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e håndplukkede er gode møtesteder som
gjør enhver kurs og konferanse til en
annerledes og inspirerende opplevelse – ekte
og autentiske steder hvor en kan oppleve kultur
og norske tradisjoner, i miljøvennlige rammer.
Her arbeider vi med skreddersøm, slik at
opplevelsene passer for akkurat deg og dine.
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Håndplukket er et nettverksprosjekt basert
på et samarbeid mellom Landbruket og
Innovasjon Norge. For å bli håndplukket må
man ha sjel og egenart og kvalitet i alle ledd:
Stedets særpreg og personlighet, vertskapet,
møtefasiliteter, aktiviteter og kulinariske
opplevelser er noe alle stedene brenner for.
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På våre håndplukkede steder er det stillhet og
arbeidsro. Her skal man senke skuldrene og
få plass til å tenke store og små tanker.
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Her bor du også midt i matfatet, og matopplevelsen er en viktig del av oppholdet.
Råvarene hentes i stor grad fra landskapet
rundt – og det aller meste lages fra bunnen av.
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God mat matcher landskapet den serveres i,
og alle våre håndplukkede steder fyller
menyen med håndplukkede delikatesser.
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Vi er overbevist om at kulturen og historiene
best formidles gjennom landskapet, bygningene
og vertskapet. Så hjertelig velkommen til en
håndplukket opplevelse!
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Rundhaug Gjestegård

Rundhaug Gjestegård
Rundhaug, 9336 Rundhaug. Tel: 77 83 05 70
post@rundhauggjestegard.no
www.rundhauggjestegard.no

Overjordisk lys. Og veldig jordisk skjønnhet.

P

å Rundhaug Gjestegård sitter
historien i veggene. Og utenfor de
samme veggene finner du laksefiske,
grottevandringer, storslagen natur,
nordlys og en meny inspirert av det
arktiske kjøkkenet. På Rundhaug
finnes mange skjulte skatter og et
nesten magisk lys.
Rundhaug Gjestegård ligger i Målselv,
et par mil fra Bardufoss og flyforbindelse
til Oslo. Her la Kristin Nymo bak seg et
liv innen storfinans i hovedstaden, og
bestemte seg for å drive gjestehus i indre
Troms, sammen med mannen Thorbjørn
som var næringseiendomsmegler.
Den hvite gamle trebygningen hvor
gjestegården holder til står i stil til det
nordiske lyset, omgitt av grønne åsrygger,
vakre fjell og den rolige Målselva. I over
100 år har gjester fra fjern og nær blitt
oppvartet i denne særegne perlen, som i
dag fremstår både moderne og stedbundet
klassisk, delikat og hjemmekoselig.
Sjelen på Rundhaug
Amanda Sandmo bygde Rundhaug
Gjestegård i 1905, og pensjonatet ble reist
på tuftene av et handelssted og skysstasjon.
– Enkelte gjester mener at Amanda

fortsatt er her og gleder seg over at stedet
fremdeles er i drift, sier Kristin Nymo.
De ansatte mener hun fortsatt går igjen,
og noen av gjestene forteller til og med
om at noen stryker dem over kinnet om
natten når de sover.
Andre sterke personligheter har også
beriket atmosfæren her, blant andre
Keiser Wilhelm, Kong Haakon og kong
Olav, Sonia Henie, general Montgomery
– og dette har vært et sentralt bygg både
i krigs- og fredstid.
Her er varmt og vakkert om sommeren,
gnistrende nordlys, snø og is om vinteren.
Lyset er alltid skiftende, spennende og
varierende. Området innbyr til aktiviteter
og teambygging året rundt, og gjestegården
samarbeider med aktivitetsfirmaer som
tar gjestene ut i vill natur – kano-, grottesamt hundespannturer. Om sommeren er
laksefisket hovedattraksjon, og området
er rikt på kulturopplevelser. Her smelter
samisk, østlandsk, finsk og svensk kultur
sammen – og det kan man også merke på
det spennende spisekartet Kristin varter
opp med.
Her har viktig historie utfoldet seg – nå
kan du bli del av den.

Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS





Finvåg

Finvåg
Storgt. 30, 8430 Myre. Tel: 90 94 57 27
asle@finvag.no
www.finvag.no

Gi deg selv luft under vingene.

Y

tterst i havgapet lå en internatskole
i over 100 år. Her lå Vesterålens kunnskapssenter. I dag tenkes det fortsatt
kloke tanker i det gule trebygget. Finvåg
er et spesielt, friskt og ramsalt sted å
holde dine kurs og konferanser. For å la
tankene sveve på vinden.

Foto: © Asle Sørdahl og Stian Danenbarger



Vi kan takke silda for Finvåg – skolen ble
etablert i 1868 i en økonomisk gunstig
periode for kommunen, med særlig godt
sildefiske. Skolen forteller fortsatt en
interessant historie som reflekterer
samfunn og folk på en spennende måte,
til den som vil lytte. Finvåg er et ekte og
autentisk sted der du kan oppleve den
nordnorske kystkulturen på en ny og
spennende måte.
Her bor vi ved bredden av verdens største
spiskammer, og følger kystfolkets tradisjon
med å høste av den rike naturen til glede
for gjestene. Her møter tradisjon og ferske
råvarer inspirasjon fra vertskapets mange
reiser gjennom europeisk matkultur og
vinområder. Finvåg er et sted som gleder
både hode og gane.

En gang lå dette fjernt fra resten av Norge.
I dag tar det kort tid å reise til fjerne
utposter, og fra Gardemoen tar det cirka
fire timer å komme til Finvåg. Gjester som
kommer fra regionen hentes på hurtigbåtkaia i Skjellfjorden.
Skreddersydde møter
Finvåg er et særegent og annerledes
konferansested som tilbyr skreddersydde
arrangementer for deg som vil arrangere et
litt mer engasjerende, inspirerende og
overraskende møte, kurs eller konferanse
enn vanlig.
I tillegg til enorm natur, utsøkt matkultur
og spesiell historie, tilbyr vertskapet en
rekke aktiviteter som avtales og pakkes inn
i kundens arrangementer: Hva med
havfiske, ørretfiske, havseilas, rafting med
stor gummibåt, jakt, toppturer og besøk til
historiske steder, fiskevær og handelssteder?
Det sies at havet gir, og havet tar. I Finvåg
er havet bare gavmildt.



Utistu

Utistu
Bøasæter, 7340 Oppdal. Tel: 90 05 62 50
post@utistu.no
www. utistu.no

Her er god jord for de beste tanker.

Som gjest er du godt skjermet på Utistu.
Skigarder omgir stedet der Storlåven fra
1650 danner en portal inn til eiendommen.
Dalen åpner seg nedenfor, og i det fjerne
ses Trollheimen med Storhornet og Blåhø.
Her er samlet i alt tolv bygninger fra fjellregionen i et tradisjonelt tun, med en
spennende husmannsplass som kårtun ved
siden av.
– Tanken har vært å lage et sted hvor man
er alene med sin gruppe. Jeg tror det er
behov for slike plasser med særpreg,
atmosfære og nostalgiske rammer, sier
John Helge Haugness. Fordi Utistu leies ut
til kun én gruppe om gangen, kan gjestene
ha det komfortabelt i en privat sfære.
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Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS



reativitet, nye ideer og gode
samtaler gror best i frodige seterområder. I gamle tømmerbygninger,
innredet med moderne fasiliteter –
omgivelser med rom for refleksjon,
læring og utvikling, ved hjelp av
naturopplevelser, god mat og velvære.
Utistu ligger i et tidligere seterområde, syv
kilometer vest for Oppdal, og er i dag en
arena for kulturbygging og bonderomantikk.
Her kan du gå på kurs eller slappe av i
nostalgiske omgivelser, i et miljø for gode
møter og relasjonsbygging.

