagbladfabrikken kan huse opptil 900 
personer fordelt over to plan. Kunst
lokalet ligger bare et steinkast fra 
Domkirke odden. Hamar Sagbladfabrikk 
har blant annet hatt utstillinger med 
Kjell Nupen, Frans, Nico og Thomas 
 Widerberg, Carl Nesjar, Per Heimly, 
 Morten Krogvold og Christine Istad. 
Av konserter kan nevnes Lars Lillo 
Stenberg, Anne Grethe Preus, Bugge 
 Wesseltoft, Sivert Høyem, Vertavo stryke
kvartett og Susanne Sundfør.

FANTASTISK
– Det er jo helt fantastisk. Dette  lokalet, 
med sin slitte patina på veggene og 
 rustikke gulv, passer mot det sarte i 
bilde ne mine, sier Cathrine Knudsen. 
Første gang hun var her, ble en stor 

 suksess. Allerede da ble det bestemt at 
hun skulle komme tilbake. 
– Jeg ble så positivt mottatt. Det var 200 
i kø. Hele 500 var innom, og det ble 
solgt 26 bilder bare på åpningsdagen 
minnes hun, og viser frem bilder fra 
mobilen som dokumenterer hvordan det 
så ut senhøstes 2012. 

POPULÆRT
– Hvorfor har dette stedet blitt så pop
ulært? 
– Det er helt spesielt. Lokalene er flotte. 
Høyt under taket, lyse store rom med 
preg av rustikk. Og utstillingene får 
henge lenge. Betydelig lenger enn andre 
steder. Dette setter jeg veldig stor pris 
på, sier Cathrine Knudsen. 
Galleristen selv lytter mens kunstneren 
legger ut i generøse ordelag. Med et 
Mona Lisasmil kommenterer hun be
rømmelsen fra Oslokunstneren. 
– Det er viktig for meg at bildene kan 
henge lengere enn i andre gallerier, da 
vi bruker galleriet som mottagelse for 
våre gjester. Dette skjer på kveldstid og 
besøket er ofte større grupper, som da 
får glede av å se og oppleve kunsten, 
avslutter hun.

Sist var det 200 i kø på åpnings
dagen. Medio april åpner ny 
 utstilling med Cathrine Knudsen.  
Den populære kunstneren har med 
25 malerier og aluminums arbeider. 

Denne våren og forsommeren er Cathrine 
Knudsen tilbake på Hamar Sagbladfabrikk. Hun 
føyer seg inn i rekken av gode navn som stiller ut 
hos Gunn Andersen i Hamar Sagbladfabrikk.

Elverum Kunstgalleri i Hamar. galleriekg.no  
Galleri Hjerterom/Edel Design på Alhaug gård på Nes, Ringsaker. edeldesign.as
GALLERI Midt i på Tingnes, Ringsaker. gallerimidti.no
Liv Kristin Espeliens keramikkverksted på Gaupen, Ringsaker. livke.no 
Atelier Fjellsol på Stavsjø, Ringsaker. au.no 
2Jinter, makeløse kjoler, på Tingnes, Ringsaker. 2jinter.com 
Strikkeriet til Gemma Alders i Stange. gemmaalders.com
Munch-senteret på Klevfos Industrimuseum, Løten. klevfos.no
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http://www.gallerikg.no
http://www.edeldesign.as
http://www.galleri-midt-i.no
http://www.livke.no
http://www.au.no
http://www.2jinter.com
http://www.gemma-alders.com
http://www.klevfos.no


Kunstbanken
Spennende program i Kunstbanken i Hamar
Hedmark kunstsenter, Kunstbanken, har mange spennende ut
stillinger. I sine historiske lokaler i Hamar sentrum kan du oppleve 
bl.a  Afrikas historie og performancefestival. Fra 12. mai til 9. 
august er det den afrikanske kunstneren El Anatsui som viser fram 
Afrikas historie. El Anatsui er en av de største nålevende samtids
kunstnerne. For første gang i Norge skal han vise en egen separat
utstilling, hvor han presenterer VestAfrikas sosiale og kulturelle 
historie gjennom sin kunst. 

16. – 17. oktober er det Performancefestivalen 2015. Etter
tenksomme, underlige, absurde og vakre levende bilder står på 
programmet. Festivalen foregår både i Kunstbanken, og utendørs  
i Hamar by.

El Anatsui deltok på Kunstbankens utstilling “Recycling i 2008 
med dette verket, “Earth’s Skin”. Det ble senere innkjøpt av 
Guggenheim Abu Dhabi for flere millioner kroner.

Røhne Nedre
Napoleon og europeiske konger og dronninger  
– hvordan  kunne de havne på en gård på Hedmarken?
Røhne Nedre i Stange Vestbygd kan by på en kulturhistorisk opp
levelse i det restaurerte hovedhuset på gården. I storsalen er det 
skrapt frem helt unike vegg og takmalerier fra 1850, blant annet av 
Napoleon. Gjestene får høre historien om hvordan menneskene på 
gården levde sine liv på 1800tallet, flettet sammen med historien 
som er malt på veggene. Hvordan havnet maleriene om deler av 
Europas historie på 1840tallet på veggene i Stange, og hvem 
malte de? Røhne Nedre er et spennende sted å besøke for ”blåtur”, 
fag seminar, møter eller med en vennegjeng. Vertskapet tar imot 
grupper på 1040 personer. I den eldste delen av huset som er fra 
1600tallet, serveres det bakst fra gårdens ovner, eller lunsj.
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Mjøsas sprekeste 
opplevelse!

RIB Safari Mjøsa har blitt en ubetinget suksess 
med mer enn 900 passasjerer fordelt på drøye  
80 oppdrag med stort og smått første år. 
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Sted: RIB Safari Mjøsa har base på Hamar, men er 
fleksible rundt Mjøsa
Utstyr: 1 båt, men samarbeider om leie av båter og 
kapteiner ved større behov. Båten er 28fot lang, 
har 2x150hk Honda V-tec 4 takts motorer. Toppfart 
på 50 knop. Marsjfart er 35-45 knop. Kapteinene 
innehar nødvendig utdannelse og kurs. Alt varme- 
og sikkerhetsutstyr inkludert
Kapasitet: 12 passasjerer per båt
Sesong: 1. mai - 31. september
For mer info og bestilling: ribsafarimjosa.no 

!

Finere måte å oppleve vår region på skal man nok lete en stund 
etter. Og det er skikkelig gøy. 

Mjøsa er rik på historie, detaljer, utsikt og vakre omgivelser, 
og med RIB kan vi vise deg alt. 

– Jeg reiser ganske mange ganger i året til Lofoten med 
grupper, og på alle disse turene de siste 10 år viser vi Lofoten 
med RIB. Så tenkte jeg, hvorfor ikke gjøre akkurat det samme, 
på Mjøsa? Som sagt så gjort. En båt ble fraktet ned fra  Lofoten, 
og så var eventyret i gang, sier Espen Bjørkheim – eier og 
 kaptein. 

RIB Safari Mjøsa har et ønske om å vise folk mer av Mjøsa. 
Gi folket Mjøsa, og ikke minst være et bindeledd og en vesentlig 
årsak til å la folk ta mer del i omgivelsene i og rundt Mjøsa. 
RIB Safari Mjøsa er en sårt etterlengtet og morsom mulighet 
for nye opplevelser.  

– For oss er dette et resultat av ønske om å gjøre mer butikk 
i hjemlige trakter, da eierselskapet Destinasjonsservice vel er 
mer kjent som en turoperatør for næringslivet, som bringer sine 

kunder til opplevelsesdestinasjoner som blant annet Lofoten, 
Svalbard, Island og Kenya, sier Espen. 

– Vi kjører firmagrupper på guidede turer. Vi kjører ut
drikkingslag, familier som ønsker fart og spenning eller bare 
det å komme seg ut på Mjøsa. Vi forteller mjøshistorien og 
fakta om vår rikholdige innsjø, og ikke minst frakter vi folk til 
alle de fantastiske serveringsstedene rundt Mjøsa til både lunsj 
og middager. Vi tilpasser alt, sier Kaptein Espen. 

En sårt etterlengtet og 
 morsom mulighet for nye opplevelser

DEN PERFEKTE GAVEN: Anne Sofie ville gi Tommy en 
ordentlig bursdagsopplevelse og akkurat denne dagen fikk 
vi 1 – 1,5 meter bølger, skumtopper, propelløft og ordentlig 
tøffe forhold. 

http://www.ribsafarimjosa.no
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Bare én time fra 
Oslo, ved porten til 

Hamar regionen ligger det 
en hemme lig perle i hellinga 
ved Norges største innsjø. 
 Mjøsli heter det fristedet 

hvor Wenche og Espen har 
 funnet den kortreiste 

hytte drømmen.

Den hemmelige perlen
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– Vi er veldig glade i hytteliv og har leid 
flere hytter tidligere, forteller Wenche 
Klundseter. Vi hadde fokus på at det 
måtte være maks én time fra Oslo. Slik 
slipper vi lang reisevei, og får utnyttet 
tiden bedre.

Samboerparet, som til daglig er bosatt 
i Nittedal, reiste innom en visning og 
bestemte seg der og da. 
– For oss er dette en investering i livs
kvalitet. I sommer dro vi ofte på fiske 
og badeturer til idylliske Lyssjøen og 
ungene elsket det. I vinter har skøyteba
nen i aktivitetsområdet blitt flittig brukt, 
forteller Espen Snipstad.

Fotballcuper og treninger begrenser 
ikke helgeturene til hytta da den korte 
reiseveien gjør det overkommelig å kjøre 
fram og tilbake. På nabohytta kjøres det 
elbil til og fra fritidsboligen.
– Når moloen i Strandlykkja blir klar i 
2016 er sjansen stor for at vi skaffer oss 
båt. Guttene på 11 år drømmer om å 
kjøre vannski på Mjøsa.

En annen grunn til at valget falt på 
Mjøsli for Wenche og Espen er at begge 
har tilknytning og familie i regionen.
– Og så er det noe med det å komme seg 
litt opp i høyden og oppleve denne fan
tastiske utsikten, understreker Wenche.

Hva: kortreist hytte område for 
helårs bruk
Beliggenhet: ovenfor Strandlykkja 
på østsiden av Mjøsa 350-400 
m.o.h.
Geografi: 1 time fra Oslo, 25 min 
fra Gardermoen
Smørsiden:  fantastisk panorama-
utsikt over fjorden, med moderne 
infrastruktur. Kjernen av det som 
Hamarregionen kan by på  
– romslighet med kort vei til alt.

1) Mjøsli er knyttet til milevis med 
maskinpreparerte løyper i Stange 
Almenning.

