
Telemarkfestival 2018
Hemsedal 6. - 9. december



Velkommen til Telemarkforums
TelemarkFesTiVal Hemsedal 

2018Program
lifternes åbningstider 09:00 – 16:30

Onsdag
 18:00   Busafgang københavn - sjælør station
 21:00   Busafgang fra Gardermoen, ankomst Hemsedal over midnat

Torsdag
   6:00   Busankomst til Hemsedal, shuttlebus til hytteområde
   8:00   skiudlejningen åbner
   8:00 - 10:00 shuttlebus til skiudlejning
 12:15 - 15:00  Undervisning børn og voksne (start: Festivalpladsen)
 17:00 - 20:00 shuttlebus til fællesspisning på skigaarden
 

Fredag
   7:00   morgentur. Vi mødes på Festivalpladsen, varighed ca. 1 time.
    alle kan være med. Vi tager skiene på nakken eller feller under  
    skiene.
   9:30 - 12:00  Undervisning af børn og voksne (start: Festivalpladsen)
 13:00 - 14:30 Workshop 1: Telemark-Portkørsel
 15:30 - 16:00 møde om telemark-racing
 15:30 - 16:30 Vaffelarrangement og børneafterski på Festivalpladsen
 16:30 - 19:00  afterski på Festivalpladsen
 18:00 - 22:00 aftenski med lys på løjperne

Lørdag
 
 10:00 - 11:30 Workshop 2: Telemark-racing for kvinder/piger
 13:00 - 14:30 Workshop 3: Telemark-racing for mænd/drenge

     FesTaFTen:

 22:00 - 24.00 shuttlebus ned til Hollvin Bar og restaurant
 22:15 - 03:00  Fest på Hollvin ! livemusik
 01:00 - 03:00 returkørsel til hytterne

søndag

 14:30  Busafgang til Gardermoen
 17:00  shuttle-busserne begynder at køre fra hytteområdet ned til busserne
 18:00  Busafgang til københavn fra Hemsedal
 06:00  Busankomst københavn (mandag morgen)



Workshops
racing workshops med danske worLd cup Løbere!

dansk skiforbunds har valgt at satse på udvikling af telemark racing.
derfor tilbydes helt ekstraordinært 3 workshops på Telemarkfestival 2018:

FredaG:

Workshop 1: Telemark-Portkørsel
Fredag kl. 13:00-14:30 (opmøde ved demo trailer)
Portkørsel for alle niveauer
ved landstræner Troels T. larsen og assisterende træner Bengt dohlmann

Fredag kl 15:30-16:00 Oplæg/ diskussion om telemark-racing visioner. 
møde i Hytte Cold Hawaii ( hyttenummer 18 ) 
info om kommende arrangementer. For alle interesserede. 

lØrdaG:

Workshop 2: Telemark-racing - kvinder/piger
lørdag kl. 10:00-11:30 (opmøde ved demo trailer)
særligt for piger/kvinder:
Telemark-racing ved World-Cup løber anne-marit enger. 

Workshop 3: Telemark-racing - mænd/drenge
lørdag kl. 13:00-14:30 (opmøde ved demo trailer) 
særligt for drenge/mænd:
Telemark-racing ved World-Cup løber Troels T. larsen.



Praktisk information
armbånd: Vi har igen i år festivalarmbånd, som udleveres sammen med liftkort. 

disse bæres under hele festivalen og giver adgang til vafler, fest om 
lørdagen osv. Bemærk, at armbåndene ikke må være så løse, at de kan 
tages af håndleddet.

afterski: Fredag vil der være fælles afterski på festivalpladsen, når lifterne lukker. 
Tag en øl og en ven i hånden, og kom og giv den gas!

Transport: Bus fra københavn:
Vi kører med de komfortable busser fra dito. Busserne vil afgå fra 
københavn (sjælør st.) kl. 18.00 – Bussen kører præcist kl.18.00. kom 
derfor i god tid. senest en halv time før. ankomst til Hemsedal tidligt 
torsdag morgen.

Busserne kører hjemad søndag eftermiddag kl. 18:00 og lander i 
københavn (sjælør st.) mandag morgen ca. kl. 6.
der bliver holdt pauser undervejs. Vær opmærksom på, at man selv 
sørger for mad til busturen både ud og hjem.

Bus fra Gardermoen:
Flybussen afgår ca. kl 21.00 onsdag aften. Busserne venter på flyankomst 
fra
    københavn: sas 20.20 og Norwegian 20.20.
    Århus: sas 19.20.
    Billund: sas 18.45.

