
SykkelVIKU 2019
Praktisk info & program



Velkommen til  
SykkelVIKU i Ringebu!
Når dette blir skrivet er vi ca. 4 uker unna festivalstart. Det er 
mange løse tråder å dra i, den røde tråden er for lengst både 
mistet og funnet adskillige ganger og vi lurer til tider på om det 
virkelig er så lurt å starte sykkelfestival med så mye  
forskjellig innhold -  i lille Ringebu. Men så drar vi ut på sykkel-
tur i skogen, på fjellet eller på de fine veiene i området. Går på 
konserter på en låve med utsikt over dalen, spiser kortreist mat 
i solveggen, diskuterer været med en venn, drikker kruttsterkt 
kaffe, banner over myggen og nyter solnedgangen fra oppi lia. 
Vipps har vi igjen tro på at dette må da være attraktivt for flere 
enn oss! 

Det er det som er kjernen i hele arrangementet. Det å dele med 
oss av det som gjør oss lykkelige, det som gjør at vi vil bo  
akkurat her og ikke noe annet sted i verden. Vi vil ta deg med 
på turer du kommer til å huske lenge. Vi vil vise deg hva  
Ringebu kan by på av natur, mat og kultur. Fordi her finnes så 
mye mer enn bare skog og fjell. Her finnes mennesker som 
brenner for noe. Her finnes fantastiske, mer eller mindre kjente 
perler av butikker, serveringssteder, konsertarenaer og andre 
steder man bare må oppleve for å forstå det. Takk for at akkurat 
du velger å delta på SykkelVIKU 2019! Vi har tro på at sammen 
skal vi oppleve noen magiske øyeblikk på to hjul fra fjell til dal. 

En stor takk rettes også til alle som bidrar til å gjøre  
SykkelVIKU mulig. Sponsorer, Ringebu Kommune, Regionrådet 
Midt-Gudbrandsdal, Sparebank 1 Gudbrandsdal og alle frivillige 
som stiller som guider, alt mulig fiksere og med utallige  
dugnadstimer i forkant av arrangementet. 

Nyt dagene!
Hilsen arrangørene i  
Ringebu Sykkelgruppe & Lågen CK 



Foto: Movement Media
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Praktisk info

Innsjekk SykkelVIKU / 
infodesk
I paviljongen i  
Kaupangerparken. 

Åpningstider:  
Onsdag 15.00-20.00  
Torsdag-lørdag 09.00-17.00 
Søndag 11.00-15.00 

Du får tildelt ditt festival- 
armbånd/stempel og musikk-
billetter her. Billettene må 
du ta godt vare på, de gir deg 
rettighet til inngang ved 2 av 
4 valgfrie konserter hvis du 
har VIKUpass og til dagens 
konsert hvis du har dagspass. 
Her skriver du også under et 
egenerklæringsskjema og  
bekrefter at du deltar på  
festival på eget ansvar. 

Festivalpass – drop in
Du kan kjøpe festivalpass på 
plass. Informasjon om hvor 
du kan ordne dette finner du 
på paviljongen. 

Dusj og toalett
Ringebu Skole: 
Gymsalen er åpen 15.00-19.00 
hver dag og her finnes både 
dusj og do. 

Kaupanger: 
Offentlig toalett i kjelleren.

Toalettvogn i sentrum hvis 
påmeldingen tilsier at det er 
behov for dette

Guidete turer & shuttle
Alle turer starter ved  
Paviljongen (i Kaupanger 
parken)  hvis ikke annet er 
notert i programmet. Detaljert 
shuttleskjema og hvor turene 
går finner du oppsatt på  
paviljongen.

Du er selv ansvarlig for å ta 
med det du trenger i sekken 
av ekstra slanger, verktøy, 
klær, mat og drikke. 

Demoleverandører
Demotelt/leverandører ligger 
i anslutning til Kaupanger 
parken. Med festivalpass har 
du adgang til det de tilbyr.

Sykkelvask
Se kartet som henger på  
paviljongen for hvor du kan 
vaske sykkelen din.

Oppbevaring sykler
Se kart på paviljongen for 
hvor du kan oppbevare  
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sykkelen din. Det kommer 
til å være bestemte tider for 
henting og levering av sykler. 
Oppbevaring på eget ansvar.

Påmelding kurs
Restplasser for kurs med  
Aslak – påmeldingsskjema 
henger på paviljongen for 
hver dag. Førstemann til 
mølla. 