2) Muligheter for fine soppturer

3)  Vilde Snipstad (7) og Malin 
 Klundseter Nyheim (7) koser seg med 
en kakao i vintersola utenfor hytta i 
Mjøsli.

1

32

!

For oss er dette 
en investering i livskvalitet

Fo
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EVENTYRSKOGEN PÅ 
STUBBERUD GÅRD er et fint sted 

å være, både sommer og vinter.  
En mystisk samling eventyrfigurer har 

bosatt seg i skogen her. På veien til Sjusjøen 
sørfra, Åsmarkveien, kun en halvtime fra Hamar, 
finner du det lille og hyggelige småbruket. Kjente 
og mindre kjente karakterer fra norsk sagnlit-

teratur kan oppdages ved en rundtur i skogen, 
ved å følge en sti som er omtrentlig 900 m lang. 
Det er gratis å være i skogen. Her er egnede 
bålplasser til matpausen, eller om både liten 

og stor har lyst på noe hjemmebakt fra 
kafeen i fjøset.

BARNAS  
FAVORITTER

I Hamarregionen venter en 
 romslig verden full av lek og moro 
for barn i alle aldre. Her er noen 

 utvalgte opplevelser. Du kan lese 
mer om Barnas favoritter på 

 hamarregionen.no

HELGØYA KLATREPARK gir luftige opp-
levelser for barn, og voksne, i alle aldre. 
 Klatreparken er en nyetablert klatrepark i 
natur skjønne omgivelser på vestsiden av 
 Helgøya, midt i Mjøsa. Her finnes mange klatre-
løyper i forskjellige høyder hvor alle mellom 3 
og 100 år kan finne utfordringer. Klatreparken 
består av 6 løyper, 7 ziplines, alt i alt 85 klatre-
elementer. 
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ANKERSKOGEN er ett av 
Norges flotteste badeanlegg. Å 
bade er noe alle barn syns er gøy. 
Familieavdelingen har sklie og varme 
bassenger for de minste, boblebad, 

vannkanoner, vannsklie fra 5 meters 
høyde, klatrevegg og vannleker for de 

større barna. Om mor eller far ønsker 
en avslappende dag, kan livet nytes 

i den smakfulle velværeavdelingen. 

STOPPESTED VERDEN 6.-7. juni er 
Norges største internasjonale kultur festival 
for barn og unge. Festivalen presenterer kultur-
uttrykk fra ulike deler av verden og vil overraske, 
gi nye impulser, stimulere til aktiv deltakelse og bidra 
til å spre kunnskap og forståelse for vårt flerkulturelle 
mangfold. Gjennom konserter, verksteder, aktiviteter, fore-
stillinger og utstillinger kan barna ta del i å bygge broer på 
tvers av kulturer og skape møteplasser mellom mennesker 
fra ulike kulturer. Festivalen er gratis for alle!

Flere favoritter
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CAFÉ GRAVDAHL
En bokkafé i sær-
klasse i Hamar sentrum. 
 Ligger i lokalene til den 
tradisjons rike Gravdahl 
Bokhandel. Her arran-
geres forfatterkvelder og 
andre opplevelser året 
rundt. Nyt en god frokost 
eller lunsj sammen med 
en bok. Åpent: Man-fre 
07.30-17.00. Tors 07.30-
19.00. Lør 10.00-16.00
gravdahl.no

TANGEN DYREPARK
Familiepark i natur-
skjønne omgivelser, med 
mer enn 120 beboere, 
som sebra, kamel, aper, 
slanger, geiter lama mm. 
Barna får delta i foringen 
og oppleve nær kontakt 
med dyra. Enkel server-
ing og griller. Åpent fra 
01.05-30.09, kl. 10-17.
tangendyrepark.no

LEKELAND
Velkommen til et 
1500kvm stort lekeland.
Lekeland1 er fylt med 
morsomme, fysiske 
aktiviteter og  utfordringer 
som enorme luft fylte 
leker, hinderløyper, 
trampo line, sykkel, basket 
og fotballbane. Vi har 
cafe og trådløst nettverk.
lekeland1.no

MIGRASJONS
MUSEET
Vi forteller historien 
om norsk utvandring til 
hele verden, om hjem-
vandring og innvandring 
– en folkebevegelse 
som aldri tar slutt. Her 
finner du frilufts museum, 
helårsåpne utstillinger, 
arkiv og et stort bibliotek.
emigrantmuseum.no
annomuseum.no

Norsk  
Jernbanemuseum er 
et eldorado for kunnskaps-
hungrige barn. Spennende 
utstillinger både ute og inne, 
som togbaner, tegning, 
fargelegging, PC–aktiviteter, 
aktiviteter som forklarer 
 fysiske lover, aktivitets-
løyper og mer. Det 
dampdrevne Tertittoget og 
minitoget Knertitten kjører om 
sommeren i museums parken.

LANGRENN  
OG ALPINT 

Sjusjøen og Budor er barnas 
beste plass for skiopplevelser, 

enten det er bortover eller nedover.  
Her finnes langrennsløyper med skiglede 
tilpasset alle aldre og ferdigheter. Ski-

anlegget på Budor er spesielt tilrettelagt 
for barn og ungdom, og aktivitetene 
snowboard og kjelkeaking. Sjusjøen 

Skisenter har gode bakker og variasjon i 
løypene, samt egen gratis barnebak-

ke. På  Arnfinn´s Kafé på toppen av 
 anlegget kan alle nyte verdens 

beste kanelboller.

http://www.lekeland1.no
http://www.emigrantmuseum.no
http://www.annomuseum.no
http://www.gravdahl.no
http://www.tangendyrepark.no
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I HEDMARK
ER GOD DESIGN
HELT NATURLIG

HEDDA + HEDMARK = SANT 
Nærhet til naturen er viktig. 
For oss i Hedda Hytter og for mange 
hedmark inger. Nå som vi er ekstra 
aktive i området kommer vår mod-
erne klassiker til å dukke opp her 
og der, blant annet på Mjøsli-feltet.

På bildet ser du en av våre design-
hytter. De kan skreddersys etter 
behov og ønsker. Mulighetene er 
mange. Flotte eikegulv, dagsenger, 
lamper, peis, designbord og –stoler 
m.m.

Kikk innom oss på Norsk Hyttesenter 
på Hellerudsletta, klikk innom oss 
på www.hedda.no eller kontakt oss 
direkte.

NB! Vi kan skaffe flotte tomter på 
spennende hyttefelt.

GOD HELG

HEDDA DESIGNHYT TE

TELEFON. + (47) 6134 9780    EMAIL. OFFICE@HEDDA.NO    WWW.HEDDA.NO

KONTAKT. STEN M. KROGH    MOB. 900 25 599    EMAIL. STEN@HEDDA.NO

http://www.hedda.no/
mailto:OFFICE@hedda.no
http://www.hedda.no/
mailto:STEN@hedda.no
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Men før man lar seg hisse opp; Alt man 
kjenner ved Alf Prøysen er også å finne 
i huset i Mikkelikskiskogen, som ligger 
et steinkast fra Prøysenstua der Alf 
vokste opp for nærmere hundre år siden. 
Huset er fullt av kjære minner: Helene 
Harefrøken, Teskjekjerringa, broderte 
duker med verselinjer fra´n Alf. Trost 
i tak lampa, Lillebror, Steinrøysa neri 
bakken og ikke minst; blanke ark med 
farge stifter tel. Det synes godt fra taket  
i Kafé Julie, som er husets samlings
punkt. Og slik fortsetter det. 

Prøysenhusets utstilling og kafé er 
bygget rundt den store teatersalen. En 
midlertidig utstilling var på plass da 
bygget åpnet i fjor 
sommer. Men nå, 
ti millioner kroner 
 senere, har denne 
fått en mer perma
nent form. Og den 
er annerledes. 

RESPEKT
Det er Jarl  Holstad 
som har vært 
prosjektleder for 
den nye utstillingen. Holstad har hatt til
svarende roller i arbeidet med Hamsun
senteret, Lofoten viking museum og 
Museum Nord, for å nevne noe. 

– La meg først understreke at det er 
med stor respekt vi har gått til denne 
oppgaven. Målet har vært å skape en 
utstilling med litt dynamikk, sier han og 
forteller videre:  

– Det er en tredelt utstilling. Den 
skal fortelle om Prøysen på bred front, 
samtidig skal den inspirere barn og unge 
til å bryne seg på Prøysens kunst. Målet 
er å utfordre de besøkende til å finne sin 
egen Prøysen, sier Holstad.

SE, KLIKK, LÆR
Selve utstillingen er tredelt, og be
gynner med en film. Idet man entrer 
teater salen, kommer man rett inn i et 
klasse rom. Et avansert surround system 
påkaller denne opplevelsen. I løpet av en 
ti minutters tid, får man en fremføring 
basert på novellen Marken.  

Deretter går man ut i korridoren på 
andre siden. – Der 
møter man Nord 
Europas største tas
tatur, sier Holstad. 
Hele veggen er fylt 
med store knapper, 
med hver sin bok
stav. Ved å trykke 
på disse får man 
vite alt om Prøysen. 
Fra A til Å. 

INSPIRASJON
Etter dette venter Prestveggen. Ja, du 
leste riktig. Prest veggen. Installasjonen, 
en gammel filmprojektor fra Hamar 
kino, sørger for den rette stemningen 
mens en film vises rett på Prestveggen. 
– La deg inspirere av Prøysen. Start med 
blanke ark, avslutter han.

La deg  inspirere 
av Prøysen. Start med 
blanke ark

Annerledes. Det er et passende ord 
på  utstillingen “Livets runde” i det nye 
 Prøysenhuset. 
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Lag din egen
Prøysen
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Ny utstilling: “Livets runde” åpner 17. juli.
Mikkelikski: Et spennende område inne i skogen med 
små hus og egen scene for barneforestillinger
Prøysenfestivalen: 17.-23. juli
Åpningstider: Onsdag-fredag: 10-16,  
Lørdag-søndag: 11-17
Mandag og tirsdag: stengt utenom sommersesong
Sommersesong: Åpent alle dager 11-17
For mer info: proysenhuset.no 

Ta bussen til Prøysenhuset
Rute 170 Gjøvik-Hamar-Elverum hver time man-fre. 
Annenhver time lør-søn. 2 barn gratis ved ordinær 
voksen billett. hedmarktrafikk.no

!

1) FINNER STADIG NYE SIDER: Jarl Holstad har ledet 
 arbeidet med den nye utstillingen i Prøysenhuset. Han 
finner stadig nye sider ved Prøysen. Slik han håper de 
besøkende også skal oppdage. 

