
Egenandel 
på rom: 600,-

X

X

X

Rondvassbu

Spranget

Nysæter

Otta

Fredag 22.09
• Ankomst på Spranget parkering  

senest klokken 18.15. (Se beskrivelse 
av ankomst for mer detaljer)

• Tur til Rondevassbu med avgang 
klokken 18.30 (1.5t)

• Innlosjering og kveldsmat ca. 20.30

Lørdag 23.09
• Tur til Vinjeronden og Rondeslottet
• Fellesmiddag på kvelden inne  

på Rondevassbu
• Sosialt samvær og hygge

Søndag 24.09
• Mulighet for formiddagstur  

på eget initiativ
• Felles avreise tilbake til  

Spranget klokken 13.00

Ta bil, tog eller ekspressbuss til 
Otta. Kommer du med tog blir du 
hentet på stasjonen for transport til 
Spranget med avreise kort tid etter 
toget fra Oslo ankommer. 

Tog Kl.17.33 fra Oslo eller kl. 16.28 
fra Trondheim. Samme transport vil 
bli organisert ved hjemreise.

I privatbil tar du av like sør for Otta 
av fra E6 til Mysusæter. Framme 
på Mysusæter kjører du gjennom 
bommen til Tjønnbakken og videre 
inn til Spranget. (kr. 15,-) Herfra er 
det 6 km å gå inn til Rondvassbu 
(ca. 1,5 t).

Vi setter opp 2 stk. lavvo med fyring utenfor Rondevassbu. Sovepose og liggeunderlag ordner du selv. 
Håper så mange som mulig ønsker å benytte seg av denne muligheten. Du vil få servert frokost, lunsj og 
middag innendørs inkludert i oppholdet. Under hele oppholdet vil vi ha tilgang til stuen inne samt tilgang 
til dusj og utedo. Ved behov kan det også ordnes innlosjering inne på Rondevassbu.

Mestringshelg 

En opplevelse i regi 
av Friluftsløftet

Vi kan tilby en uforglemmelig 
naturopplevelse og følelsen 
av god helse og mestring 
sammen med andre som deg. 
Det vil bli arrangert guidet tur 
til Rondeslottet på lørdagen. 
En tur som skal gi den gode 
mestringsfølelsen! På kveld-
ene blir det sosialt samvær, 
latter og god mat inne på 
Rondevassbu.

OBS! Dette er ikke  
en ekstremhelg,  
men en ekstremt god 
mulighet til å oppleve 
naturen sammen med 
andre unge med MS. 

For påmelding, send mail med fullt 
navn, om du vil bo i hytte eller 
lavvo og med eventuelle spørsmål 
til steinar@ms.no. Du kan også 
ringe på telefon 22 47 79 95.

Du vil motta svar med betalings-
informasjon, pakkeliste og annen 
nødvendig informasjon.

Et initiativ for mestring, 
naturglede og samhold  
blant unge med MS.

Hvordan komme seg dit?

Påmelding:

Arrangementet er et samarbeid mellom:

22.-24. september 2017

Program for helgen: 

Egenandel 
lavvo: 200,-

for unge med MS

Praktisk informasjon:

–  i Rondane  –