Mat/drikke
Landsbyen Ringebu har  
mange koselige serverings-
steder. De er merket på kartet 
midt i dette programmet. 

Førstehjelp
Alle våre guider har med seg 
enkelt førstehjelpsutstyr i 
sekken. Husk å melde i fra til 
guide på hver enkelttur hvis 
du har allergier eller om  
andre ting guiden bør vite om.

Nede på festivalområdet står 
Medic Øst fredag-søndag og 
kan bistå ved behov. 

Kildesortering
Vi håper at du tar vare på  
miljøet og benytter søppel- 
stasjonene i Kaupanger- 

parken. Stasjonene er merket. 
Vi ser det som en selvfølge at 
du plukker med deg eventuell 
søppel når du er ute på tur. 
Takk for at du holder bygda 
vår rein!

Transport til/fra Venabygds- 
fjellet til/fra konserter
Eget kjøreskjema settes opp 
på paviljongen. Bussen er  
inkludert for deg med  
festivalpass. 50,- per veg for 
øvrige passasjerer. 

Hvordan finne frem i  
Ringebu?
Se kartet i midten av dette 
programmet, hvor vi har 
markert viktige områder for 
festivalen. Finner du ikke det 
du ser etter så kan du spørre 
noen av våre guider eller 
frivillige om hjelp. De ansatte 
i butikkene er også  
behjelpelige!

Endringer i programmet 
kan forekomme – vi henger 
oppdatert informasjon på 
infotavla på paviljongen og/
eller på arrangementet på 
facebook. 
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Program For detaljert informasjon om hvert program-
punkt – besøk sykkelviku.no og trykk på «+» 
symbolet for hvert programpunkt. 

Guida sentrumsnær stitur
Ringebu Sykkelgruppe

17:00-19:00

Paviljongen

280 m.o.h.

Etter at du hentet ut festival- 
passet tar vi deg med til  
sentrumsnære og varierte  
stier med både teknisk  
kruxing og fin flyt.

Introkurs stisykkel for  
barn og voksne
Ringebu Sykkelgruppe og Lågen CK

17:00-19:00

Paviljongen

Lavterskel

For alle som ønsker å se hva  
det er vi driver med. Enkel  
stitur som ikke krever festival-
pass for deltagelse.

Konsert med Tommy  
Kristiansen
Annis Spisested og Tommy 
Kristiansen

20:30-21:30

Annis Spisested

Konsert

Nyt en matbit og noe godt i 
glasset til musikk fremført av 
Tommy Kristiansen. Inngang 
uten festivalpass koster 150,-.

Onsdag
Stibyggerkurs dag 1
Ringebu Sykkelgruppe og gutta  
fra Trailhead Nesbyen

10:00-17:00

Værfast

Kurs

Kurs som krever forhånds- 
påmelding for deltagelse.  
Oppmøte utenfor Værfast i 
Ringebu.
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Guida stiturer med  
shuttle til start
Ringebu Sykkelgruppe

10:00-16:00

Paviljongen

950 m.o.h.

Første shuttle 10:00, siste 
shuttle 16:00. Stiturer som går 
både litt bortover, oppover og 
selvfølgelig nedover.

IVRIG jentecamp dag 1
IVRIG jentecamp

15:00-21:00

Spidsbergseter

# IVRIG

Jentecamp med IVRIG med 
utgangspunkt fra Spidsberg-
seter på Venabygdsfjellet. 
Krever forhåndspåmelding  
for deltagelse. 

Konsert med Tommy  
Kristiansen
Annis Spisested og Tommy 
Kristiansen

20:30-21:30

Annis Spisested

Konsert

Nyt en matbit og noe godt i 
glasset til musikk fremført av 
Tommy Kristiansen. Inngang 
uten festivalpass koster 150,-.

Torsdag
Stibyggerkurs dag 2
Ringebu Sykkelgruppe og gutta  
fra Trailhead Nesbyen

10:00-17:00

Værfast

Kurs

Kurs som krever forhånds- 
påmelding for deltagelse.  
Oppmøte utenfor Værfast i 
Ringebu.

Foto: John A. Hudson
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Eventyrlig Graveltur dag 1
Ringebu Sykkelgruppe

12:00-21:00

Lillehammer

Gravel

Fra Lillehammer til Ringebu 
med guider, overnatting og 
mat langs vegen. Tur på grus 
og kjerreveger. Overnatting 
ute. Forhåndspåmelding  
kreves men turen er  
inkludert i festivalpasset. 
Maks 8 plasser!