2) TRYKK OG LÆR: Her kan man lære alt om Prøysen.  
Fra A til Å (illustrasjon)

3) UTFORSK: I bokhylla kan man finne nøkler til skjulte 
skatter i  Prøysens kunst. (illustrasjon)

3

1 2

http://www.proysenhuset.no
http://www.hedmark-trafikk.no
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SETT MYE
– Vi har besøkt omkring 20 hjem. I tillegg har vi trålet 
eiendoms annonsene på FINN, for å finne ut hvordan det ser ut 
hjemme hos folk flest. Med utgangspunkt i dette har vi laget 
vår utstilling, etter min mening den flotteste av alle IKEA 
utstillinger, fastslår Jens Listrup. Det er han som er sjefen på 
IKEA Ringsaker. Listrup har besøkt over 200 IKEAvarehus og 
burde vite hva han snakker om. Det synes godt at de har til
passet varehuset til hvordan folk bor i denne regionen. I tillegg 
satser de utilslørt mot hyttemarkedet. 

– Det er helt nytt for IKEA å rette seg mot denne kunde
gruppen. Vår hovedbusiness er privatkunder. Men nå kommer 

SLIK HAR DU 
ALDRI SETT 
IKEA FØR

Etter flere måneder med studier av hvordan folk bor i denne  regionen 
har IKEA satt sammen en unik utstilling i varehuset i Ringsaker rett 
nord for Hamar. Det finnes ikke maken noe sted. Meningen er å 
 inspirere folk til å se hvilket flott utgangspunkt de har i sitt eget hjem. 

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Bybuss 3: Stange-Hamar-Brumunddal hver halv 
time mandag-fredag. Hver time lørdag 
Kjører innom IKEA i varehusets åpningstid
2 barn gratis ved ordinær voksen billett
Les mer på hedmarktrafikk.no
Detaljerte rutetider se hedmarktrafikk.no eller ring 
ruteopplysningen 177. Merk! Kan være avvikende 
rutetider på helligdager, ferier og skolefridager.

TA BUSSEN TIL IKEA !

http://www.hedmark-trafikk.no
http://www.hedmark-trafikk.no
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IKEA PÅ EN SKIDESTI
NASJON: Varehussjef 
Jens Listrup er tydelig 
stolt over utstillingen i 
Ringsaker. Her sitter han 
i “hytteavdelingen”. Noe 
slikt har aldri vært g jort 
i IKEA tidligere.  Dette 
er helt unikt, og sannelig 
det flotteste varehuset, 
skryter Listrup om det 
siste tilskuddet i IKEA 
familien.

vi med en internettløsning som vi ser for oss at hyttefolket vil 
benytte flittig. Der kan man nemlig bestille varene hjemmefra, 
og så plukke opp ordren i varehuset. Fiks ferdig pakket, sier 
varehussjef Jens Listrup og ser for seg følgende scenarie: 

– Mens far henter varene kan resten av familien nyte et godt 
og rimelig måltid hos oss på veien til hytta. Enten den ligger på 
Hedmarken, i Østerdalen, på Sjusjøen eller i Gudbrandsdalen. 

Arne Olav Børresen er sjef for 
 maten i varehuset, og er raskt frempå 
for å signalisere at de også skal rette 
seg mot hyttefolket.  

– Vi kommer til å ha fullt fokus mot 
disse, og lover god og rimelig mat. Se 
på Espas Bolleland. “Alle” stopper jo 
der. Slik ser vi for oss at vi også skal 
bli, sier han. 

MIDT I VÆLA
– Hvorfor Ringsaker?

– Beliggenheten. Det er sentralt. Her er vi tilgjengelig fra 
alle kanter. Både med hensyn til kunder og ansatte. Nå vil vi 
avlaste både Trondheim og Furuset, sier Listrup

– Ansatte?

LOKAL TILPASNING: 
Til og med traktorer er 
tilgodesett med egen 
parkering. Her har IKEA 
g jort hjemmeleksen sin. 
Totalt er det 800 
parkerings plasser med 
mange ladestasjoner for 
elbiler.

– Hos oss vil man møte hyggelig betjening fra hele  regionen. 
Det har vært en fryd å få tak i motiverte medarbeidere, og 
akkurat de typene vi ser etter. Jeg er nesten lei meg, på vegne 
av de godt kvalifiserte som vi ikke har kunnet tilby nok jobb, 
sier Listrup. 

– Hva ser dere etter? 
– Folk som er interessert. Tidligere kvalifikasjoner er ikke så 

nøye. Vi former våre medarbeidere, sier Listrup. 

MINI IKEA
Kundene vil ikke merke forskjell. Men IKEA Ringsaker er noe 
mindre enn i Oslo. Skjønt, med sine 28 000 kvm er det dobbelt 
så stort som Vikingskipet. 

SVENSK SJEF
Varehussjefen er svensk. Han har kone og barn bosatt i Oslo. 
Og helgependler. Listrup er en sporty kar. Han drømmer om å 
arrangere en egen Iron Man i området. Inntil videre flyr han 

rundt på ski i mørket ved Gåsbu. Han 
har nemlig bosatt seg høyt oppe i 
Vangsåsen.. 

– Det kommer til å skje ting der 
oppe. Gåsbu blir hetere enn Sjusjøen, 
smiler han optimistisk. Man skal ikke 
bare flire av slikt. Listrup vet nemlig 
hva han snakker om. Han har sett hva 
tidligere IKEA etableringer har ført til, 
og nevner suksesshistorier fra  Kalmar 
sør for Stockholm og ikke minst 
 Happaranda i NordSverige. Døsige 

plasser som våknet til liv da IKEA gjorde sitt inntog. 
– Denne regionen kommer til å blomstre. Hele Hamar

regionen kommer til å vinne på dette, avslutter han. 

Dette er helt unikt, 
og sannelig det flotteste 
varehuset
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UNIKT OG TILGJENGELIG
Et besøk på CC Stadion skal ikke bare gi deg et utall av varierte 
shoppingmuligheter. Det skal også tilfredsstille andre sanser, 
fortelles det. Profilen er moderne og urban. Målgruppen er den 
bevisste forbruker, forteller senterleder Nina Utkilen.

Senteret er bygget på tomta til ærverdige og historiske Hamar 
Stadion, hvor det opp gjennom årene er satt et utall rekorder  
i hurtigløp på skøyter. Dette temaet har man fulgt opp i utform
ingen av bygget. Ikke bare estetisk, men også i praksis. På CC 
Stadion kan man gå runde på runde i shoppingens tjeneste. Om 
man ønsker en ordentlig skøytetur er også det mulig. Selvfølge
lig er det en liten skøytebane rett på utsiden mot Vangsvegen.

HYGGELIGE OMGIVELSER
– Vi ønsker at folk skal kose seg her. Både med en hyggelig 
 handel og deilige måltider. Vi har rom for det meste, sier 
Utkilen. Etter et par runder, og en langside eller to, kan man 
legge seg ned på latsiden. Det er møbler plassert ut langs hele 
“banen”. Enten man er i første eller andre etasje. Frodig er det 
også. Ikke minst en hel vegg med grønt, en såkalt greenwall 
sørger for det. Utenfor er det en park på hele seks mål. Et flott 
grønt område med lekeapparater og muligheter for fri utfoldelse. 
Både for liten og stor.

– Vi har latt oss inspirere av moderne kjøpesentre i inter
nasjonal målestokk, og har ønsket å skape gode møteplasser for 
folk. Derfor har vi også lagt til rette for forskjellige aktiviteter, 
sier Utkilen.

Runde på runde 
med shopping
CC Stadion vil revitalisere  
handelen i Hamar
TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

Hamar kommune og eierne av CC Stadion ønsket å styrke  
handelen i Hamar og Hamar som handelsdestinasjon, og tok grep. 
Delvis på grunn av dette så CC Stadion dagens lys senhøsten 2014.
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Hamarregionen vokser frem som Innlandets 
handels sentrum, tre byer med handelsgater og 
kjøpesenter. Her spenner kjøpsopplevelsene fra 
 giganter som IKEA og XXL til små trivelige gards-
utsalg. Vi kan også skilte med verdens første 
 Felleskjøp-butikk på et kjøpsenter. 

!

HELT CHEF: Hai 
Hang tråkker til 
med flere flotte 
mattilbud.

PÅ LANGSIDEN: 
Etter at man 
har gått noen 
runder med seg 
selv, er det greit 
å kunne slenge 
seg nedpå på 
latsiden. Slik som 
disse ny bakte 
 mødrene  Sunniva 
 Skjelbreid Rise og 
Nina Iren Østberg.  
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En av Norges eldste 
biodynamiske gårder, 
med egen gårdsbutikk og 
abonnementsordning.
Her dyrkes ca. 35 ulike 
sorter økologiske grønn-
saker. Også utsalg av 
honning, egg, mel og kjøtt 
fra egne dyr. Butikken er 
åpen to dager i uken fra 
august og ut året.
90 68 30 89
almostre.no

Unike vegg- og tak-
malerier har kommet til 
syne. Vi forteller historien 
om hvordan Napoleon 
og euro peiske konger og 
dronninger havnet her 
i 1850. Møterom i lune, 
historiske omgivelser. 
For grupper på 10-40 
personer.
96 22 72 15
stangevestbygd.no/ 
aktorer/rohnenedre/

TANTE GERDA
Velkommen til vår 
 trivelige kafé hvor du kan 
nyte hjemmelaget mat 
og lokal kultur som kunst, 
musikk m.m.   
I sommer halvåret har vi 
ute servering og mange 
arrangement i byens 
fineste bakgård. 
48 24 87 41 
tantegerda.no

Et kortreist hytteområde 
for helårs bruk 350-400 
moh. Alle tomtene har 
en fantastisk panorama 
over Mjøsa, med mod-
erne infrastruktur. 25 
minutter fra Gardermoen 
og én time fra Oslo.
95 77 24 75   
www.mjosli.no

Midt i hjertet av Brumunddal 
ligger Brumunddal torg. Siden 
åpningen i november 2013 har 
titusener funnet veien til torget, 
som har blitt et populært sam
lingspunkt i Brumunddal.

 
Etter åpningen har torget i Brumunddal vært åsted for nærmere 
40 lørdagsarrangement med stor spennvidde. 

 – Her har det vært iskunst og skøytebane, tusen barn har 
danset tango, ungdom har spilt sandhåndballmesterskap, det 
har vært markeder for blomster, mat, reiseliv og julefeiring, og 
de besøkende har fått oppleve artister i spennvidden fra Frida 
Ånnevik og Nora Foss AlJabri til Gaute Ormåsen og Manfred 
Mann, forteller byutvikler Monica Østenheden.

 
SOMMER PÅ TORGET
9. mai innledes sommersesongen. Fra 9. mai og frem til 26. 
september er det ”Sommertid” på torget. 23. og 25. juni går 

tempoetappene under NM i Landeveisritt av 
stabelen her. Lørdag 18. juli kan du få 

med deg PatriotPaulas festkonsert, 
som er en del av Prøysenfestivalen. 