Aktiviteter og matglede
Utistu kan by på et vell av aktiviteter som
moskussafari, rafting eller surfing i elva
Driva, juvvandring, eller de beste muligheter for avslapning i badstuen, badestampen, det nyåpnede spa-anlegget eller
i den moderne hjemmekinoen. Eller hva
med noen runder på en av Norges mest
utfordrende golfbaner?
På Utistu sier man at ”veien til gjestens
hjerte går gjennom ganen og gode senger”.
Her er maten hjemmelaget av råvarer
hentet fra nærområdet med spesialiteter
som lam, hjort og fjellørret. Måltidene
serveres i det mest karakteristiske av norsk
natur.
Samhold. Nærhet. Naturopplevelser.
Derfor kommer folk til Utistu, og derfor
gjør oppholdet noe med deg.



Bortistu Gjestegard

Bortistu Gjestegard
Storlidalen i Oppdal, 7342 Lønset. Tel: 72 42 37 11
bortistu@bortistu.no
www.bortistu.no

Med hjerte for Trollheimen og kjærlighet til gjestene.

M

idt i hjertet av Trollheimen ligger
en liten fjellgard, og her har den ligget
siden 1648 og sett utover majestetiske
fjell. Inne i fjellheimen lå et helt lite
bygdesamfunn isolert og unikt. I dag
skal du komme hit for å senke pulsen
og heve blikket.
Bortistu Gjestegard ligger i enden av
Storlidalen i Oppdal, i Storligrenda som
består av seks garder: Negard, Utestun,
Bortistu, Gjelhaugen, Ekra og Ustigard.
Storlidalen var et eget lite samfunn helt til
de fikk helårsvei i 1958, og her finnes mye
og rik lokalhistorie å dykke ned i.
Fordi garden er liten har det alltid vært

Foto: © Roger Bjerkan, Ludvig Killingberg, Toralv Østvang og Milan Markovic.
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drevet ulike attåtnæringer, som jakt og
turisme, og de første gjestene kom til gards
på 1880-tallet. Trondhjems Turistforening
anla rutenett i Trollheimen, og Kristoffer
Haugen fra Bortistu var med og vardet
stiene, som en av landets siste profesjonelle
jegere og lokalkjent i fjellet. I dag finner
du et utrolig turområde å utforske.
Nå er Bortistu igjen blitt en ettertraktet
gjestegard med mange faste gjester.
Storlidalen betegnes som særdeles vakker
av naturelskere, og fra Bortistu har du
panoramautsikt mot majestetiske fjellpartier i Trollheimen.
Den eldste delen av hovedbygningen er
fra 1648. I Bortistu finnes flere både gamle
og nye skrifter som omhandler dette, og
det er laget en Gardshistorisk Utstilling for
å glede våre gjester.
Kurs og tradisjon
Trollheimens fredelige pulsslag gjør
Bortistu til et spesielt og ideelt sted å holde
kurs. Fjøset fra 1938 er nyrenovert til et
unikt kurs- og selskapslokale, og her finnes
et stort utvalg aktiviteter, for eksempel
tunvandring med formidling av gardshistorie og fjellturer. Samarbeidspartnere
tilrettelegger aktiviteter som samarbeidseller konfliktløsning, olympiade, bålturer,
snørafting, hunde-kjøring, sang og
underholdning.

I 2003 fikk Bortistu kvalitetsmerket “Spesialitet
Norge” for helstekt bassturøkt lammelår. Etter
egenutviklet håndverksprosess  røkes lammelårene med friske einerbusker i gardens gamle
røkbasstu.

Den gamle fjellgården har blitt moderne.
Men fortsatt er det kulturskattene,
hjemmelaget tradisjonsrik mat og god
kontakt med vertskapet som er det
viktigste langt inne i fjellheimen.
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Petrines Gjestgiveri

Petrines Gjestgiveri
6214 Norddal. Tel: 70 25 92 85
petrines@online.no
www.petrines.com

Verdt å ta vare på. Fordi det tar vare på deg.