Lavterskel el-sykkeltur  
asfalt/grus
Sport 1 Ringebu

18:30-20:00

Sport 1 Ringebu

Lavterskel

Elsykkeltur gjennom kultur-
landskap, forbi historiske 
plasser og i spektakulær 
natur. Ta med din egen sykkel 
eller kanskje du er heldig 
å få lånt deg en fra Sport 1? 
Krever ikke festivalpass for 
deltagelse.

Quiz
Ringebu Sykkelgruppe

18:00-19:00

Kaupanger

? Quiz

Vi kjører Kahoot quiz for 
alle med festivalpass – fine 
premier! Hyggelig aktivitet 
som alle med festivalpass kan 
bli med på. Uten festivalpass: 
50,- per person.

Konsert med Captain Kill
Arnemoen Gard og Captain Kill

20:00-02:00

Arnemoen gard

Konsert

Dette vil du helst ikke gå glipp 
av! Avslutt en rå sykkeldag 
med rå musikk på en unik 
konsertarena! Inngang uten  
festivalpass koster 200,- per  
person. Dørene åpner 19.00. 

Felles sykling fra Paviljongen 
klokken 19.00.
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Konsert med Captain Kill
Arnemoen Gard og Captain Kill

20:00-02:00

Arnemoen gard

Konsert

Dette vil du helst ikke gå glipp 
av! Avslutt en rå sykkeldag 
med rå musikk på en unik 
konsertarena! Inngang uten  
festivalpass koster 200,- per  
person. Dørene åpner 19.00. 

Felles sykling fra Paviljongen 
klokken 19.00.

Eventyrlig Graveltur dag 2
Ringebu Sykkelgruppe

10:00-17:00

Fra camp

Gravel

Turen fortsetter fra campen 
og frem til Ringebu. Tur på 
grus og kjerreveger. For-
håndspåmelding kreves men 
turen er inkludert i festival-
passet. Maks 8 plasser!

Konserter: Med VIKUpass får 
du to musikkbilletter slik at 
du selv velger hvilke to av de 
fire konsertene under VIKU 
du vil delta på. Dagspass gir 
adgang til dagens konsert. 

Fredag
Stibyggerkurs dag 3
Ringebu Sykkelgruppe og gutta  
fra Trailhead Nesbyen

10:00-17:00

Værfast

Kurs

Kurs som krever forhånds- 
påmelding for deltagelse. 
Oppmøte utenfor Værfast i 
Ringebu.

Guida stiturer med  
shuttle til start
Ringebu Sykkelgruppe

10:00-16:00

Paviljongen

950 m.o.h.

Første shuttle 10:00, siste 
shuttle 16:00. Stiturer som går 
både litt bortover, oppover og 
selvfølgelig nedover.
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Fjellmillom Stisykkelfest 
dag 1
Ringebu Sykkelgruppe

12:00-21:00

Spidsbergseter

# Fjellmillom

For tredje året blir Fjell- 
millom Stisykkelfest  
arrangert på Venabygds- 
fjellet! Krever forhånds- 
påmelding for deltagelse

Guida landeveistur
Lågen CK

10:00-15:00

Paviljongen

46 km | 1250 høydem.

Rundtur i Ringebu Kommune.

IVRIG jentecamp dag 2
IVRIG jentecamp

09:00-21:00

Spidsbergseter

# IVRIG

Jentecamp med IVRIG med 
utgangspunkt fra Spidsberg-
seter på Venabygdsfjellet. 
Krever forhåndspåmelding  
for deltagelse. 

Filmvisning
Ringebu Sykkelgruppe

18:00-19:00

Kaupanger

Film

Vi snurrer sykkelfilm for  
deg med festivalpass.  
Sosialt og inspirerende!

Foto: Movement Media
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Stikurs med Aslak  
Mørstad
Lågen CK

12:00-20:00

Paviljongen

Kurs

Her blir det flere kursbolker 
med plass til 10 deltakere per 
bolk. Gratis kurs for deg med 
festivalpass, men det krever 
forhåndspåmelding. Rest- 
plasser settes opp på  
paviljongen. Spesialpris for 
barn uten festivalpass, sjekk 
sykkelviku.no

Konsert med Ask Carol
Arnemoen Gard og Captain Kill

20:00-02:00

Arnemoen gard

Konsert

Arnemoen Gard leverer 
musikk av verdensklasse på 
en unik scene! Dørene åpner 
19.00. 