– Et av fjorårets abso
lutte høydepunkt var ny
vinningen ”Tømmerstock”, 
en musikk festival etablert av 
 Brumunddal  Musikkforum. 

Tusener av publikum mere 
deltok på  festivalen, og med 
navn som SAGA,  Gabrielle, Åge 
 Aleksandersen og CC Cowboys 
på plakaten i 2015 er det bare 

å sette av andre helg i august, sier 
 Østenheden. 

 

Foto: Are Simensen

Ses på torget  
lørdag klokka 12!

http://www.mjosli.no/
http://www.almostre.no
http://www.stangevestbygd.no/aktorer/rohne-nedre/
http://www.tantegerda.no
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Bli vekket av solstråler som danser over Mjøsas vannspeil og inn i g jennom 
sprekker i kniplingsgardinene. Dra inn lukten av tjære fra massive lafte
vegger som g jemmer på århundrer med nasjonalromantisk historie. Kjenn 
den unike smaken av et måltidet hvor råvarene er hentet fra jordene som 
omkranser gården bare timer tidligere. 

En konferanse på en av de stor Mjøsgårdene er annerledes. 
Skuldrene senkes og sansene åpnes. De eneste 
lyd ene som konkurrerer om oppmerksom
heten er vinden som varsomt vaier  
i korn åkrene.

Konferanse for sansene

Foto: Nina Ruud
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Hva er en kop? Hva er 
å kope? Det kan man 
saktens lure på.
Knut viser vei!

TEKST OG FOTO: GEIR OLSEN

TAR DEG MED: Her er Knut utenfor 
Irishman pub. En g jenganger i bøkene. 
Og Jofinn Valmanns stamsted.

Kop med Knut
...i Valmanns fotspor
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Opprinnelig er kop en negativ ladet betegnelse, for å si det for
siktig. Å kope kan beskrives som å stå – eller aller helst sitte – 
med halvåpen munn og glassaktig tomt blikk. Som en idiot. En 
slags transelignende tilstand. Det er denne definisjonen Knut 
Fadbakken nå vil ta tak i. Han vil gjøre 
kop og koping til noe positivt.

– Jeg vil forsøke å omdefinere dette 
negative begrepet., sier den evigunge 
forfatteren, som er bosatt på Hamar.

Ideen kom fra datteren Mathilde, som en 
gang kom til å si: “Du sitter bare her å 
koper du pappa”.

– Ja. Jeg innså at hun hadde helt rett. 
Men dette en tilstand som er verdt å 
 dyrke. Koping er min måte å åpne opp for inntrykkene utenfra 
og la det møte det indre, helt  usensurert. Slik kan jeg ta inno
ver meg forskjellige dimensjoner fra årstider, utsikt, fugler som 
flyr og så videre. En tankeflukt hvor man ser utover, og samtidig 
tar det inn i seg. En  beskjeden og privat form for meditasjon, 
forklarer han. Og hever blikket, som for å sjekke om vi henger 
med.

Joda.
– Hvor kan man så kope?
– Hvorsomhelst. Men det er viktig at man sitter. I en stilling 

slik at man ikke merker at tiden går. Man kan gjerne være litt 
trøtt. Da har man litt mindre motstand mot fantasien. Et fint 
sted å kope for meg er på Ridehusstranda. Og aller best på 
 domkirkeodden. Tenk å sitte utpå Geitryggen en ettermiddag 
– mot kveldingen. Når lyset begynner å falle. Arbeidsdagen og 
dagen er på hell. bare en halvtimes tid. Så kommer hverdagen 
tilbake som en brottsjø, og så må du til med andre ting, lyser 
han opprømt.

Slike reiser vil han gjerne ha med flere på.

SUKSESS
– Det er reviltaliserende. Å gjøre ingenting tror jeg blir mer og 

mer viktig. Å gi seg tiden er en bra formulering, sier han.
Og nå vil han altså ha med seg lesere for å kope.
– Tanken er en litterær byvandring. Det er jo artig å kunne 

få vist frem noen av de stedene jeg skriver om.
Faldbakken var såvidt igang allerede  

i fjor sommer.
– Jeg hadde vel en 20 damer på 

slep en dag. Det vil jeg betegne som en 
suksess som jeg vil fortsette å utvikle, 
forteller han.

Vi kommer til å besøke en del steder 
som jeg skriver om i bøkene. Steder hvor 
det skjer hendelser av ymse slag, sier 
han lur i blikket...

Og turene skal tilpasses koping.
– Ikke mye over én time. Maks halv annen.

Faldbakken ser for seg slike vandringer fra påsketider frem til 
sommeren. Og fra sensommer til utpå høsten.

– Og det blir flere forskjellige ruter å by på, avslutter han.

BYKOP: Her fra Gravdahl går det 
an å kope. Men helt ideelt er det 
nok ikke.

...Med halvåpen 
munn og glassaktig tomt 
blikk. Som en idiot

Periode: medio mai til medio juni og medio august til 
medio september. Ellers etter avtale
Passer for: Grupper - minimum 10 personer – maks 
30 personer
Kontakt Hamarregionen Reiseliv på  
post@hamarregionen.no
Pris etter avtale

LITTERÆRE BYVANDRINGER 
OG KURS I KOPING !

IDYLL: Geit ryggen på  domkirkeodden tar deg ut i fantasiens sfære. Om du bare lar 
deg for føre. 

mailto:post@hamarregionen.no
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Kurs og  

konferanse
FESTSPILLENE I ELVERUM 2015

31. juli – 9. august

En av Innlandets store kulturbegivenheter er de årlige Festspillene i Elverum. 
I en tidagers periode i august vil regionen nok en gang 

fylles med musikk og andre kunstuttrykk. 

Norges Nasjonale Ungdomsorkester; Ungdomssymfonikerne, holder sammen 
med anerkjente dirigenter og solister tre store orkesterkonserter. 

Festivalen presenterer en konsertserie med kammermusikk på 
regionens storgårder og kirker. Her gis publikum anledning til å oppleve 

klassisk musikk på høyt internasjonalt nivå i en flott estetisk ramme. 

I tillegg presenterer festivalen flere utendørskonserter, 
klubbkonserter, kunstutstillinger m.m. 

    

www.fie.no

Velkommen til minneverdige opplevelser!
Generalsponsor Hovedsponsorer

Generalsponsor

http://www.fie.no/
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HOTELL 
Clarion Collection Hotel 
Astoria 

136/260 60 150 70 55/70 80 4

First Hotel Victoria 161 120 200 130 200 260 2

Rustad Hotell &  Fjellstue 44/84 90 150 28 30/70 45 4

Scandic Hamar 239/465 750 2500 1150 532/1150 4500 9/6

Scandic Ringsaker 176/350 500 800 450 600 600 15

ANNEN OVERNATTING
Bryhni Søndre 7/15 100 100 35 55 4

Budor g jestegård 69/150 80 100 60 80 150 4/10

Fjetre gård 6/12 12 30 12/30 2

Gillund store 1/4 30 30 30 30 1

Hamar Vandrerhjem 
Vikingskipet

79/200 50 100 20 20 65 1

Hedmarktoppen 100/ 270 1500-2000 2000 250 250 6

Hoel gård 25/58 6/165 200 160 70 1/5

Kvarstad gård 7/18 50 50 35 35 4

Lier gård 6/10 45 45 45 45 85 4

Myklegard 24/46 250 250 147 147 5

Rosenlund park 20/53 60 80 68 36 40 4

Staur gård 35/66 60 120 60 60 500 6

Domkirkeodden 60/40/60 80/50/100 220 30/224/30 310 13

Gregers 170 400 120 170 2

Hamar Kino 100 480/140/85/ 
70/50

60

Hamar OL-amfi 800 2000 1800 1800 1800 2

Hamar Sagbladfabrikk 350 300 300 300 1000 2

Johan Olav Koss 
 Auditorium, Vikingskipet

180 180

Kunstbanken Hedmark 
Kunstsenter

150 300 75 60 400 2

Løiten Brænderi 80 100 80 40/50 2

Mammuthus 50 60 50

Møystad Gård 40/70 70 70 20 16

Prøysenhuset 200 200 215 215 350 4

Simenstad 90 90 90

Stangehallen 500-3000 5000 150 150 5000

Vikingskipet 1000-6000 18000 10000 12000 12500 4

Kurs og  

konferanse
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Les mer på www.hamar.kommune.no  
og www.visit-hedmark.no/hamarregionen

Opplev mjøslandskapet på 

sykkel! 250 km sykkelrute 

langs hele Mjøsa.

Tips!
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Rekreasjon og flotte opplevelser hele året

Mjøsbyen Hamar

Nyt sommeren på Koigen med bystrand og stupeanlegg. 
Opplev båtlivet. Ta med sykkelen på Skibladner. 
Unn deg en kaffekopp eller finn roen i våre vakre parker.
Hva med å prøve fiskelykken?
Hamar  innbyr til unike opplevelser uansett årstid.

Hjertelig velkommen!

Tjuvholmen Kro arrangerer konserter, show 
og allsang i hele sommer!

11.06 – 04. 07: Sommershow med Raymon og Eldar Vågan
20. 06: Bandprosjekt med Bjørn Thomassen, Ørnulf Snortheim, Erik Harstad m.fl
24.06 – 05.08: Allsang med Karoline Amb, Bernt Torp og Ola Dahl onsdager kl. 21
01.08: Lava med Egil Eldøen
07. – 08. 08: Sommershow med søskna Amb

Nyt herlig sommerunderholdning med deilig mat og drikke!
www.tjuvholmenkro-hamar.no  |  facebook.com/tjuvholmenarena

http://www.hamar.kommune.no/
http://www.visit-hedmark.no/hamarregionen
foto:ColinDobinson
http://www.tjuvholmenkro-hamar.no/
http://www.facebook.com/tjuvholmenarena
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•	 Hovedutstillingen	“På	sporet	av	reisen”	tar	deg	med	på	
	 en	kort	reise	gjennom	norsk	jernbanehistorie.	
•	 Våre	stasjonsbygninger,	lokomotivhaller	og	skinnegang	
	 skaper	en	jernbanehistorisk	atmosfære	i	museumsparken.	
•	 La	deg	imponere	av	den	legendariske	”Dovregubben”!
•	 Stig	ombord	i	museumsdamptoget	“Tertittoget”	
	 for	en	tur	på	Norges	korteste	jernbanelinje.
•	 Midt	i	parken	er	barnas	favoritt	-	Leikvangen	stasjon	
	 med	minitoget	“Knertitten”.
•	 Museet	har	et	spesialbibliotek	for	norsk	jernbanevirksomhet	
	 og	kultur.	
•	 Våre	utstillinger	inspirerer	barna	til	fantasilek	med	små	og	store	tog.
•	 Turer	med	våre	museumstog.

