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          August 2012 

 

Vel overstått sommer! 

Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet 

batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder oss til å gå 

vinteren i møte sammen med dere og det nyetablerte destinasjonsselskapet for Sjusjøen og 

Omegn;   

DESTINASJON SJUSJØEN SA 

 

Selskapet er nå endelig formelt stiftet, og hele 22 aktører er med.  

Organisasjonsnummeret er 998 538 203, og inntil nybygget til Pihl AS på Sjusjøen står klart i 

vinter, så holder vi til i Mesnali, sammen med Pihl og Brøttum Almenning, på Labussa. Vi 

gleder oss til å komme til sentrum av Sjusjøen. 

 

SJUSJØRULLEN 

Den første SjusjøRullen ble en suksess. Vi var tydelige i vår kommunikasjon på at dette var 

et testrenn, og hadde derfor satt en grense på 100 deltagere. Denne ble nesten fulltegnet, og 

tilbakemeldingene fra deltagerne er veldig positive. Arnt Nyborg skriver i sin blogg;  

«Det var nesten 17.mai stemning i Næroset, Åsmarka og Mesnali». 

Det er gjennomført evalueringsmøter og det er selvsagt rom for forbedringer, men 

arrangementet er kommet for å bli. Destinasjon Sjusjøen ønsker sammen med Sjusjøen 

Idrettsanlegg, Ringsaker kommune, Hamar-regionen Reiseliv og Lillehammer Turist å 

videreutvikle arrangementet.  
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FORSKJØNNING OG RYDDING 

 

 

 

Blomsterurnene står fortsatt like fint. Takket være de store fine steinene som Roar Lien fant 

og satte opp både ved Trivselsplassen, innkjøringen til Sjusjøen Booking og Graaten, så har 

ikke sauen nådd opp i år . En stor takk til Roar og Trine Lise Nordsveen for flott 

beplantning! 

Sammen med Sjusjøen Vel og Brøttum Almenning er Trivselsplassen ved Sjusjøvannet 

oppgradert og pyntet.  

Vi vil jobbe videre med å gjøre Sjusjøen og Omegn enda mer innbydende og rydding og pent 

og rent! 

Til venstre: Vinneren, Andrew Musgrave fra Skottland, 

sammen med Åge Skinstad. 

Øverst: målgangen på Storåsen. 
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NYTT INFOSKILT  

Vi har nå endelig fått en godkjenning av Statens Vegvesen til å erstatte det gamle blå 

turistinfoskiltet på Vassbakken(se bilde nederst). De tillater ikke å sette opp igjen et skilt der 

hvor det gamle stod, men som dere ser på skissen så settes det høyere opp. Dette blir en 

bautastein med Sjusjøens nye logo og en pil, som viser vei til et kart med info på 

Vassbakken.  

 

  
 
Gammelt skilt blir erstattet av ny bautastein. Plassert litt høyere opp enn tidligere skilt, 
som stod ved bussholdeplassen. Trinnvis utvikling. Mål; rasteplass med utsikt over 
hele Sjusjøen. 

 

NYTT FRA LJØSHEIM  

Hygga Fjellkro på Ljøsheim får nye drivere. Ljøsheim og Omegn Vel konstaterer med glede 

at videre drift av Hygga Fjellkro er avklart. Nåværende drivere, Gunn Tone og Bjørn Olav, 

avvikler driften 27. oktober i høst og prioriterer andre yrkesvalg. De nye driverne presenterer 

seg foreløpig som "Arnhild og Eva" og vil ta over drifta ved serveringsstedet 1. desember i år. 

Det er meget gledelig og av stor betydning for samtlige hytteeiere på Lauvlia, Ljøsheim og 

Grunnåsen at Hygga består. Destinasjon Sjusjøen ønsker Arnhild og Eva hjertelig 

velkommen til Ringsakerfjellet!  

NYTT SELSKAP ETABLERES PÅ SJUSJØEN 
Sjusjøen Utvikling AS med Syljuåsen, Åge Skinstad og Bjørn Dæhlie danner nå sammen 
med Pihl AS og Brøttum Almenning et nytt felles selskap, som ønsker å bygge inntil et par 
tusen kvadratmeter til en ny dagligvarekjede på Sjusjøen. De legger nå frem et forslag for 
Ringsaker kommune der de ønsker å legge til rette for varehandel i krysset mellom 
Nordsetervegen og Sjusjøvegen. Pluss en del i tillegg. 