Felles sykling fra Paviljongen 
til Arnemoen Gard kl. 19:00

Lavterskel grustur
Ringebu Sykkelgruppe

17:00-19:00

Paviljongen

Lavterskel

Enkel tur blant setrer og fjell 
som ikke krever festivalpass 
for deltagelse. Du betaler kun 
50,- for shuttle opp. Maks 15 
plasser.
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Lørdag
Stikurs med Aslak  
Mørstad
Lågen CK

10:00-16:00

Paviljongen

Kurs

Her blir det flere kursbolker 
med plass til 10 deltakere per 
bolk. Gratis kurs for deg med 
festivalpass, men det krever 
forhåndspåmelding. Rest- 
plasser settes opp på  
paviljongen. Spesialpris for 
barn uten festivalpass, sjekk 
sykkelviku.no

Guida stiturer med  
shuttle til start
Ringebu Sykkelgruppe

10:00-16:00

Paviljongen

950 m.o.h.

Første shuttle 10:00, siste 
shuttle 16:00. Stiturer som går 
både litt bortover, oppover og 
selvfølgelig nedover.

IVRIG jentecamp dag 3
IVRIG jentecamp

09:00-21:00

Spidsbergseter

# IVRIG

Stitur fra fjell til dal. IVRIG 
krever forhåndspåmelding for 
deltagelse. 

Fjellmillom Stisykkelfest 
dag 2
Ringebu Sykkelgruppe

09:00-21:00

Spidsbergseter

# Fjellmillom

Fra fjell til dal, heldagstur. 
Krever forhåndspåmelding 
for deltagelse

Guida landeveistur
Lågen CK

09:00-17:00

Paviljongen

122 km | 2150 høydem.

Ringebufjellet rundt.
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Spawn Cycles Pump-
track Challenge
BC Sport

14:00

Ringebupumpen

* Konkurranse

Åpent for alle barn 0-13 år,  
liten premie til alle som 
deltar. Forhåndspåmelding 
ved Spawn Cycles eller 30 
min. før konkurransestart 
ved pumptracken. Gratis 
deltagelse som ikke krever 
festivalpass. Kom og hei!

Foredrag med Aslak 
Mørstad
Lågen CK

19:00-20:00

Innovasjonssenteret

Foredrag

Bli inspirert av en av Norges 
beste instruktører innenfor 
stisykling!

Konsert Landsbyrock
Ringebu Markedsforening

20:00-02:00

Landsbyen Ringebu

Konsert

Landsbyrock er en minifes-
tival i Landsbyen Ringebu 
som arrangeres samtidig som 
SykkelVIKU.
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IVRIG jentecamp  
avslutning
IVRIG jentecamp

11:00

Spidsbergseter

# IVRIG

Utsjekk – god tur hjem!

Fjellmillom Stisykkelfest 
avslutning
Ringebu Sykkelgruppe

11:00-16:00

Spidsbergseter

# Fjellmillom

Topp til topp.

Søndag
Stikurs med Aslak  
Mørstad
Lågen CK

10:00-16:00

Paviljongen

Kurs

Her blir det flere kursbolker 
med plass til 10 deltakere 
per bolk – påmelding kreves. 
Fortsettelse av kurs fra lør-
dag. Du bør har vært med på 
lørdagen for å bli med i dag. 
Se detaljer på sykkelviku.no

Guida landeveistur
Lågen CK

11:00

Paviljongen

95 km | 900 høydem.

Restitusjonstur i skjønne 
omgivelser.

Guida stiturer med  
shuttle til start
Ringebu Sykkelgruppe

11:00-15:00

Paviljongen

950 m.o.h.

Første shuttle 10:00, siste 
shuttle 15:00. Stiturer som går 
både litt bortover, oppover og 
selvfølgelig nedover.
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Ringebu Sykkelgruppe ønsker å 
rette en stor takk til Sparebank1 
Gudbrandsdal for den generøse 
pengegaven vi fikk utdelt til støtte 
for utvikling av SykkelVIKU. Vi 
kunne nesten ikke tro våre egne 
øyene når vi fikk tildelt sjekken 
en solfylt dag i mai! Bidraget har 
kommet godt med i det å starte 
et nytt arrangement og bygge en 
solid grunn for videreutvikling til 
kommende års arrangementer.