Sommerens utstilling
“Mørke	spor”	–	om	jernbanen	under	2.	verdenskrig.	
Åpner	8.	mai.

Veiledende åpningstider
02.01.	-	31.05.	 	 	 Tirsdag-søndag	11-15	
01.06.	-	30.06.	+	17.08.	-	31.08.		 Hver	dag	11-15
01.07.	-	16.08.	 	 	 Hver	dag	10-17
01.09.	-	22.12.	 	 	 Tirsdag-søndag	11-15

Norsk Jernbanemuseum
Strandveien	163,	2316	Hamar.	Tel:	(+	47)	40	44	88	80.	www.norsk-jernbanemuseum.no

Lik	oss	på	FACEBOOK:	www.facebook.com/JERNBANEMUSEET

– En reise verdt!
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http://www.norsk-jernbanemuseum.no/
http://www.facebook.com/JERNBANEMUSEET
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”Å er det dekk driv med!?”
Komedie på Atlungstad Brenneri etter W. Shakespeares ”As you like it”
Spilles 26. juni - 5. juli
Sagt etter fjorårets ”Tvillingene”;   
– Jeg visste ikke at Shakespeare kunne være så morsom.  – Jeg lo så jeg tissa på meg!
www.hamarteater.no

”Når livet danser”
På Kvennstuguteatret i Vallset – Bygget på tekster av Vidar Sandbeck 
12. - 15. juni kl. 18.30
www.kvennstuguteatret.no

ÅRETS SOMMERTEATRE
Stange kommune støtter lokale kulturaktiviteter og har gleden av å presentere:
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KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter
Kunstbanken presenterer norsk og internasjonal samtidskunst
på et høyt nivå i særpregede lokaler. Institusjonen holder hus i
den gamle Norges Bank-bygningen med et moderne tilbygg. I
åtte gallerirom viser vi skiftende utstillinger av kunsthåndverk
og billed kunst. Vi tilbyr annerledes formidlingsopplevelser, Per-
formancefestival annenhver høst, og kunstfaglig veiledning til
bedrifter og privat personer. I vår kunstbutikk selges unike
produkter av profesjonelle kunstnere fra Hedmark og landet for
øvrig.

Lokalene kan leies til møter og spesielle anledninger.

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11 – 16.
Lørdag - søndag 12 – 17.
Mandager og helligdager stengt. 

Parkgt 21., 2317 Hamar. 
Tel +47 62 54 22 60. 
post@kunstbanken.no  www.kunstbanken.no
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http://www.hamarteater.no/
http://www.kvennstuguteatret.no/
mailto:post@kunstbanken.no
http://www.kunstbanken.no/
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Kulturlivet i Hamarregionen er rikt. Kanskje fordi noen av 
 Norges  største navn har tilknytning til området. Vår største 

 billedkunstner, Edvart Munch ble født på Løten, Kirsten 
Flagstad fra Hamar ble betraktet som verdens største 

sopransanger, Ingeborg Refling Hagen fra Stange står 
som en av landets fremste forfattere og lyrikere. Og 

for ikke å glemme hele Norges og Ringsakers Alf 
Prøysen. 

Arven etter de store som satte regionen 
på det nasjonale kulturkartet lever 

videre. Du kan få åndelig påfyll på 
forskjellige arenaer g jennom hele 

året. Noen av høydepunktene 
finner du her.

Kulturell rikdom

Foto: Geir Olsen
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APRIL: 
THE GATHERING 
01.-05.04 Vikingskipet. Stort datatreff. 
gathering.org

VÅRMARKED 
18.-19.04 Vikingskipet. Antikk-, brukt og 
 samlermarked.  vikingskipet.com 

MAI: 
ANJAZZ HAMAR JAZZFESTIVAL 
06.-09.05. anjazz.no

NORGESCUP LANDEVEI 
14.05 Stange. ottestadsk.no

UTSTILLING AV EL ANATSUI 
23.05-09.08 Kunstbanken.  
kunstbanken.no

HAMARRITTET 
25.05 Landeveisritt. ottestadsk.no

STORHAMAR CUP 
29.-31.05 Vikingskipet og Stange-
hallen. Håndballturnering, 9-16 år. 
 storhamarcup.no

“TURIST I EGET RIKE” 
30.05 Brumundal torg. Utendørs 
 reiselivsmesse. hamarregionen.no 

JUNI: 
ØLFESTIVALEN 
04.-06.06 Nye Stortorget i Hamar.
junihamar.no

STOPPESTED VERDEN 
06.-07.06 Norsk Jernbanemuseum. 
stoppestedverden.no

BRISKEBYTURNERINGEN 
06.-07.06 Hamar. Landets største 
helgeturnering i fotball. Barn og 
 ungdom. hamkam.no

HM KONGENS GARDE 
11.06 Hamar kulturhus. ebillett.no

SOMMERSHOW MED ELDAR OG 
RAYMON 
11.06-04.07 Tjuvholmen kro.
eldarvagan.no 

MIDDELALDERFESTIVALEN 
12.-14.06 Hedmarksmuseet. 
middelalderfestival.no

MJØSSVØM 
12.-14.06 Ankerskogen. 
hamaridrettslag.no

KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVALEN 
17.-21.06 hamar. flagstadfestival.no

BYFEST 
19.06 Moelv. ringsaker.no 

SANDVOLLEYBALLTURNERING 
20.06 Koigen. Eika Forsikring inviterer 
alle til turnering. eika.no/forsikring

NM TEMPO 
23.-25.06 Brumunddal torg. 
 Lagtempo og temporitt. Tour of 
 Norway for Kids 25.06. ringsaker.no 

ALLSANG PÅ TJUVHOLMEN 
24.06.-05.08 tjuvholmen kro
Hver onsdag kl. 21. Billetter kjøpes  
i døra. tjuvholmenkrohamar.no

SOMMERKOMEDIE MED 
TURNÉKOMPANIET 
26.06-05.07 Atlungstad brenneri 
atlungstadbrenneri.no

JULI: 
SOMMER PÅ MJØSGÅRDENE 
05.-12.07. mjosgardene.no

EURONATS 2015 
16.-19.07 Løtenhallen. Stort biltreff. 
bstuk.com

SOMMERSHOW PÅ TINGNES 
Fredag og lørdag i perioden  
17.07 - 01.08. Suksesshow med humor 
og musikk av og med søskna Amb. 
Ambshow.com

21

Arrangementer

http://www.gathering.org
http://www.vikingskipet.com
http://www.anjazz.no
http://www.ottestadsk.no
http://www.kunstbanken.no
http://www.ottestadsk.no
http://www.storhamarcup.no
http://www.hamarregionen.no
http://www.junihamar.no
http://www.stoppestedverden.no
http://www.hamkam.no
http://www.ebillett.no
http://www.eldarvagan.no
http://www.middelalderfestival.no
http://www.hamaridrettslag.no
http://www.flagstad-festival.no
http://www.ringsaker.no
http://www.eika.no/forsikring
http://www.ringsaker.no
http://www.tjuvholmenkro-hamar.no
http://www.atlungstadbrenneri.no
http://www.mjosgardene.no
http://www.b-stuk.com
http://www.amb-show.com
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PRØYSENFESTIVALEN 
17.-23.07. proysenhuset.no

VAMP KONSERT 
25.07 Hoel gård. Salg billettservice.no 

KIM LARSEN OG KJUKKEN 
25.07 Tjuvholmen arena.  
Salg billettservice.no 

SJUSJØRITTET 
25.07 Sjusjøen. visitsjusjoen.no

SOMMERIS 
31.07-16.08 Vikingskipet.  
vikingskipet.com

AUGUST: 
FESTSPILLENE I ELVERUM 
31.07-09.08. fie.no

TØMMERSTOCK 
07.-08.08 Brumunddal. Hellbillies, Åge 
Aleksandersen, SAGA, Gabrielle m.fl. 
tommerstock.no

SOMMERSHOW PÅ TJUVHOMEN 
KRO HAMAR 
07. OG 08.08 Suksesshow med 
humor og musikk av og med søskna 
Amb. Ambshow.com

SJUSJØLØPET 
08.08 visitsjusjoen.no

OFFROAD OTTESTAD 
08.08 Stange. ottestadsk.no

UNDER BRUA FESTIVALEN 
21.-22.08 Hamar. Musikk- og 
 kunstfestival under Åkersvika bru. 
underbrua.no

INNLANDSMARKEDET 
21.-22.08 Moelv. innlandsmarkedet.no

BIRKEBEINERRITTET 
29.08 birkebeiner.no

SEPTEMBER: 
PULTOST OG AKEVITTDAGENE 
04.-05.09 løten. loten.kommune.no

HAGEHISTORISK MARKED 
05.-06.09 Sveinhaug gård.
sveinhauggard.no

KØNNBÆND FESTIVALEN 
11.-12.09 Stange. stange.kommune.no

MIDT I MATFATET 
18.-20.09 Vikingskipet. vikingskipet.com

HAMAR MART´N 
24.-27.09 Vikingskipet. vikingskipet.com

PRØYSENMARSJEN 
27.09 Prøysenhuset. proysenhuset.no 

OKTOBER: 
HØSTMARKED 
10.-11.10 Vikingskipet. Antikk-, brukt og 
samlermarked.  vikingskipet.com 

PERFORMANCEFESTIVALEN 
16.-17.10 Kunstbanken. kunstbanken.no

HUNDEUTSTILLING 
17.-18.10 Vikingskipet. vikingskipet.com

NOVEMBER: 
RINGSAKEROPERAEN 
10.-22.11 Teatersalen i brumunddal
Helt ny oppsetning av “Carmen”. 
 ringsakeroperaen.no

DESEMBER: 
MARKERING AV EDVARD MUNCH 
SIN FØDSELSDAG 
12.12 Løten. loten.kommune.no

FØRJULSTID PÅ PRØYSENHUSET 
Hele desember fra første søndag  
i advent. proysenhuset.no 

FEBRUAR 2016: 
LILLEHAMMER 2016 
2. VINTEROLYMPISKE 
UNGDOMSLEKER 
12.-21.02 Vikingskipet er arena for 
lengdeløp skøyter. Hamar OL-AMFI er 
arena for kunstløp. lillehammerol16.no

1) Dramatisk ridderkamp under 
 Middelalderfestivalen 

2) Sommershow på Tjuvholmen Kro i 
Hamar med Eldar Vågan i spissen. I år 
har han med seg Raymon. Premiere er 
torsdag 11. juni. 