Bussen kører retur til Gardermoen søndag kl. 14:30.

står du selv for transporten til Hemsedal er hytterne åbne fra onsdag 
kl. 17:00, og bommen på fjeldvejen vil være åben natten mellem onsdag og 
torsdag (også fra kl 17:00 og frem).

liftkort: liftkort gælder fra torsdag til søndag.
en repræsentant fra hver hytte kan afhente liftkort samt armbånd og nøgler 
i hytte nr. 22 torsdag morgen fra kl. 8:30 til kl. 10. kortene pakkes efter 
oprindelig hyttefordeling, så hvis du har byttet med nogen, er det dit eget 
ansvar at skaffe liftkort fra din oprindelige hytte! 
Vi låner liftkortene af Hemsedal, derfor skal de samles ind og afle-
veres tilbage hyttevis i en kuvert påført hyttenr. denne afleveres til recep-
tionen i velkomstcenter inden afgang søndag. det er den enkelte hytte-
formands ansvar. Ved manglende kort påføres navnet på den, vis kort 
mangler, på kuverten.

det er ikke længere muligt at refundere ubrugte liftkort! dette skyldes 
ændringer i skistars politik, som tidligere meldt ud pr. mail og på facebook.

Hyttefor-
deling:

På mail har vi udsendt en liste, hvor kan du se hyttefordelingen, personen 
markeret med grønt er udpeget til hytteformand.



Overnat-
ning:

Vi skal bo i 12-14-personers hytter i området Veslestølen, hvor der er ski-in/
ski-out-mulighed. Hytterne er alle veludstyrede med sauna, pejs, kabel-
TV, mikroovn og opvaskemaskine. der findes et lille anlæg, man kan spille 
musik over, hvis man medbringer et kabel og musik. i år har vi fravalgt 
internet i hytterne, men dette kan tilkøbes.  

aftal med din hytteformand, hvis du bytter plads med nogen!
Hytteformændene vil før turen dele hytten op i små grupper, som står for 
indkøb, madlavning, regnskab, oprydning osv.  Udgiften til mad ligger nor-
malt på kr. 300-400 kr. pr. person, som afregnes i den enkelte hytte. Hyt-
tens regnskabschef er ansvarlig for dette. medbring kvitteringer for diverse 
udlæg og kontanter til afregning.
Husk sengetøj og håndklæde! se desuden FaQ på hjemmesiden for 
forslag til pakkeliste (viskestykker, toiletpapir, håndsæbe osv.)

enkelte hytter skal forlades inden søndag middag, disse vil blive informeret, 
alle øvrige hytter kan benyttes frem til afgang søndag kl. 17.
der er slutrengøring med i prisen. dvs. der skal ryddes op, vaskes op og 
tømmes opvaskemaskine, men støvsugning og gulvvask kan efterlades.

Under-
visning: 

Free Heel inc. er Telemarkforums skiskole. alle deltagere mødes torsdag 
kl. 12.15 på Festivalpladsen, hvor der vil blive inddeling i de hold, der er 
angivet på det udsendte ark om undervisning.
Undervisningen varer 2 x 2½ timer, og vil foregå

torsdag fra kl. 12.30 - 15.00 og fredag kl. 9.30 – 12.00
med start fra Festivalpladsen.

alle instruktørerne er uddannede undervisere i sneen. For at imødekomme 
den niveauforskel, der naturligvis er mellem kursisterne på de enkelte 
hold, kan der laves yderligere niveauinddeling på baggrund af et par ture i 
bakken.

der bliver desuden afholdt workshops med World Cup løbere og 
landstræner i telemark, se programsiden.

Fest: lørdag aften holder vi som sædvanlig vores brag af en fest, som igen i år 
foregår på Hollvin i bunden af pisterne.
Busserne kører fra hytteområdet til Hollvin fra kl. 21.30, hvor dørene åbnes 
og den lokale dj sørger for, at de trætte skiben får nyt liv på dansegulvet! 
Vi gentager succesen:
der vil være livemusik med Hollvins eget afterski-band, som nok skal 
sørge for fantastisk stemning.
HUsk armbånd.
OBs: Vær sikker på at du kommer med Telemarkforums shuttlebus, der 
kører mellem hytterne og Hollvin! der kører en del andre busser/taxier, som 
er for egen regning.

På hjemmesiden finder du desuden en FaQ med svar på de fleste spørgsmål. mangler du svar, så 
kig først her. Til køb/salg/koordinering med andre medlemmer har vi en Facebook-gruppe (https://
www.facebook.com/telemarkforum/).
du kan også sende en mail til Hemsedalgruppen på info@telemarkforum.dk 



Junior program
igen i år er der et særligt program for alle TF´s juniorer. 