Tusen takk, 

sponsor  |



16Foto: Movement Media
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Vi som arrangerer SykkelVIKU aynes at arbeidet til NOTS 
(Norsk Organisasjon for terrengsykling) er veldig viktig og vi 
sverger selvfølgelig til Stivett-reglene. Vi ønsker at du som del-
tager på SykkelVIKU – uansett hvilken tur akkurat du er med 
på – husker på følgende:

1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Langs veier og stier som innbyr til høy hastighet,  

eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en 

smal sti.
5. Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å 

forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder 

med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer 

eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dan-

nes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler  

oppover forkjørsrett.

Takk for at du er med på å skape et  
bærekraftig sykkelprodukt i Ringebu!

Stivettreglene
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Demoleverandører

Som deltager på SykkelVIKU kan du glede deg til å teste ut 
mange kule sykler og/eller ta en prat om utstyr og duppeditter 
sammen med distributører av merker som Rocky Mountain, 
Santa Cruz, Juliana, Transition, Mondraker, Spawn, Scott og 
Trek. 

Noen er på plass fra onsdag men de aller fleste kommer til å 
være til stede torsdag-søndag, nede i Landsbyen Ringebu.  
7Blåner med Rocky Mountain sykler finner du på Spidsberg- 
seter på Venabygdsfjellet. 
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19Foto: Movement Media
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Medic øst leverer 
førstehjelpstjenester 
under sykkelVIKU.

Kontakt:  
404 01 507

Medic øst er et selskap som leverer 
profesjonelle førstehjelpstjenester 
ved arrangement. I tillegg leverer vi 
generelle kurs i hjerte/lungeredning  
og førstehjelp. 

Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no
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RONDANE  
Nasjonalpark

RINGEBUFJELLET

KVITFJELL
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RINGEBUFJELLET

FÅVANG

Oslo

E6

 Fv 385 

219 Ringebu kommune
1. Landsbyen Ringebu 
Paviljongen (festivalsenter),  
restauranter, B27 Hostel, pump-
track osv.
2. Arnemoen Gard 
Konserter.
3. Kvitfjell
4. Rondevegen camping
5. Venabu fjellhotell & hytter
6. Lundes turisthandel og hytter
7. Spidsbergseter Resort
IVRIG Jentecamp, Fjellmillom 
Stisykkelfest, 7Blåner demo.
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Trondheim E6
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16

22
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Landsbykart
1. Paviljongen
2. Kaupanger
3. Landsbyrock (gågata)
4. HEV
5. Innovasjonssenteret / 
Ringebu bibliotek
6. Annis pølsemakeri og spisested
7. Ringebu stasjon
8. Værfast
9. Pumptracken
10. Ringebu kro
11. Sport 1 Ringebu
12. Jonsgård seng og frokost B&B
13. Medic Øst
14. Ringebu pizza og kebab
15. Sparebank 1
16. B27 Hostel og kafe/bar
17. «Verdens største» ostehøvel
18. Mølla kinarestaurant
19. Kafé Vaala
20. Vinmonopolet
21. Coop Mega
22. Bunnpris
23. Kiwi
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Foto: Magnus Roaldset Furset/Stipatruljen

Foto: Didrick Stenersen
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Ringebu – i hjertet 
av Gudbrandsdalen
Ringebu kommune ligger som det 
attraktive midtpunkt i Gudbrands-
dalen og har ca. 4.500 innbyggere. 
Ved ditt besøk i Ringebu under 
«Sykkelviku 2019» vil du oppleve 
de naturskjønne omgivelsene, men 
vi har også mer å by på. Liker du 
heftige naturopplevelser og setter 
pris på nærhet til naturen, er  
Ringebu stedet for deg.

Venabygdsfjellet, ved foten av  
Rondane,  er en attraktiv helårs 
destinasjon. Kun 30 minutter fra 
Landsbyen Ringebu. Her finnes 
hoteller, leiligheter og hytter ved 
Spidsbergseter Resort Rondane, 
Venabu Fjellhotell og Lundes 
Turisthandel. 

Er du spesielt glad i vinter- 
aktiviteter? Da bør Kvitfjell  
utforskes nøyere. OL arenaen fra 
1994 brukes årlig til World Cup- 
renn i utfor og super-G. 