3) Få med deg fantastiske ”Carmen”  
i Ringsakeroperaen i November

3

Komplett 
arrangements

kalender på  
hamarregionen.no

http://www.proysenhuset.no
http://www.billettservice.no/event/vamp-pa-hoel-gard-billetter/455009
http://www.billettservice.no/event/kim-larsen-og-kjukken-billetter/443959
http://www.visitsjusjoen.no
http://www.vikingskipet.com
http://www.fie.no
http://www.tommerstock.no
http://www.amb-show.com
http://www.visitsjusjoen.no
http://www.ottestadsk.no
http://www.underbrua.no
http://www.innlandsmarkedet.no
http://www.birkebeiner.no
http://www.loten.kommune.no
http://www.sveinhauggard.no
http://www.stange.kommune.no
http://www.vikingskipet.com
http://www.vikingskipet.com
http://www.proysenhuset.no
http://www.vikingskipet.com
http://www.kunstbanken.no
http://www.vikingskipet.com
http://www.ringsakeroperaen.no
http://www.loten.kommune.no
http://www.proysenhuset.no
http://www.lillehammerol16.no
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Klevfos Industrimuseum
Klevfos Industrimuseum består av den nedlagte bedriften 
Klevfos Cellulose- & Papirfabrik AS (1888 – 1976). Fabrikken 
står slik den ble forlatt i 1976, med maskiner og miljø intakt. 
Stort friområde, med godt tilrettelagt lekeplass. Håndlaging 
av papir.

Omvisninger, aktivitetstilbud, utstllinger.  Teaterstykket 
«ARBESDAER» av Tor Karseth. Stykket blir satt opp flere 
ganger gjennom sesongen som varer fra 1.mai til 31.sep-
tember. Museet er i dag ett av anleggene som Riksanti-
kvaren prioriterer som nasjonale industrielle kulturminner.

Munch-Senteret i Løten
I 2013 var det 150 år siden Edvard Munch ble født på 
gården Englaug på Ådalsbruk. Løten kommune etablerte 
Munch-Senteret i Løten i et eget hus på museet. Åpnings-
tidene er de samme som for industrimuseet. Viser barn-
dommen og hvordan området kan spores i hans kunst.
Kulturstier
Industristien: en merket sti til tidligere Aadalsbrug 
Jernstberi og Mekaniske Verksted (1842 – 1928).
Munch-stien: egner seg som sykkeltur gjennom viktigste 
stedene i historien om Edvard Munch. 
Sykler kan leies ved museet. 

2345 Ådalsbruk  |  +47 62 50 88 00 / 62 40 90 00  |  ht@klevfos.no  |  www.klevfos.no
Åpningstider: se annomuseum.no og klevfos.no

MUNCH-SENTERET
i Løten

Pilgrimssenter Hamar
Tel: +47 474 78 266  |  hamar@pilegrim.info  |  hamar.pilegrimsleden.no

Følg i pilegrimens fotspor!

Pilegrimsleden gjennom Hamarregionen tar deg 
med gjennom et vidt og fint kulturlandskap langs 

Mjøsa, fylt med historie og kulturminner. Kombiner 
vandringen med en tur med Skibladner, lokale 
matopplevelser og overnattingssteder med særpreg. 
Pilegrimssenter Hamar ligger på historisk grunn ved 
Hamardomen og Hamarkaupangen. 

Kontakt oss for turforslag eller for guidede turer for 
grupper. Du kan også klikke deg inn på turplanlegg-
eren på www.pilegrimsleden.no og lage din egen tur. 

mailto:ht@klevfos.no
http://www.klevfos.no/
mailto:hamar@pilegrim.info
http://www.pilegrimsleden.no/
http://www.hamar.pilgrimsleden.no
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Hamar Sagbladfabrikk

H amar Sagbladfabrikk er ett av innlandets ledende kultur-
steder, og mye brukt til konserter, bryllup, konferanser 

og private-/firmaevents. Lokalet er på 1 000 kvadratmeter 
fordelt på to etasjer, med historie og særpreg! Her kan opptil 
350 personer bli servert i 2. etasje. Kapasitet til 900 personer 
under konserter.

I fabrikken er det også galleri, hvor flere av landets fremste 
kunstnere har jevnlige utstillinger, i tillegg til en permanent 
utstilling med ca. 40 oljemalerier av Nicolai Astrup 
Geelmuyden. Søndager er det en liten kunstkafé i det gamle 
maskinrommet. Gangavstand til Domkirkeodden og Mjøsa.

Raubekkgata 15  |  2318 Hamar  |  Tel. +47 411 44 890  
hamarsagbladfabrikk.no

http://www.eldarvagan.no
http://www.hamarsagbladfabrikk.no
http://www.billettservice.no
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STED NAVN BESKRIVELSE KONTAKTINFO
BARN OG FAMILIE
Hamar Ankerskogen svømmehall Badeland med basseng, sklier og velværeavdeling ankerskogen.no

Hamar Lekeland1 Innendørs lekepark på 1 500 kvm lekeland1.no

Hamar Norsk Jernbanemuseum Ta Tertitttoget, Norges korteste jernbanelinje. Museumspark norskjernbanemuseum.no

Hamar Bowling 1 Topp moderne bowlingsenter midt i Hamar sentrum bowling1.no 

Hamar Domkirkeodden Et av Norges største middelaldermuseer. Friluftsmuseum annomuseum.no

Hamar Mammuthus Mammututstilling mammuthus.info

Hamar, Ilseng Ilseng gård Hundekjøring som passer til alle aldre ilsenggard.no

Ringsaker, Rudshøgda Prøysenhuset Nasjonalt kulturhus til minne om Alf Prøysen proysenhuset.no

Ringsaker, Helgøya Helgøya Klatrepark Klatrepark for hele familien helgoyaklatrepark.no

Ringsaker, Moelv Mjøsen golfklubb 18-hulls golfbane msgk.no

Ringsaker, Næroset Stubberud gård Eventyrskog, en mystisk samling eventyrfigurer stubberudgaard.no 

Stange Atlungstad golf 18-hulls golfbane atlungstadgolf.no

Stange, Tangen Tangen dyrepark Familiepark med mer enn 120 dyr tangendyrepark.no

HANDEL
Hamar Hamar sentrum Innlandets handelhovedstad hamarsentrum.no

Hamar CC Stadion Innlandets største senter med ca 90 butikker ccstadion.no

Hamar CC Mart´n Kjøpesenter med 17 butikker, med XXL Sport og Vinmonopolet ccmartn.no

Hamar Maxi Hamar Storsenter Kjøpesenter med 70 butikker maxihamarstorsenter.no

Hamar Husfliden Norsk brukskultur. I nye lokaler på CC Stadion husflidenhamar.no

Hamar Knutstad & Holen Innlandets beste fiskeforretning i Hamar sentrum knutstadholen.no

Hamar Gravdahl Bokhandel Kulturbokhandel og café gravdahl.no

Hamar HHTs butikk Hamar og Hedemarken Turistforenings egen butikk hht.no

Hamar Kunstbanken Egen kunstbutikk kunstbanken.no 

Hamar Skøytebutikk i 
 Vikingskipet

Åpen under isperioder vikingskipet.com

Løten Løiten Brænderi Lysstøperi med utsalg samt flere spesialforretninger loitenlys.no

Ringsaker, Nydalen IKEA Ringsaker Åpning 19. mars 2015 ikea.no

Ringsaker,  
Brumunddal

Brumunddal 
 Handelsstands forening

Sentrumsbutikker og Mølla kjøpesenter brumunddalby.com

Ringsaker, Moelv Moelv Handelsstands 
forening

Sentrumsbutikker i Moelv sentrum moelvhandelsstand.no

Ringsaker, Nes Edel Design Designklær i rene naturmaterialer edeldesign.as

Ringsaker, Nes Infoteket Handel Salg av lokalproduserte gaveartikler og lokale råvarer midtimjosa.no 

Ringsaker, Helgøya Skafferiet på Hovinsholm Sesongåpen café og landlivsbutikk skafferiet.no

Ringsaker, Stavsjø Braastads epler Gårdsbutikk braastadsepler.no 

Aktiviteter

http://www.ankerskogen.no
http://www.lekeland1.no
http://www.norsk-jernbanemuseum.no
http://www.bowling1.no
http://www.annomuseum.no
http://www.mammuthus.info
http://www.ilsenggard.no
http://www.proysenhuset.no
http://www.helgoyaklatrepark.no
http://www.msgk.no
http://www.stubberudgaard.no
http://www.atlungstadgolf.no
http://www.tangendyrepark.no
http://www.hamarsentrum.no
http://www.ccstadion.no
http://www.ccmartn.no
http://www.maxihamarstorsenter.no
http://www.husflidenhamar.no
http://www.knutstadholen.no
http://www.vgravdahl.no
http://www.hht.no
http://www.kunstbanken.no
http://www.vikingskipet.com
http://www.loiten-lys.no
http://www.ikea.no
http://www.brummunddalby.com
http://www.moelvenhandelsstand.no
http://www.edeldesign.as
http://www.midtimjosa.no
http://www.skafferiet.no
http://www.braastadsepler.no
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STED NAVN BESKRIVELSE KONTAKTINFO
FISKE 
Hamar Mjøsa Norges største innsjø med 21 fiskesorter. Trenger ikke 

fiskekort
mjosa.no

Hamar Vang Almenning Fiske i elver, sjøer og vann. Bomavgift og fiskekort kjøpes 
på Gåsbu

vangalmenning.no

Løten Løiten Almenning Flere elver og mindre sjøer. Trenger ikke fiskekort loitenalmenning.no

Ringsaker Ringsaker Jakt- og  
fiskeområde

40 fiskevann, bekker og elver. Gratis fiskekort for alle under 
18 år 

rjfo.no

Ringsaker Brumunda Renner ut i Mjøsa. Fiskekort bosff.com

Stange Romedal og Stange 
almenninger

Elver, bekker og sjøer. Fiskekort rasa.no 

SYKLING
Løten, Budor Løten Fine utfluktsmål til fots, på sykkel og ski budor.no

Løten Munch-ruten Grupper kan bestille guidet sykkeltur. Mulig på egenhånd klevfos.no 

Mjøsa rundt Mjøstråkk 250 km lang sykkelrute rundt Mjøsa. Eget sykkelkart. 
Sykkelutleie

hamarregionen.no 

Ringsaker, Nes og 
Helgøya

Tursykling Eget sykkelkart. Sykkelutleie midtimjosa.no

Ringsaker, Sjusjøen Tursykling Merkede ruter tilpasset alle nivåer. Eget sykkelkart. 
 Sykkelutleie

visitsjusjoen.no

Ringsaker, Sjusjøen Sjusjøen Mountain Bike 
Park

Terrengpark i Sjusjøen skisenter, Natrudstilen sjusjoen.no

VANNAKTIVITETER
Hamar RIB Safari RIB Safari på Mjøsa ribsafarimjosa.no

Ringsaker, Nes og 
Helgøya

Infoteket Kajakk utleie og kurs. Gruppeturer midtimjosa.no 

Ringsaker, Åstdalen Tretopphytter Guidet kanopadling i Åsta elv. Grupper tretopphytter.no

