
Vinteropplevelser Aktiviteter 2017 

Knut-Erik Tessnes driver Besseggen Fjellsport i Vågå sentrum, muligens Norges minste 
sportsbutikk! Her står kompetanse høyt og han har produktene som følger med for den spesielle 
turen. Sammen tilbyr vi nå et par opplegg for å gjøre din vinteropplevelse ende bedre. 

Ski instruksjon & motivasjon 

Enkel instruksjon for nye eller lite erfarne skiløpere i preparerte løyper. Gjennomgang av egent 
utstyr, tilpassing, oppfriskning av teknikk, klassisk, skøyting, skismøring i praksis. «Dette klarer du 
selv»  90min 

Oppmøte: Lemonsjøen Fjellstue & Hyttegrend, forhåndspåmelding telefon 61238722,pr 
epostpost@lemonsjoe.no. 

Dato: Tirsdag og Fredag f.o.m. 4/2 t.o.m. 31/3 kl. 10.00 

Pris pr person: maks 8 pr. gruppe kr. 490,- pr. person. 

Trollhø, vinter 

Dagstur med veileder til Trollhø. Panoramautsikt! Ved dårlig vær går turen i skogsterreng. Topptur 

for heile familien på langrennsski eller fjellski. Enkel opplæring i rutevalg, lagdelt snø og sikker 
ferdsel i vinterfjellet. Maks 7 deltagere pr. gruppe. Langrennsski, fjellski eller randonneutstyr. 

Mulighet for leie av randoneeutstyr, og opplæring i bruk av dette. 

Oppmøte: Lemonsjøen Alpinsenter, forhåndspåmelding telefon 61238722, pr 
epostpost@lemonsjoe.no. 

Dato: Torsdag f.o.m. 4/2 t.o.m. 31/3 kl. 10.00 

Pris: minimum 5, maks 7 pr. gruppe kr. 600,- pr. person 

Leie av komplett randoutstyr på denne turen kr. 400,- pr. person. 

 

Idealtid Lemonsjø rundt 

Ta turen rundt Lemonsjøen, 14 km i flott, variert terreng. Før du legger ut, stikk innom å registrer 
deg og ditt turfølge til en liten artig konkurranse om idealtiden! Passer for alle, må oppgi alder på 
deltagere (vi har voksen og barnetid. 

17/4 trekker vi vinneren som får et helge opphold i en av våre hytter vinteren 2018! (betingelser) 

Oppmøte: Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend, ingen forhåndspåmelding. 

Dato: F.o.m. 4/2 t.o.m. 16/4 (pr åpningstider) 

Pris: GRATIS, alle kan delta! 

FjellKørling 

FjellKørling er hentet fra populærsporten "Eisstockshiessen" i Østerrike. To lag konkurrerer ved å 

kaste trekjegler på isen og vinneren er den som kommer nærmest den røde klossen! Banen vår er 
lagt på villis nede på Lemonsjøen! Enkel moro med stokker for voksne og barn. Hvert spill består 
av 5 omganger, ca. 2 timer avhengig av latter og moro 

Oppmøte: Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend, forhåndspåmelding telefon 61238722, pr 

epostpost@lemonsjoe.no. Vi ønsker påmelding dagen før for å kunne forberede banen. 

Dato: F.o.m. 10/2 t.o.m. 16/4 (pr åpningstider, is- og værforhold) 

Pris: minimum 2, maksimum 30 personer, voksne kr. 100,- / barn kr. 75,- pr. person pr. spill. 
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Quiz-kveld 

Vi fyrer på Peisen, tilbyr en quiz-meny og legger til rette for uformell moro på Fjellstua. Ta med 

familien eller gjengen fra hytta, koselig hygge og hjernetrim Quiz utleveres i Resepsjonen, bruk så 

mye tid du vil! Leveres inn samme kveld. 

17/4 trekker vi en vinner som får en matopplevelse på Fjellstua for 2 (betingelser) 

 

Oppmøte: Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend, ingen forhåndspåmelding. 

Dato: Onsdager, Torsdager og Fredager f.o.m. 4/2 t.o.m. 16/4 (pr åpningstider) 

Pris: GRATIS, alle kan delta! 

 

Skiheisen 

Lørdag 11.03 kl.10:00 VÅGÅ FREERIDE NORGESCUP. Norgescupen i frikjøring kommer tilbake til 

Vågå og Lemonsjøen. 

Fredag 07.04 og Lørdag 08.04 kl.10:00 HØKKERS INVITATIONAL 

Verdens beste skikjørere konkurrerer i en og samme konkurranse på Lemonsjøen Alpinsenter i 

Vågå. Utøvere fra frikjøring, jibbing og kulekjøring. 

KJELKEROCK! JUNIOR VÅGÅ FREERIDE! Påskeprogram! mm, se lemonsjo-alpinsenter.no/ 

 

 

 

 

 