I Landsbyen Ringebu er det stor 
aktivitet og vi har et godt utvalg av 
nisjebutikker og serveringssteder. 
Annis pølsemakeri, Annis spisested, 
Fru Frøken, Håndarbeidskroken, 
Ninas blomster, HEV, Værfast og 
Rob optikk er noen eksempler.

Ringebu er kjent for å ha et rikt 
kulturliv, med små og spennende 
arrangement, en godt utviklet  
kulturskole og musikkmiljø. Vi har 
full barnehagedekning og skoler 
med gode inne og utemiljø. 

Trenger du bosted i kommunen, 
tilbyr Ringebu kommune utleie- 
leiligheter for nyetablerere i en 3 
års periode. Du kan også sjekke ut 
den digitale og veldig aktive opp-
slagstavla «Boligtorget i Ringebu» 
på facebook for flere bosteds- 
muligheter. Ledige stillinger i  
kommunen blir fortløpende  
publisert på ringebu.kommune.no. 

Trenger du informasjon kan du ta direkte 
kontakt med Britt Åse Høyesveen: bah@
ringebu.kommune.no, brittaaseh@gmail.
com eller tlf. 402 47 797. 

Ringebu kommune
Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

Tlf. 61 28 30 00 | post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

sponsor  |

kommune
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Velkommen til Nordens 
eneste World Cup-arena for 

fartsdisipliner og et av Norges 
største skianlegg!
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Velkommen til Nordens 
eneste World Cup-arena for 

fartsdisipliner og et av Norges 
største skianlegg!

Velkommen til  
Kvitfjell Alpinanlegg
Anlegget på Kvitfjell ble bygget til 
OL på Lillehammer i 1994.  
Arenaen var senter for farts- 
disiplinene utfor og super-G. I 
ettertid er det årlige World Cup-
renn og ulike arrangementer i og 
rundt anlegget. 

Kvitfjell Alpinanlegg har tilbud til 
alle brukergrupper fra  
nybegynnere til eksperter, og har 
et tjuetalls nedfarter.

Ved mellomstasjonen og på vest-
siden av Kvitfjell, er det utviklet 
reiselivsområder med ulike over-
nattingsmuligheter, aktivitets- 
tilbud samt andre servicetilbud. 
Med utgangspunkt i mellom- 
stasjonen eller vestsiden av  
Kvitfjell, kan du ta deg inn på sti- 
og fjellveinettverket med  
Skeikampen i sør, Espedalen i 
vest og Gålå i nord. Kvitfjell byr 
på mange mil med preparerte 
langrennsløyper, merkede stier og 
sykkeltraseer.

Flere større og mindre vann gir 
fine fiske- og padlemuligheter.

Hyttedrømmen venter på deg
I Romjulen 2017 åpnet Kvitfjell en 
tredje fjellside, Varden. I første del 
av utbyggingen er det bygget to nye 
heiser, 5 km nye løyper, snøanlegg 
fra topp til bunn og skiveier til 
langrenn- og alpine løyper.

Varden er Kvitfjells mest familie-
vennlige fjellside med brede, flotte 
grønne og blå løyper. Skiproduktet 
er perfekt for hele familien og for 
deg som elsker store carving- 
svinger. Det finnes fortsatt mulig-
het til å sikre seg hyttedrømmen i 
dette området, men noen av tomte- 
områdene er allerede sluttsolgt så 
her er det lurt å ta en avgjørelse 
ganske raskt. 
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Vi tror på gode ideer, lokalt  
næringsliv- og verdiskapning  

og er derfor stolt sponsor  
av SykkelVIKU. 
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utafor boksen, men 
innafor streken

Se mer på krible.no

Krible er et design- og rådgivningsbyrå i Gudbrandsdalen 
med hovedkontor på Vinstra og avdelingskontor på  
Lillehammer.  Vi leverer tjenester innen konseptutvikling, 
visuell kommunikasjon og digital markedsføring.  

God design og kommunikasjon handler for oss om forståelse 
og evne til å sette seg inn i kundens behov. Vi tror på det 
enkle og effektive. Få til det som fungerer. Samtidig ønsker vi 
å levere noe som er unikt og tilpasset hver enkelt kunde. Det 
er derfor vi holder oss…
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B27 Hostel & Pub  
Kafeteria – et litt  
annerledes sted i  
Gudbrandsdalen
 
Velkommen til B27 Hostel og Pub Kafeteria.  
Overnattingssted og cocktailbar med sjel fra 70- 
tallet. Vår hyggelige og flinke personale gleder seg 
til å være din vert under ditt opphold i Ringebu!