FLERE AKTIVITETER
Hamar Besøkssenteret hos 

Norsk Tipping
Viser historien til Norsk Tipping norsktipping.no

Hamar Kirsten Flagstadmuseet Museum til minne om operastjernen kirstenflagstad.no

Hamar Pilegrimsleden Pilegrimsvandring. Korte eller lengre vandringer hamar.pilegrimsleden.no

Hamar Kunstbanken Hedmark 
Kunstsenter

Utstillinger med norsk og internasjonal samtidskunst kunstbanken.no

Hamar Skibladner Båttur med verdens eldste hjuldamper i drift skibladner.no

Hamar Vikingskipet Norges nasjonalanlegg for skøyter vikingskipet.com

Hamar Hamar Sagbladfabrikk Ett av Innlandets ledende kultursteder hamarsagbladfabrikk.no 

Hamar Elverum Kunstgalleri Kunstgalleri galleriekg.no

Løten Munch-Senteret i Løten Senter med fokus på Edvard Munchs unge liv klevfos.no

Løten Klevfoss Industrimuseum Museum som viser en nedlagt cellulose- og papirfabrikk klevfos.no

Stange Migrasjonsmuseet Friluftsmuseum om utvandring, hjemvandring og innvandring emigrantmuseum.no

Stange Atlungstad Brenneri Levende industrimuseum som produserer sprit av poteter atlungstadbrenneri.no

Stange Norsk Motorhistorisk 
Museum

Samling av 200 kjøretøy og maskiner nmhm.no

Stange Røhne Nedre Unike vegg- og takmalerier av bl.a. Napoleon stangevestbygd.no 

http://www.mjosa.no
http://www.vangalmenning.no
http://www.loitenalmenning.no
http://www.rjfo.no
http://www.bosff.com
http://www.rasa.no
http://www.budor.no
http://www.klevfos.no
http://www.hamarregionen.no
http://www.midtimjosa.no
http://www.visitsjusjoen.no
http://www.sjusjoen.no
http://www.ribsafarimjosa.no
http://www.midtimjosa.no
http://www.tretopphytter.no
http://www.norsk-tipping.no
http://www.kirsten-flagstad.no
http://www.hamar.pilgrimsleden.no
http://www.kunstbanken.no
http://www.skibladner.no
http://www.vikingskipet.com
http://www.hamarsagbladfabrikk.no
http://www.galleriekg.no
http://www.klevfos.no
http://www.klevfos.no
http://www.emigrantmuseum.no
http://www.atlungstadbrenneri.no
http://www.nmhm.no
http://www.stangevestbygd.no
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Overnatting

ROM LEIL.

HOTELL
Clarion Collection 
Hotel Astoria 

Torggata 23,  
N-2317 Hamar

62 70 70 00 76 111 choice.no

First Hotel Victoria Strandgaten 21,  
N-2317 Hamar

62 02 55 00 161 286 firsthotels.com

Grande 
 sommerhotell

Bryggevegen 83, 
N-2350 Nes på 
 Hedmarken

62 36 25 00 20 30 granderehab.no

Hedmarktoppen 
sommerhotell 

Limhusveien 15,  
N-2315 Hamar

62 51 93 70 144 4 hamarhytteutleie.no

Rustad Hotell & 
Fjellstue

Nysætra,  
N-2312 Sjusjøen

62 33 64 64 45 90 1 5 rustadhotel.no

Scandic Hamar Vangsveien 121,  
N-2318 Hamar

21 61 40 00 239 465 scandichotels.com

Scandic Ringsaker Kåtoprveien 1,  
N-2320 Furnes

62 35 01 00 176 350 scandichotels.com

CAMPING OG HYTTER
 Hedmarktoppen 
camping og 
 hytteutleie

Limhusveien 16,  
N-2316 Hamar

62 51 93 70 63 12 hamarhytteutleie.no

Mjøsa Ferie og 
 Fritidssenter

Bureiservn. 5,  
N-2384 Brumunddal

62 35 98 00 16 4 270 mjosaferie.no

Bellevue Bed & 
Breakfast

Aluvegen 65,  
N-2319 Hamar

99 88 09 99 19 40 hamarbooking.no

Budor Gjestegård N-2340 Løten 41 07 63 72 69 150 13 9 budor.no

Hamar Vandrerhjem 
Vikingskipet

Åkersvikvn. 24,  
N-2321 Hamar 

62 52 60 60 60 200 19 vikingskipet.no

Kroene på 
 Rudshøgda

N-2360 Rudshøgda 62 35 50 50 24 48 eurostop.no 

Malungen 
 Gjestegård

Odalsvegen 1601, 
N-2330 Vallset

99 40 73 33 21 48 16 malungen.no

Myklegard Ånestadvegen 4, 
N-2340 Løten

62 59 15 00 24 46 myklegard.no 

Rosenlund park Ådalsbrukvegen 181, 
N-2340 Løten

47 70 03 32 15 40 1 rosenlundpark.no

Seiersted Pensjonat Holsetgata 64,  
N-2318 Hamar

99 88 09 99 17 33 hamarbooking.no

Toneheim 
 Folkehøgskole

Marmorvegen 15, 
N-2322 Hamar

62 54 05 00 223 26 toneheim.no

Tretopphytter Ringsaker 90 93 33 56 37 5 tretopphytter.no

http://www.choice.no
http://www.firsthotels.com
http://www.grande-rehab.no
http://www.hamar-hytteutleie.no
http://www.rustadhotel.no
http://www.scandichotels.com
http://www.scandichotels.com
http://www.hamar-hytteutleie.no
http://www.mjosaferie.no
http://www.hamarbooking.no
http://www.budor.no
http://www.vikingskipet.no
http://www.eurostop.no
http://www.malungen.no
http://www.myklegard.no
http://www.rosenlundpark.no
http://www.hamarbooking.no
http://www.tonheim.no
http://www.tretopphytter.no
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Bryhni Søndre Brynivegen 53,  
N-2335 Stange

62 57 18 11 7 15 bryhnisondre.no

Fjetre gård Sandvikavn. 185,  
N-2312 Ottestad

40 47 93 19 6 12 fjetre.no

Fokhol gård Fokholgutua 216, 
N-2335 Stange

62 57 19 79 17 35 fokhol.no

Gillund store Gillundveien 83,  
N-2335 Stange

40 40 49 47 4 2 gillundgaard.no

Gillund øvre Gillundveien 53,  
N-2335 Stange

91 76 66 30 7 1 stangevestbygd.no

Hoel gård Tingnesveien 581, 
N-2350 Nes på 
 Hedmarken

62 35 35 46 37 65 hoelgaard.no

Kvarstad gård Rørsvegen 238,  
N-2384 Brumunddal

91 70 25 45 7 18 kvarstadgaard.no

Lier gård Bjørgeveien 219, 
N-2380 Brumunddal

91 32 21 28 6 10 liergard.no

Nerlien gard Nesvegen 686,  
N-2325 Stavsjø

62 36 53 65 14 3 nerliengard.no

Staur g jestegård Vestbygdvn. 226, 
N-2312 Ottestad

41 57 12 22 35 60 staur.no

BO PÅ BARNAS SOMMERHOTELL! 
Scandic Ringsaker er det perfekte hotellet for barnefamilier i sommer! Vi har innendørs badebasseng, stort lekerom, familierom, 
spennende skattekart og andre barneaktiviteter med aktivitetsleder. Hos oss får alle barn velkomstgave ved innsjekking! 
Scandic Ringsaker ligger sentralt til med kort vei til familieparker og andre barnevennlige severdigheter. 

Familierom i sommer fra kr 990,- per natt for to voksne og to barn inkl. frokost. Bestill sommerferien i dag! 

Kontakt hotellet direkte på tlf: 62 35 01 00/e-post: ringsaker@scandichotels.com 
og henvis til «Barnas Sommerhotell 2015».

Vi har innendørs badebasseng, stort lekerom, familierom, 
spennende skattekart og andre barneaktiviteter med aktivitetsleder. Hos oss får alle barn velkomstgave ved innsjekking! 

Famililierom
fra kr 990,-/nattinkl. frokost

scandichotels.no/ringsaker

SCHN 858 - Annins Hamarregionen.indd   1 2015-02-19   15:24

mailto:ringsaker@scandichotels.com
http://www.scandichotels.no/ringsaker
http://www.bryhni-sondre.no
http://www.fokhol.no
http://www.gillundgaard.no
http://www.stangevestbygd.no
http://www.hoel-gaard.no
http://www.kvarstad-gaard.no
http://www.liergard.no
http://www.nerlien-gard.no
http://www.staur.no
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Spise
STED BESKRIVELSE WEB

HAMAR
Kafeer

Bakeriet i Brumunddal Håndverksbakeri på CC Stadion bakerietibrumunddal.no

Café Colonialen Kafé, bakeriutsalg, lunsjbar og delikatessebutikk på Torghjørnet cafeonline.no

Café Gravdahl Kafé i bokhandel. Frokost- og lunsjretter, salg av kortreiste produkter gravdahl.no

Café Gravdahl Maxi Kafé i bokhandel. På kjøpesenteret Maxi Storsenter gravdahl.no

Café Opus Kafé på Maxi Storsenter cafeopus.no

Café Valuta Fusion food i Hamar kulturhus hai.no

Hoels café Tradisjonell kafé hvor Hamar-historien sitter i veggene. Stor uteservering Facebook: hoels café ans

Kai og Mattis café Kafé som serverer lekre lunsjretter og kaker Facebook: kai og mattis

Kjelstad Bakeri Eget bakeriutsalg og kafè på Kvartal 48 i gågata kjelstadbakeri.no

Kringla Bakeri Eget bakeri, utsalg og kafè i sentrum kringla.no 

Krutt espressobar Kaffebar på CC Stadion kruttespressobar.no

Larsen  Café Butikk, kafé med bakgård i sentrum larsenhamar.no

Tante Gerda kafé og galleri Kafé med hjemmelaget mat og kunst på veggene tantegerda.no

Te og Kaffeboden Lunsjsted, kaffebar, kafé i gågata Facebook: tekaffeboden

Triangel café Enkle lunsjretter, is og bakervarer mjosanker.no

Fast Food

Funky Frozen Yogurt Iskrem CC Stadion funkyfrozenyogurt.no

BBQ Bistro Pizza, grillretter, salater, småretter Facebook: bbq bistro hamar

Burger King Fast food på CC Stadion burgerking.no

Deniz Grill og gatekjøkken Fast food Facebook: Deniz grill og 
 gatekjøkken

La Baguette ”Fresh food- kjede med nysmurte baguetter på Maxi Storsenter labaguette.no 