Torsdag

 12:30 - 15:00  Telemark juniorskiskole (For dem som har købt undervisning)  
    Vi starter og slutter undervisningen på festivalpladsen.
    mød op 15 min. før.

Fredag

   9:30 - 12.00  Telemark juniorskiskole (se også torsdag)

 15:30 - 16:30 Vaffelarrangement og børneafterski på Festivalpladsen
    

Lørdag

  9:30 - 12:00  Junior workshop - forhindringsløb / opgaveløb

ansvarlige for junior-aktiviteter:
 Henrik Werdelin - 22442888 - henrik.werdelin@gmail.com

anne Vedel Christoffersen - 30241756 - annevedel@gmail.com



lån ski og støvler
Juniorudstyr
i Telemark Forum Junior har vi 18 par ski og 18 par støvler som man kan låne. 

regler for Udlån af junior telemarkski og -støvler:
•	 Kun	medlemmer	af	Telemarkforum	kan	låne	udstyr.	Tilmeldt	til	undervisning	giver		
 første prioritet.
•	 Booking	sker	ved	at	sende	mail	til	thomassoubak@gmail.com	med	oplysning	om,		
 hvilken uge udstyret ønskes, samt støvle-størrelse og skilængde.
•	 Booking	er	først	sket,	når	der	er	modtaget	bekræftelse,	hvilket	sker	hurtigst	muligt.
•	 Ved	udlevering	udfyldes	blanket	med	navn,	adresse,	mail	og	tlf.	nr.	samt	dato	for		
  aflevering. 
•	 Udstyret	er	gratis	at	låne,	når	det	anvendes	på	Telemarkforums	ture.	Ellers	koster		
  det 150 kr. for et sæt pr. uge.
•	 Der	betales	altid	et	depositum	på	1000	kr.	kontant	for	hvert	sæt	ved	afhentning	
•	 Låner/lejer	har	ansvaret	for	gearet	i	hele	udlånsperioden.	Det	være	sig	tyveri	eller		
  defekter.

Voksenudstyr
Vi kan i år tilbyde udlån af udstyr fra Norsk skiforbunds udstyrstrailer.
der vil være udlån af ski og/eller støvler om morgenen og aflevering om eftermiddagen, 
da traileren ikke vil være bemandet i løbet af dagen.

Nærmere information om trailerens åbningstider følger.



Festivalplads
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1: Fri hæl - stram kassekredit
2: Fri hæl - stram kassekredit, PP 17/18 2
3: Den eneste ene, Team Rosengreen,
    Telefamilie, The Himmelevs
4: PP + det løse, PP+det løse
5: Billige Trix, Nordisk Friluftskompani
6: Billige Trix
7: Gerne med andre børnefamilier, Hytte 44
8: Bæverklanen 
9: Billige Trix
10: Billige Trix
11: PP Le Fox

12: PP Le fox junior
13: Juicy Burger
14: Friluft 1 14/15, Pandekagehytten
15: Hyggehytten, Pilletrillerne
16: De Brede Børneski 
17: Højvanghytten
18: Cold Hawaii, Uden mor og far
19: Rottehullet
20: Skub til træet
21: De 3 små grise
22: Førerbunkeren, Snehytten
23: Kunspidsen

Veslestølen    oversigtskort

1



Busvendeplads
(Brug ikke Partybussen)

Veslestølen    oversigtskort
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24: Kunspidsen, Mosehuset, Werdelin & Co.
25: Team Bosse voksen
26: Team Bosse med børn
31: Bosse/Kasper Ørtvig, Team Bosse
32: Kirkens børn, Samskudsgilde
       PP+det løse
33: Blandede bolscher
34: Duedahl, Team Chaps, Team Snow Fun
35: House of Guns, Instruktørhytte, LuftFri
      15/16, Rævebo, Wiehe-Karlsen
36: House of Guns
38: De Sorte Ulve, RKK

40: Elghytten
41: Hemsedal Rocks
42: Hemsedal Rocks
43: Surf ’s Up
44: Hemsedal Rocks
45: Born2Ride, Team Vindinge, AA med børn
46: Astrohytten
47: Min søsters børn i sneen
48: 2.Dimension
49: Coma Tours
50: Bø-Hytten



Thomas Jul andersen
Formand

stephanie de Fontenay
kasserer

andreas rasmussen

dagmar Øye Jacob Fischer katrine schenstrøm

Rigtig god festival!
Med venlig hilsen

Telemarkforums Bestyrelse