+47 486 59 719 
evelin.emza@gmail.com 

27C Brugata 
2630 Ringebu 
Norway

sponsor  |
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SYKKELFERIE VED FOTEN  

AV RONDANE

Et par mil fra Ringebu finner du Norges koseligste høyfjellshotell. 
Spidsbergseter er kjent for fantastiske matbord, god atmosfære og 
fine turmuligheter både sommer og vinter. Alt flere får også opp 
øyene for de fantastiske sykkelmulighetene som byr seg her. 

Det er stort sett stisykling det går i, men du kan også finne noen fine 
grusturer som hele familien kan ha glede av. I tillegg er det også fine 
muligheter for landeveissykling langs rv27 for den som ønsker asfalt 
under hjulene. Du må imidlertid regne med mange høydemeter både 
oppover og nedover, med spektakulær natur i 
alle retninger.

På Spidsbergseter kan du pleie både 
deg selv og sykkelen. Hotellet tilbyr 
sykkelvask og sikker oppbevaring 
i sykkelstall slik at du med god 
samvittighet kan forsyne deg mange 
ganger fra den innholdsrike buffeen 
eller nyte en smakfull 3-retters 
middag i rolig tempo. Du kan finne 
roen i Karlsvogna Fjellbad, oppleve 
verdens eneste Aquavitfjøs, nyte 
en kaffe i Villreinen Cafe & Bar og 
handle i Fjellrypa Sport & Interiør. 
Muligens rekker du ikke alt ved et 
besøk, men da har du noe igjen å 
glede deg til ved neste tur – det er 
vanskelig å ikke ønske seg tilbake 
når man en gang har opplevd 
magien ved foten av Rondane.

Det gode liv i fjellheimen
WWW.SPIDSBERGSETER.NO  -  BOOKING@SPIDSBERGSETER.NO  -  612 84 000
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Arnemoen Gard skal være en 
arena for musikalsk, kulturelt  
og sosialt påfyll. Vi tilbyr  
konserter med norske og uten-
landske kvalitetsartister i låven på 
Arnemoen. Målet er å skape en 
intim konsertscene med god lyd, 
hyggelig atmosfære og et variert 
og spennende program. Med 
kvalitet i alle ledd skal vi etablere 
oss som den mest spennende og 
attraktive musikkscenen mellom 
Trondheim og Oslo.
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Konserter sommeren 2019
27. april: Måndag 
3. mai: Eliot Bronson (US) / Support: Kenneth Norum
4. mai: Peanøtthjerneforbundet
16. mai: Jerry Leger & The Situation (CAN)
24. mai: Sneaky Bones (US)
25. mai: Borgar Storebråten

31. mai-1. juni: Arnemoen 2019 Festival
Fredag
KL. 20.00 De musikalske dvergene 
KL. 22.00 The Contenders
KL. 24.00 Quarter Wolf
Lørdag
KL. 18.00 Levi Henriksen & Babylon Badlands
KL. 20.00 Zitherman
KL. 21.00 Finale Champions League (festivalteltet)
KL. 22.00 Few Dollars More
KL. 24.00 EL Cuero

13. juni: The Reputations (US)
29. juni: Adrian+Meredith (US)
6. juli: Vimarida
12. juli: Hometown Marie (S)
16. juli: Cordovas (US)//Suppor: The Ramblin´Men (N) 
17. juli: Halm (S)
25. juli: Doug Seegers (US)
1. august: Pat Reedy & The Longtime Goners (US)
12. august: Andrew Leahey (US)
15. august: Captain Kill (SykkelVIKU 2019)
16. august: Ask Carol (SykkelVIKU 2019)
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Alexander Elvheim AS driver 
med trefelling, linjerydding, 
hagearbeid, snøtjenester og 
hyttetjenester. Ta kontakt for 
gratis befaring

Stubbefres, trefelling, linje- 
rydding og skogsarbeid. Vi  
fjerner tre og rydder linjer for tre 
og kratt. Utfører også utkjøring 
av ved og tømmer etter tynning. 
Vi fjerner snø fra tak og  
bygninger og vi utfører det  
meste av hyttetjenester. 