McDonalds Fast food mcdonalds.no 

Sentrum Mat Gatekjøkken Fast food

Siesta Lunchbar Tyrkisk hurtigmatrestaurant Facebook: siesta lunchbar

Restauranter

Big Horn Steak House Biffrestaurant bighorn.no/hamar

Bjørns Bistro Norsk hverdagsmat Facebook: bjørns bistro

1 Dinar Tyrkisk, gresk, meksikansk 1dinar.justeat.no

Dolly Dimples Pizza og småretter dolly.no

Dragon Sushi Asiatisk restaurant og take away dragonsushi.no

Hai Streetfood Elegant street food fra hele verden hai.no

Hai2go Sushi og andre retter hai.no 

Hamarstua spiseri Á la carte-restaurant på Domkirkeodden med fisk og skalldyr som spesialitet hamarstua.no

Hot & spicy Asiatisk hotandspicy.no

http://www.bakerietibrummunddal.no
http://www.cafeonline.no
http://www.gravdahl.no
http://www.gravdahl.no
http://www.cafeopus.no
http://www.hai.no
https://www.facebook.com/pages/Hoels-Cafe-Ans/179405305411486
https://www.facebook.com/kaiogmattis
https://nb-no.facebook.com/pages/Te-Kaffeboden/174323759372964
https://www.facebook.com/pages/BBQ-Bistro-Hamar/132667363573182
https://www.facebook.com/pages/Denniz-Grill/270570949721656?rf=116072345129312
https://nb-no.facebook.com/pages/Siesta-Lunchbar/172598179339
https://www.facebook.com/pages/Bj%C3%B8rns-Bistro/1471131266456081
http://www.kjelstad-bakeri.no
http://www.kringla.no
http://www.krutt-espressobar.no
http://www.larsenhamar.no
http://www.tantegerda.no
http://www.mjosanker.no
http://www.funkyfrozenyogurt.no
http://www.burgerking.no
http://www.labaguette.no
http://www.mcdonalds.no
http://www.bighorn.no/hamar
http://www.1-dinar.just-eat.no
http://www.dolly.no
http://www.dragon-sushi.no
http://www.hai.no
http://www.hai.no
http://www.hamarstua.no
http://www.hotandspicy.no
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Ikke Bare Bar Variert meny til lunch og middag Facebook: ikke bare bar

Jordbærpikene Hjemmelaget mat med førsteklasses råvarer jordbærpikene.no

Kolonihagen Hamar Alle retter basert på lokale og økologiske råvarer kolonihagen.no

La Perla Populær bydelskro på Hamar vest. Italiensk og tyrkisk laperla.no

Leonardo Italiensk restaurant leonardorestaurant.no

Nagomi Sushirestaurant og coctailbar. Take away nagomi.no

Ny & Ne Spiseri Frokost, lunsj og middag på Hamar vandrerhjem vikingskipet.no

One Piece Sushi Asiatisk restaurant  med take away Facebook: one piece sushi

Pizzanini Pasta- biff og pizzarestaurant pizzaninni.com

Peppes pizza Pizzarestaurant peppes.no/hamar

Pizzeria San Marino Pizza, burgere, kebab Facebook: san marino pizza as

Royal India Indisk restaurant royalindia.no

Sans restaurant & bar Á la carte-spesialiteter på Scandic Hamar scandichotels.no

Steak House Company Biffrestaurant steakhouse.no

Subway Amerikansk sandwicherestaurant subway.no

Terra Mia Italiensk restaurant terramia.no

The Irishman Pub Biff og enkle småretter. Byens største utvalg av øl på fat irishman.no 

Tjuvholmen Kro Ved båthavna i Hamar får du servert god mat og god drikke tjuvholmenkro.no

Volume Amerikanskinspirert mat hai.no

Conto Italiensk restaurant og vinbar lokalisert i Kunstbanken kunstbanken.no

RINGSAKER
Kafeer

Bakeriet i Brumunddal Håndverksbakeri med ferskhetsgaranti på torget bakerietibrumunddal.no

Bakeriet Kjelstad avd. 
Brumunddal

Bakeriutsalg og kafé

Café Jeanette Kjøpesenterkafé og lunsjsted på Mølla Storsenter mollastorsenter.no

Eat Kaffespesialisten Baguetter, kaffespesialiteter

Kafé Julie Prøysenhuset Hjemmelagde matretter og kaker på Prøysenhuset proysenhuset.no

Kafeen på OBS Lunch, middag, kaker og kaffe

La Rozarin AS Tyrkisk restaurant larozarin.no

Baker Kristiansen Bakeriutsalg og kafé bakerkristiansen.no

Skafferiet Kafé og landlivsbutikk. Hjemmelaget mat basert på kortreiste råvarer skafferiet.no

Stubberud gård Kafé og gårdsbutikk mellom Næroset og Åsmarka stubberudgaard.no

Kaffestua Kafé i sentrum av Sjusjøen visitsjusjoen.no

Sjusjøen kafé, Natrudstilen Kafé og afterski ved Sjusjøen skisenter sjusjoen.no 

Fastfood

McDonalds Fast food ved E6 mcdonalds.no

Jafs Fastfood

Moelv Kebab Kebabrestaurant og take away

Restauranter

Brumunddal sushi Japansk, kinesisk, thai og vietnamesisk estaurant og take away brumunddalsushi.no

China Restaurant Yun 
Sheng Yunsheng Chen 

Asiatisk restaurant

Dalas restauranthus Internasjonal Á la carte-restaurant dalasrestauranthus.no

La Rozarin AS Tyrkisk restaurant larozarin.no

https://nb-no.facebook.com/IkkeBareBar?rf=140800802641818
https://nb-no.facebook.com/pages/One-Piece-Sushi/205213709558390
https://www.facebook.com/pages/San-Marino-Pizza-Gj%C3%B8vik/268089989904569?rf=182798858412849
http://www.jordb�rpikene.no
http://www.kolonihagen.no
http://www.la-perla.no
http://www.leonardorestaurant.no
http://www.nagomi.no
http://www.vikingskipet.no
http://www.pizzaninni.com
http://www.peppes.no/hamar
http://www.royal-india.no
http://www.scandichotels.no
http://www.steakhouse.no
http://www.subway.no
http://www.terramia.no
http://www.irishman.no
http://www.tjuvholmen-kro.no
http://www.hai.no
http://www.kunstbanken.no
http://www.bakerietibrummunddal.no
http://www.mollastorsenter.no
http://www.proysenhuset.no
http://www.larozarin.no
http://www.bakerkristiansen.no
http://www.skafferiet.no
http://www.stubberudgaard.no
http://www.visitsjusjoen.no
http://www.sjusjoen.no
http://www.mcdonalds.no
http://www.brummunddalsushi.no
http://www.dalarestauranthus.no
http://www.larozarin.no
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STED BESKRIVELSE WEB

Årstidene Á la carte-restaurant på Scandic Ringsaker scandichotels.no

China house Wei Chen Asiatisk restaurant

Mjøsa Pizzeria og Restau-
rant 

Tyrkisk, italiensk, norsk mat. á la carte mjøsapizzeriaogresturant.no

Fantasiatisk AS Sushirestaurant med take away

Vanntårnet Restaurant, kaffebar og sportsbar Facebook: vanntårnet as

Kafé Julie Prøysenhuset Hjemmelaget hverdagsmat i det nye Prøysenhuset proysenhuset.no

Kroene på Rudshøgda Norsk tradsjonsmat langs E6 eurostop.no

Låven Bar Kafe og bar/afterski i Sjusjøen sentrum Facebook: låven bar

Rustad Hotel og Fjellstue Restaurant på Sjusjøen rustadhotel.no 

Sjusjøtunet Hytter & 
Caravansenter

Kafé/pub ved Sjusjøen Langrennsarena sjusjotunet.no

Tingnes spiseri Restaurant med meny basert på råvarer fra lokalmiljøet tingnesspiseri.no

STANGE
Duggurn Kafé og catering som benytter lokale råvarer duggurn.no

Jafs Fastfood Jafs.no

Jarle Hoel’s Kro Restaurant og kaf é Facebook: Jarle Hoel’s Kro

JB blomster & kaffebar Kaffe, kaker og baguetter Facebook: J.B. Blomster

Nye Pizza la Italia Pizzarestaurant og kebab Facebook: nye pizza la italia

Tingvold kafé og restaurant Lunsj- og middagsservering

Budor Gjestegård Kafé med tradisjonsmat ved Budor skitrekk budor.no

Kilde Gjestegiveri Søndagsbuffet og selskaps-/cateringvirksomhet kildemat.no

Mona Lisa Italiensk restaurant Facebook: mona lisa løten

Myklegard Kafeteria og restaurant langs Rv25 med tradisjonell og kortreist meny myklegard.no 

Løiten Brænderi Kafè Kafé i ærverdige lokaler i Brenneriroa lbr.no 

Eufrat Grill og Pizza Pizza og grill- restaurant for takeaway, eller sitte i deres kafè-lokaler

Løten nærstasjon & 
 landhandleri

Kafé som serverer kortreist mat lotennerstasjon.no

Fo
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http://www.scandichotels.no
http://www.mjosapizzeriaogrestaurant.no
https://www.facebook.com/VanntarnetAs
http://www.proysenhuset.no
http://www.eurostop.no
http://www.rustadhotel.no
http://www.sjusjotunet.no
http://www.tingnesspiseri.no
http://www.duggurn.no
http://www.jafs.no
http://www.budor.no
http://www.kildemat.no
http://www.myklegard.no
http://www.lbr.no
http://www.loten-nerstasjon.no
https://www.facebook.com/pages/L%C3%A5ven-Bar/192671694081388
https://www.facebook.com/pages/Jarle-Hoels-Kro/284614018220051
https://nb-no.facebook.com/JB.Blomster
https://nb-no.facebook.com/pages/Nye-Pizza-La-Italia-As/182966428396681
https://www.facebook.com/pages/Mona-Lisa-L%C3%B8ten/841017975923849
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Visste du at...
 
Eika Forsikring har hovedkontor på Hamar med over 100 ansatte?

Eika Forsikring er blant Norges største forsikringsselskap som gjennom 
alliansebankene retter seg mot privatpersoner, landbrukskunder og 
småbedrifter.   

Eika Forsikring er de eneste i sin bransje med hovedkontor i Innlandet.  
Lokalsamfunnet er viktig for oss i Eika Forsikring og vi bidrar derfor med 
ulike arrangementer for å gjøre Innlandet til et attraktivt sted å være.  
Les mer på eika.no/forsikring 

http://www.eika.no/forsikring


http://www.sparebanken-hedmark.no