S

tillhet. Slik bare rene blondegardiner, romantiske rom og et skinnende
hvitt gjestgiveri midt i en frodig
blomsterdal kan være stille. En slik
stillhet som fortjener en plass på
UNESCO sin verdensarvliste. Og som
du og jeg helt sikkert også har gjort oss
fortjent til.

Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS
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Midt mellom Geiranger, Trollstigen og
Herdalssetra ligger Petrines Gjestgiveri og
byr reisende på det beste av vill natur,
lokal kultur og mat fra oldemors kjøkken.
Et nostalgisk og nyrenovert jugendbygg,
hvor inventaret er holdt i varme farger og
hvert rom har eget flislagt bad, med sans
for helhet ned til de minste detaljene.
Dette er som å trå inn i en av Carl Larssons
tegninger.
Omgivelsene innbyr til turer og aktiviteter.
Det er ikke de store turistmassene som

finner veien hit. Den ville, vakre naturen
er nesten bare din, og stedet drives også
som kurs- og konferansested. Her lokkes
de gode ideene frem av moderne komfort
i en nostalgisk atmosfære, krydret med
ekte matglede og vestlandsnatur som
senker puls og skjerper hodet.
Masse å gjøre. Mye å se.
I Norddalselva har det vært fisket laks i
uminnelige tider, og Petrines Gjestgiveri
selger fiskekort til elva. Innover i dalen og
opp på høyfjellet finnes også mange
fiskerike vann. Naturlig teatersport,
bærturer, brød-baking over bål, og rafting,
rappellering, juv- og brevandring er godt
for teambygging.
Og den velsignede stillheten er godt for
det meste.
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Sygard Grytting

Sygard Grytting
Harpefoss, 2647 Sør-Fron. Tel: 61 29 85 88
post@grytting.no
www.grytting.no

Hvor fortid blir fremtid.

E

n kongsgard fra eventyrene, et
herberge for pilegrimer og katolske
konger. 700 år med gjestfrihet.
Velkommen til Sygard Grytting – en
ærverdig slektsgård i Sør-Fron.
På Sygard Grytting jages hverdagstrollene på dør med ekte Gudbrandsdalskost,
levende lys i gårdsvinduene og knitrende
ild på peisen. Nord for Lillehammer
ligger de karakteristiske husene høyt og
fritt. 25 bygninger i et tradisjonelt
gårdstun, solsvidde tømmerhus som er
restaurert tilbake til fordums stolthet.
Historisk atmosfære i et autentisk miljø,
hvor de mange minnene er omsorgsfullt
bevart.
– Middelalderrøttene og den fascinerende
historien er vår inspirasjon, sier Stig
Grytting som driver gården sammen med
kona, i sekstende slektsledd siden 1534.
Men dette er ikke noe museum, gardsdriften er levende med sauehold, høns,
korndyrking og skogsdrift. Her dyrkes
også frukt, bær, grønnsaker og urter
som brukes i matlagingen.

Opplevelser, vær så god!
Bare ved å være på gården får man et
inntrykk av hvordan livet var på en
storgård før i tiden, og dette er et godt
utgangspunkt for fotturer i fjellet,
vandring i kulturlandskapet og fiske i
lågen eller fjellvannene — og et perfekt
sted å finne rom for inspirerende og
annerledes kurs og konferanser.
Gården til hedningehøvdingen DaleGudbrand er verdt et besøk, det samme
gjelder den vakre Sør-Fron kirke –
”Gudbrandsdalsdomen”. Hvert år
arrangeres også Peer Gynt-spelet på Gålå,
ikke langt unna. Ofte kommer folkemusikere, folkedansere og historiefortellere til
gards for å fylle rommene med musikk,
dans og eventyr.
Rafting og ridning sørger for adrenalinet,
mens om vinteren tar man skiene fatt,
eller legger ut på kanefart i vintermørket.
Fortiden er fortsatt levende på Sygard
Grytting.

Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS
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Knutholmen

Knutholmen
Kalvåg, 6729 Kalvåg. Tel: 57 79 69 00
post@knutholmen.no
www.knutholmen.no

Alt havet kan by - med litt hjelp fra menneskene.

V

ilt hav. Og rolig hav. Vennlig sol,
og spennende ruskevær. Fersk torsk,
og store krabber. Rorbuer og moderne
hotell. Dans på bryggekanten – og
sjelero i havgapet. Knutholmen er
stedet for ramsalt kystkultur og alt
som havet har å by på.
Knutholmen og fiskeværet Kalvåg ligger
rett ved havets spisskammer, og i
gangavstand rundt den vesle vågen finner
du rorbuer, restaurant med dansegolv,
hotell og kurslokaler. Dette er et paradis
for deg som liker sjø, stort fiske og enda
større opplevelser. Familien Fosse, som
driver plassen, har lagt vekt på å bevare
den gamle sjøbustilen og tradisjonene.

Foto: © Rolf M. Sørensen
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På Knutholmen finner du en av de fineste
og best besøkte gjestehavnene på
Vestlandet, med plass til 150 båter. Som
gjest kommer du også tett på innbyggerne,
mye av overnattingen skjer i sjøhus og
rorbuer. De fleste har arbeid knyttet til
sjøen og den lokale fisker tar gjerne
gjestene med seg ut på sjøen for å dra
krabbeteiner eller torskeruser.
På Knutholmen serveres tradisjonsrik
fiskemat, ferskere enn noe annet sted i

verden. I tillegg åpner de gode råvarene
for eksperimentering og kreativitet i
matveien.
Aktiviteter og kurs
Både vinter- og sommerstid er det mulig
å arrangere kurs, møter og konferanser i
fiskeværet. Her er ro til å konsentrere seg,
men også aktiviteter til å bli inspirert av.
Vi kan tilby dykkerturer, seiling,
havfiske, krabberaking eller flotte
fjellturer. Kalvåg har også ett av de best
bevarte sjøbruksmiljøene på Vestlandet,
så ta tid til buavandring med guidet
omvisning av kjentfolk.
Kalvåg har tre kunstgalleri og flere
museer. Besøk også den eldgamle
kirkegården ved havet, Kvannhovden fyr
og Nord-Europas høyeste klippe,
Hornelen, som stiger 860 meter rett opp
fra sjøen. Avslutt med Vingen, et av
Europas mest særegne helleristningsfelt
med 1000–1500 figurer som er cirka
4000 år gamle.
På Knutholmen er det alltid godt å legge
til kai, og ta en pause fra livet på det
stormende storhavet.
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Walaker Hotell

Walaker Hotell
6879 Solvorn. Tel: 57 68 20 80
hotel@walaker.com
www.walaker.com

Gjestfrihet siden 1690.

I

ni generasjoner har familien Nitter
Walaker drevet dette nostalgiske
hotellet i sagnomsuste Sognefjorden,
verdens lengste og dypeste fjord.
I hagen står syriner og fruktrær i full
blomst, omkranset av mektige fjell,
og med en vakker sandstrand rett
utenfor inngangen. Dette er et ekte
familiehotell – evnen til å få andre
mennesker til å føle seg hjemme, må
ligge i blodet til familien Walaker.

