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Hemsedal 6. - 9. december



Velkommen til Telemarkforums
TELEMARKFESTIVAL HEMSEDAL 2021

Program
Lifternes åbningstider 09:00 – 15:30

Onsdag
 18:00 Busafgang fra København - Sjælør Station (husk mundbind)
 21:00 Busafgang fra Gardermoen, ankomst Hemsedal over midnat (husk mund-
            bind)

Torsdag
   6:00  Busankomst til Hemsedal, shuttlebus til hytteområde
   8:00  Skiudlejningen åbner
   8:00 - 09:00 Shuttlebus til skiudlejning (husk mundbind)
 12:15 - 15:00  Undervisning KUN voksne (start: Festivalpladsen)
 15:30 - 16:00  Shuttlebus til generalforsamling på Alpine Lodge AFLYST pga Corona
 16:00 - 17:00 Generalforsamling Online pga. Corona  meet.google.com/zay-pfqi-tcn
 17:00 - 20:00 Shuttlebus og fællesspisning på Alpine Lodge Der arbejdes på et take away  
         alternativ
 
 

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. AFLYST pga Corona
   9:30 - 12:00  Undervisning af børn og voksne (start: Festivalpladsen) (se børneprogram)
 15:30 - 16:30 Vafler og kakao for alle på Festivalpladsen AFLYST pga Corona
 16:00 - 16:30 Glögg konkurrence/Olympiade m. hytterne AFLYST pga Corona
 16:30 - 19:00  Afterski på Festivalpladsen AFLYST pga Corona

Lørdag

 10:00 - 12:00  Bend your knee - with me (de røde veste) AFLYST pga Corona   

 FesTaFTen:

 22:00 - 24.00 Shuttlebus ned til Skistua (til Øvre Parkering, inkl. stop v. Alpine Lodge)
 22:15 - 03:00  Fest på Skistua ! Livemusik AFLYST pga Corona
 01:00 - 03:00 Returkørsel fra Øvre Parkering til hytterne AFLYST pga Corona

søndag

 14:30 Busafgang fra Veslestølen til Gardermoen (husk mundbind)
 17:00 Shuttlebussen kører fra Veslestølen og ned til bussen til København (husk  
           mundbind)
 18:00  Busafgang til København fra Hemsedal (husk mundbind)



Børne & Unge program
Igen i år er der et særligt program for alle TF´s juniorer. 

Torsdag
 13:30 - 15:00  Telemark juniorskiskole (for dem som har købt undervisning)   
   Vi starter og slutter undervisningen på festivalpladsen.
    Mød op 15 min. før.
   For dem som ikke kan deltage pga. den forskudte undervisningstid, refundere vi  
   undervisningen. Skriv til info@telemarkforum.dk

Fredag
   9:30 - 12.00  Telemark juniorskiskole
 14:30 - 15:30 Vaffelarrangement og børneafterski på Festivalpladsen AFLYST pga Corona

Lån junior telemarkski og støvler

Lån junior telemarkski og –støvler på årets festival:
Har du behov for at låne telemarkudstyr til årets telemarkfestival, så skal du henvende dig til 
Thomas Soubak på thomassoubak@gmail.com med oplysninger om
støvlestørrelse og skilængde.

Når du har fået en bekræftelse fra Thomas om at han har den størrelse hjemme, så skal du selv 
sørge for at afhente det og aflevere det hos Thomas efterfølgende.

Hvis du skal deltage i telemarkundervisning på Telemarkfestivalen har du førsteret til lån af ud-
styret.

Lån af Telemarkforums juniorudstyr på egen skitur:
• Kun medlemmer af Telemarkforum kan låne udstyr.
• Skal du låne udstyret til en skiferie uden for Telemarkfestivalen skal du skrive en mail til Thom-

as Soubak på thomassoubak@gmail.com med oplysninger om hvilken uge udstyret ønskes 
inkl. start og slutdato samt støvlestørrelse og skilængde.

• Bookingen er først godkendt, når du modtager en bekræftelse fra Thomas.
• Ved udlevering af udstyret udfyldes blanket med navn, adresse, mail og telefonnummer samt 

dato for aflevering af udstyret.
• Udstyret er gratis at låne på Telemarkforums ture. Skal du låne udstyret derudover koster det 

150 kr. for et sæt pr. uge. 
• Der skal lægges et depositum på 1.000 kr. kontant for hvert sæt ski og støvler ved afhentning.
• Låner/lejer har ansvaret for udstyret i hele udlånsperioden. Dette gælder også hvis udstyret 

bliver beskadiget eller stjålet.