Alexander Elvheim
Arbeidskar

952 77 701
alex@alexelvheim.no

Ta kontakt for  
gratis befaring!

KAFé/Butikk

SOMMER

VINTER

Nybakte kanelsnurrer, glutenvennlige kaker, nykverna kaffe, lunsjretter og drikke 

både med og uten prosenter finner du i samme lokaler som klær og utstyr av 
beste kvalitet for deg som skal ut på stisykkel, vandring, fiske eller brett. 
Kvalitet og bærekraft er viktige elementer i alt vi driver med og vi selg-

er kun ting som vi selve brenner for.

Fra Fjell til dal er det uendelige muligheter. Vi 
tar deg med på våre favorittstier, til fjell- og 

skogsvann hvor du nesten er garantert 

at fisken biter og som prikken over 
i-en har vi en god del lokalhisto-

rier å fortelle når kokkaffen 

serveres svart som natten.

Ringebu har spennende kjøring både i 

Kvitfjell, blant Venabygdsfjellets små topper 
og på lokale sweetspots hvor du gladelig vil gå 

opp flere turer fordi det er så artig å kjøre ned igjen. 
Splitboard, snowboard, bindingslaust, truger eller ski – 

mulighetene er uendelige og her er det smilegaranti. På 
våren har vi turer til Jotunheimen med splitboard.

Værfast RINGEBU I GUDBRANDSDALEN

Utetid. 
Kaffetid. 
Livstid.

Værfast AS
Hanstadgata 7 

2630 RINGEBU

www.vaerfast.no
fb.com/vaerfastiringebu
post@vaerfast.no
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KAFé/Butikk
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VINTER
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Overnatting med frokost og middag 

Fra kr. 970,- per person pr døgn 
ifm med Sykkelviku 14. – 18. august. 

  

Rom med utsikt mot Rondane og vakker natur. 

Flotte sykkel- og fottur muligheter rett fra hotellet. 

Rideturer i høyfjellet med Venabustallen. 

Hjemmelaget mat basert på gode og lokale råvarer.  

 

Kontakt oss på telefon: 61 29 32 00 eller  
e-post: venabu@venabu.no for bestilling 

www.venabu.no 



sponsor  |

41

Sport 1 Ringebu  

– Sykkelbutikken for alle type syklister!
Vi fører et stort utvalg av sykler for sti, landevei og  
hverdagssykling. Hos oss kan du også finne  
drømmesykkelen med elmotor. Velkommen!
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Vi har hytter og leiligheter i alle størrelser, sentralt på Venabygdsfjellet. 
Med kort gangavstand til KIWI-butikken vår og med Lundekroa og 
Lundebutikken i samme bygg ligger alt til rette for at du skal få et fint 
opphold med alt det du trenger. Reiser dere som en større gruppe 
er leilighetsbygget Lundegard et godt valg hvor dere kan benytte de 
større fellesarealene til det sosiale. 

Bestilling av overnatting: 
booking@lundes.no eller ring 612 84 043

på Venabygdsfjellet

Velkommen til
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SykkelVIKU er veldig stolte og  
takknemlige over samarbeidet vi har med  
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen.

Regionrådet er en aktiv regional 
pådriver i Midt-Gudbrandsdalen 
med vekt på regional samfunns-
utvikling og regionalt samarbeid. 
Regionrådet er et samarbeids- 
organ for kommunene Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron i partner-
skap med Oppland fylkes- 
kommune, basert på inngått  
partnerskapsavtale mellom 
partene.

Fokusområder:
 – Regional næringsutvikling
 – Attraktivitet og opplevelser i 

Gudbrandsdalen
 – Regionalt samarbeid på flere 

områder
 – Tettstedutvikling
 – Ungdom

Har du en idé du brenner for? 
Visste du at Regionrådet gir 
støtte til utviklingsprosjekter 
og arrangement? Regionrådets 
midler skal brukes til utviklings-
tiltak og prosjekter som gir mer-
verdi for regionen som helhet.

Ta kontakt:
Vigdis Holmestad  
970 90 758
Vigdis.Holmestad 
@nord-fron.kommune.no

Irene Teige Killi  
415 23 823
Irene.Teige.Killi 
@nord-fron.kommune.no

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen 
Kontor | Nedregate 54, 2640 VINSTRA
midt-gudbrandsdal.no
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For mer informasjon se  
Sykkelviku.no


