
SKIUDLEJNING - PRISLISTE VINTER 2019                                       

LET TURSKI (NYHED) + ALM. TURSKI + TURSKI MED ½-STÅLKANT 

Antal dage Ski + stave Støvler I alt 

1 dag NOK 100,- NOK 50,- NOK 150,- 

2 - 3 dage NOK 200,- NOK 75,- NOK 275,- 

4 - 5 dage NOK 300,- NOK 100,- NOK 400,- 

6 - 8 dage NOK 400,- NOK 150,- NOK 550,- 

Pr. ekstra dag NOK 50,- NOK 25,- NOK 75,- 

 

Børn u/12 år: Betaler halv pris for leje af skiudstyr. Vi har børneski fra 100 cm og støvler fra str. 24 

NYHED: Har du lejet et par turski, kan du under opholdet bytte til en anden type turski for 50 kr. 

under forudsætning af, at den ønskede skitype er på lager samt at de indleverede ski er rengjorte. 

FJELDSKI MED STÅLKANT 

Antal dage Ski + stave Støvler I alt 

1 dag NOK 100,- NOK 100,- NOK 200,- 

2 - 3 dage NOK 200,- NOK 150,- NOK 350,- 

4 - 5 dage NOK 300,- NOK 200,- NOK 500,- 

6 - 8 dage NOK 400,- NOK 250,- NOK 650,- 

Pr. ekstra dag NOK 50,- NOK 25,- NOK 80,- 

RONDANE SKISENTER HAR 4 TYPER UDLEJNINGSSKI 

1.  LET TURSKI – NYHED: 45-50 mm bred turski uden stålkant med 2-4 mm indsving 
 En smal og let langrendsski til præparerede skispor for den øvede skiløber 
 
2. ALM. TURSKI: 55-60 mm bred turski uden stålkant med 5-8 mm indsving 
 En allround ski til ture både i - og udenfor opkørte løjper. Anbefales til begyndere og børn 
 
3.  TURSKI MED ½-STÅLKANT: Ca. 60 mm bred turski med 8 mm indsving og ½-stålkant 
 En bred og stabil turski som er velegnet til isede sneforhold og for den mere erfarne skiløber 
 
4.  FJELDSKI MED STÅLKANT: Ca. 60 mm fjeldski med 8 mm indsving og hel stålkant 
 En kraftig fjeldski som er velegnet til ture, hvor man går med oppakning samt til topture 
 
Let turski, alm. turski og turski med ½-stålkant er monteret med NNN-bindinger. 
Fjeldski er monteret med NNN BC-bindinger 
 
Vi har fortsat turski med SNS-binding og med den gamle Rottefella 75 mm NN-binding 

Forsikring mod brud er inkluderet i lejeprisen! 

BETALING 
Visa- og Mastercard samt norske- og danske kontanter 



 
SKIUDSTYR TIL TROLL-LØJPEN 
Ønsker man at leje skiudstyr til Troll-løjpen, kan skiene afleveres i Venabu/Lillehammer.  
 
Pris for 1 uges leje samt returnering af udstyret: NOK 850,- 
Har du egne støvler er prisen: NOK 650,- 

På Venabu skal udstyret leveres på Circle K-tanken i Ringebu. På Lillehammer skal udstyret leveres 
på Lillehammer Hostel Stasjonen som ligger i tilknytning til Lillehammer station. Her finder du også 
overnatning til en rimelig pris efter endt Troll-løjpetur. 

SNESKO/TRUGER 

1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage Pr. ekstra dag 

NOK 100 NOK 180,- NOK 260,- NOK 320,- NOK 380,- NOK 440,- NOK 500,- NOK 50,- 

PULKE 
Transportpulk, 1 uges leje: NOK 400,- (Lørdag til lørdag) 
Barnepulk, 1 uges leje:  NOK 550,- (Lørdag til lørdag)  
Barnepulk + 1 sæt barneski/støvler, 1 uges leje:  NOK 650,- (Lørdag til lørdag) 
Dobbeltpulk, 1 uges leje: NOK 750,- (Lørdag til lørdag) 

FORUDBESTILLING 
Det er en god ide at forhåndsbestille skiudstyr. Bestilles udstyret mindst 2 uger før ankomst, vil det 
stå klar på dit indkvarteringssted, således at du kan komme ud på ski med det samme.  
 
Dette gælder for gæster, som bor på Øigardseter, Dissen Seter, Formoseter, Brekkeseter,  
Den Norske Fjellskole, Smuksjøseter og Putten Seter. 
 
For gæster på Laurgårdseter, Romundgårdseter, Haukliseter og Høvringen Fjeldstue skal udstyret 
afhentes i skiudlejningen på Rondane Skisenter, som ligger ved siden af Laurgårdseter Fjeldstue. 
 
Udfyld formularer herunder. Husk at skrive navn på hver enkelt, personhøjde, barn/voksen, alm. 
skonummer - gerne i halve størrelser, hvis der også skal lejes støvler. Da vi har 3 forskellige 
bindingssystemer, så husk at opgive hvilke system du enten har støvler eller ski til, hvis du kun skal 
leje en af delene. 
                                                                    Online skibestilling 
 
HVAD SKAL JEG VÆLGE AF UDSTYR 
Er du nybegynder bør du vælge en ALM. TURSKI uden stålkant. De fleste nybegyndere har svært 
ved at styre kantningen af skiene. Har du en ski med stålkant "bider" skien hårdere i underlaget og 
du kan risikere, at det bliver dig som kommer til "bide" i sneen. 

Let øvede/øvede skiløbere kan med fordel vælge TURSKI med ½-STÅLKANT, som også anbefales i 
slutningen af vintersæsonen, hvor sneen kan være hård og iset. 

For den erfarne skiløber som ønsker at komme forholdsvis hurtigt omkring i præparerede skispor, 
anbefaler vi at benytte vore nye LETTE TURSKI. 

FJELDSKI MED STÅLKANT anbefales til hytte-til-hytte ture med oppakning samt til fjeld-og topture. 
________________________________________________________________________________ 
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