Camping eller overnatting på HUSET i Tamokdalen

Huset ligger i Tamokdalen ca. 15 km unna Råvatnet der LS blir
arrangert.
Huset er et 25 år gammelt grendehus som har fungert som møteplass og
aktivitetssentrum for folk i Tamokdalen. I dag fungerer Huset mest som
"fjellhytte" i vintersesongen, for toppturturister som besøker de flotte
nedsnødde fjellene som omkranser Huset.
Huset har 4 toalett, og to garderober med dusj, herre / dame.
Huset har et kjøkken med brukbart med benkeplass og noen kjøleskap /
kjølere. Stor ovn med stekeovn og storkjøkken oppvaskmaskin.
Huset består videre av en stor hall som er avdelt med et forheng slik at
ca. 1/3 del av hallen er soverom, her står det 12 køyesenger type millitær
i et åpent "sovelandskap" dvs vi har 24 sengeplasser i alt.
Det er anbefalt med øreplugger...

I resten av hallen er det en del sofagrupper og rikelig med bordplass slik
at man kan spise og etterpå slappe av i sosialt samvær.
For campere kan vi tilby 8 eluttak og ellers godt med parkeringsplass for
bobiler og vogner rundt og i nærheten av Huset. Fint å telte der er det
og.
Det er en grillhytte som fritt kan benyttes av våre besøkende like ved
Huset.
Ca 200 meter unna ligger en gammel skytebane - nå nedlagt, men det er
fullt mulig å ha innskyting der, dette vil vi forsøke å organisere i
samarbeid med lokalt skytterlag.

Standarden er som man skjønner enkel, men funksjonell.

For å finne stedet er det eklest å søke på Olsrud Adventure (min bedrift)
på Google maps. Da finner man stedet der jeg bor. Huset ligger like ved
men på sørsiden av elva, man kjører via avkjøring mot Sæter (1km på
vestsiden) over brua og første til venstre, så 800m og man er framme.

Husregler
Kjære gjest, velkommen til Huset. For at alle skal ha det bra her må vi ha
visse regler alle må følge.
Ved ankomst må du registrere deg hos husverten så snart som mulig.
Hvis du ikke finner han akkurat når du kommer kan du ringe eller sende
tekstmelding til Aadne på tlf 48174700.
Du må skrive deg inn i gjesteboken med navn og telefonnr, dato for
ankomst og avreise, om du skal ha seng eller du har bobil / campingvogn
-Vi foretrekker betaling med Visa eller Mastecard.
Kjøkkenet og toalett og dusjer er for allmen bruk, her må man bare vise
hensyn og samarbeide så vi unngår konflikter. Hvis du bruker kjøkkenet
må det ryddes og vaskes opp etter deg, slik at det er rent og pent for
nestemann.
Sko settes i yttergangen, bruk tøfler eller lignende innedørs.
Kjæledyr er ikke tillatt inne i Huset.
Er du usikker spør husverten om hjelp.

Priser pr. overnatting
250,- kr pr natt i køyeseng, inkluderer rent laken. Du må ha med egen
dyne / sovepose og pute.
200,- kr for bobil campingvogn uten strøm, med strøm 250,- inkluderer
fører. (begrenset antall strømuttak)
Ekstra personer som bor i bobil / campingvogn kr: 125,- Disse har da
tilgang til Huset med toalett dusj og kjøkken.
Teltere betaler 125,- pr pers pr overnatting. Disse har da tilgang til Huset
med toalett dusj og kjøkken.
Vi vil ha mulighet for dotanktømming og vannfylling på vogner.
Vi har vaskemaskin som kan brukes etter avtale med husvert, kr 50 for
en vask.
Vi har en stor vedfyrt Sauna i nærheten, denne kan fyres opp på
bestilling. Det koster minimum kr 600 å fyre denne, da har 6 personer
tilgang, ved flere personer over 6 koster det 100,- kr pr person.
Booking på mail til olsrud.adventure@gmail.com
For spørsmål tlf 48174700 Aadne Olsrud

Råvatnet, LS skytebane til venstre Huset i Tamokdalen til høyre.