 

Fra fredagens pressekonferanse: Om 
kommunen vil er disse karene innstilt på å 
sette spaden i jorda på Sjusjøen i 2014, 
Fra venstre; Åge Skinstad, Per Fineid og 
Jan Tore Hemma (foto: GD) 
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HJERTELIG VELKOMMEN TIL DAGSSEMINAR TORSDAG 13. SEPTEMBER, RUSTAD 

HOTEL & FJELLSTUE, KL. 09.00-14.00 

 

Hvordan la vertskapsrollen utgjøre en forskjell? 

Hvor mye er vertskapsrollen verdt? 

Destinasjon Sjusjøen har i samarbeid med 

Hamarregionen Reiseliv, gjennomført en liten 

undersøkelse på Sjusjøen i sommer, der flere av dere 

har fått besøk av en «hemmelig» kunde. Kunden har 

observert ulike aspekter ved vertskapsrollen. Det er i 

etterkant skrevet en fyldig rapport, som vi ønsker å 

presentere for dere. Det vil si at deler av rapporten 

presenteres, uten at navn på aktører nevnes. De som 

ønsker det mottar sin del av rapporten i etterkant av 

samlingen. 

Rapporten bekrefter at det er mye å ta tak i, dersom 

Sjusjøen fortsatt skal holde stand som Norges beste 

langrennsdestinasjon. Til å inspirere og motivere oss 

på veien videre har vi fått med to dyktige og kjente 

karer til denne samlingen;  

Atle Hovi fra Beitostølen  

Per Eilif Sandberg fra Hoel Gård 

Hør hvordan de tar tak i vertskapsrollen i sitt daglige 

virke, og hvilke råd og tips de vil dele med oss. Vi 

ønsker at denne samlingen skal være starten på et 

vertskapsløft for Sjusjøen, der det nå etableres et 

felles ønske om å strekke seg enda litt lenger.   

Vi satser på fullt hus denne dagen.  

(Oppmøtet er uforpliktende i forhold til det videre vertskapsprogrammet for Destinasjon 

Sjusjøen.) 

Program 
Kl 09.00  Frokost 

Kl 09.30  Presentasjon av rapport v/Monica B. Grønbakken og Merethe 

Kl 10.00  Atle Hovi, Beitostølen 

Kl 11.00  Tor Rullestad, Hamarregionen Reiseliv 

Kl 11.20  Pause 

Kl 11.40  Per Eilif Sandberg, Hoel Gård 

Kl 12.30  Oppsummering v/Monica B. Grønbakken, Hamarregionen Reiseliv 

Kl 13.15  Lunsj og vel hjem  
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NYE SOMMERBILDER   

Destinasjon Sjusjøen jobber med å få bygd opp et billedarkiv, som medlemmene også kan 

benytte seg av i markedsføringen av Sjusjøen og Omegn. Gode bilder er avgjørende i 

kampen om kunden!  

Ricardo Foto i Brumunddal er 

fotografen av de nye flotte 

sommerbildene. Her er en liten 

smakebit….  

Tatt ved Kroksjøen. Og resultatet ble 

tre fine fisker . 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE SAKER TIL VISITSJUSJOEN.NO 

For å komme oss høyest mulig opp i søkermotorene (Google, Yahoo, Eniro, YouTube, etc.) 

og lykkes i arbeidet med å gjøre VisitSjusjoen.no til den mest besøkte siden for Sjusjøen, for 

deretter å kanalisere nye salg og besøk, er vi nødt til å lage gode nyhetssaker. For å gjøre 

det er vi avhengig av at dere sender oss info (gjerne med priser og bilder) på tilbud, pakker 

og arrangementer! Og alt annet som rører seg av spennende saker.  

Husk; du og dere som medlemmer er vår viktigste kunde! Vi er avhengig av hver og en av 

dere for sammen å utvikle Sjusjøen og Omegn. 

 

 

Høsthilsen fra Merethe  

Prosjektleder  