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

bæres under hele festivalen og giver adgang til vafler og kakao, fest om 
lørdagen (aflyst pga corona), rabat i Alpine Lodge 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! AFLYST pga Corona

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 20.35 og Norwegian 20.25.

Bussen kører retur til Gardermoen søndag kl. 14:30. Foreventet ankomst 
Gardermoen k. 18.00.

Står du selv for transporten til Hemsedal er hytterne åbne fra onsdag kl. 17:00. 
Der er automatisk nummerpladeregistrering ved vejen op til hytterne, men 
man skal registrere sin bil efter ankomst. Der er mere info fra Skistar om dette, 
sammen med nøgler og liftkort.

Liftkort: Liftkort gælder fra torsdag til søndag.
En repræsentant fra hver hytte kan afhente liftkort samt armbånd og nøgler i 
hytte nr. 40 torsdag morgen fra kl. 8:30 til kl. 09:30. 
Der skal bæres mundbind ved afhentning.
Kortene pakkes efter oprindelig hyttefordeling, så hvis du har byttet med nogen, 
er det dit eget ansvar at skaffe liftkort fra din oprindelige hytte! 
Liftkortene skal IKKE leveres tilbage som tidligere år.

Hyttefor-
deling:

På mail har vi udsendt en liste, hvor kan du se hyttefordelingen, personen 
markeret med grønt er udpeget til hytteformand. Læs mere på http://www.
telemarkforum.dk/hytter/ til inspiration.



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.

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.)

Alle hytter kan benyttes frem til mandag morgen kl. 10 i år. Der kan forekomme 
ændringer og så vil bestyrelsen give den enkelte hytte besked herom.
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

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.

Fest: Lørdag aften holder vi som sædvanlig vores brag af en fest, som i år foregår på 
Skistua i bunden af pisterne.
Busserne kører fra hytteområdet til Skistua fra kl. 22.00, hvor dørene åbnes og 
musikken pumper ud så de trætte skiben får nyt liv på dansegulvet! 
Der vil være livemusik med Skistuas eget afterski-band, som nok skal sørge for 
fantastisk stemning fra 22.45.
HUSK armbånd.
OBS: Vær sikker på at du kommer med Telemarkforums shuttlebus, der kører 
mellem hytterne og Skistua! Der kører en del andre busser/taxier, som er for 
egen regning. AFLYST pga Corona

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 bestyrelsen på info@telemarkforum.dk 



Festivalplads
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1:    Sonnerup
2:    Billige Trix (venner)
3:  Coma Tours
4:  Coma Tours, Meisevang
5:  5. Dimension
6:  5. Dimension
7:  Billige Trix
8:  Billige Trix
9:  Billige Trix (Børnehytten)
10: Billige Trix
11: Bosei
12: Bosei

13: Skigurd og Luffe, Rødenumser
14: Team Plov, InSekten
15: Snehulen, Subaru-hytten
16: Subaru-hytten
17: Boomers unite
18: Laura hytten
19: De Sorte Ulve
20: Højvang-hytten
21: Bø Familien
22: Teletropperne 15/16
23: PP Le Fox 13/14
24: Solhverv 43

Veslestølen    oversigtskort
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Busvendeplads
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25: Hytte 43
26: Toppen
27: De Brede Ski
28: Børnesquats
29: Bæverklanen
31: Min søsters børn i sneen
32: Pinsefesten
33: Team Toby/Svensson
34: Hytte 44, Samskudsgildet
35: Østkyst Hustlers
36: No pow in Japan
37: Hytte 42

38: Oldies Rock, Astro hytten
40: Førerbunkeren
41: Kjær tosserne
42: De 3 små grise, Cold Hawaii
43: Chaps2021
44: Team Chaps
45: Pilletrillerne, Rottehullet
46: Hytteosten, Mandegruppen
47: Alpspiranterne, Müllers Undersåtter
48: House of Guns
49: Brug uldsokker i stedet for handsker
50: (t)optur og pudder, m.fl.



Rigtig god festival!
Med venlig hilsen

Telemarkforums Bestyrelse