Den stemningsfulle hagen er en viktig del
av miljøet på Walaker hele året. Oppover
veggene klatrer “Svartgallebær”, og i
hagen kaster frukttrærne troldske skygger
over røffe steinbord. Et hvitmalt stakittgjerde er selvfølgelig på plass, og med
utsikt over fjorden er det lett å finne roen
i alt det frodige og grønne.
I tillegg til 22 spennende gjesterom har
hotellet også et utmerket kunstgalleri,
som også rommer moderne møterom samt
grupperom, som ligger i det gamle fjøset
bygget i 1882.
Veien er også kort til Walakers mange
aktiviteter som gjestene kan benytte seg
av mellom møteprogrammene. Om det er
å besøke Urnes Stavkirke på den andre
siden av fjorden eller blåisklatring på
Jostedalsbreen, ligger alt dette i umiddelbar nærhet.
God mat og enda bedre søvn
Gjester skal både trives med hotellet og
med hverandre. Middagen om kvelden
er en god ramme, med høy standard både
på mat og vin. Og når kvelden går over
til stille natt, er det ingen som sover så
behagelig og godt som gjestene på
Walaker Hotell.
Med snart 320 års hotelldrift, står
familien Nitter Walaker fortsatt og ønsker
deg og dine hjertelig velkommen til
Walaker Hotell.

Foto: © Walaker Hotell
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Harahorn

Harahorn
Grøndalen, 3560 Hemsedal. Tel: 32 05 51 10
booking@harahorn.dvgl.no
www. harahorn.no

Et skapende og annerledes møtested.

B

are det beste er godt nok, når livet
skal nytes. I slike stunder er det godt
å reise til Harahorn – som ligger som
en kongsgård innerst i Grøndalen,
med vid utsikt til fjellene. Her får du
fritt utsyn over det åpne landskapet,
og kanskje inn i ditt eget landskap.
Harahorn ligger nord i Hemsedal, bygget
av nye og gamle hallingstuer og stabbur
innredet med antikviteter som er håndplukket både for stedet og øyet. På 1100
meter over havet bor du i stille samvær
med fjellheimen, med alle luktene,
fargene og inntrykkene som følger
høyfjellet. Dette er et hotell for de mest
kresne og et sted for alle anledninger.
Selve kronen i et mektig fjellrike.

Foto: © Per Stian Johnsen
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Harahorns kjøkken ligger ikke bare
uvanlig høyt, det er også kjent som et av
Norges beste. Hemmeligheten er ekte
mattradisjoner med sterkt fokus på lokal
mat, men med raffinerte og spennende
innslag av internasjonal kokkekunst. På
Harahorn er vi opptatt av å støtte lokale
produsenter, rett og slett fordi produktene
kvalitetsmessig ofte er langt bedre enn
alt annet. Det er noe eget med å kunne
servere rådyr som beitet som lam på

fjellet bak Harahorn. Hos oss får du
garantert de små spesialitetene med de
store smakene. Som våre fjelltapas, laget
med innlevelse og fantasi.
Næringsliv og fjelliv
Harahorn ble i sin tid døpt Harahorn
fjellkontor. I dag benyttes stedet til kurs,
konferanser, bedriftssamlinger, teambuildingsmøter og kick-off. Vi skreddersyr alle samlinger.
På Harahorn kan man velge å slappe helt
av i vakre omgivelser, eller utnytte det
store tilbudet av varierte aktiviteter som
fjellbygden Hemsedal byr på, fra kulturrundreise i Hemsedal til fem-kamp i
dypsnøen. Hemsedal byr på et vakkert og
levende kulturlandskap, fra vinterens
skimuligheter, til unike fiskemuligheter,
golf, tennis, ridning, kano- og kajakkpadling, klatring og paragliding. Dette er
et eldorado for sykkel- og fotturer, være
seg langs gamle kongeveger, på vidda
eller på topptur.
Kremen av norsk fjelliv finner du på
Harahorn. Og den er selvfølgelig en lokal
delikatesse.
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Helgaker Gård

Helgaker Gård
Jordstadlinna 25, 2750 Gran. Tel: 90 89 21 44
post@helgaker-gard.no
www.helgaker-gard.no

Gi deg selv rom for refleksjon.

tradisjon på Hadeland, vi viderefører denne
ved at hesten er en del av miljøet og inngår
i aktiviteter som vi kan tilby.

H

elgaker Gård har en vakker
beliggenhet i kulturlandskapet, med vid
utsikt over Jarenvatnet og Hadelandsbygdene, bare én times reise fra Oslo.
Her finnes middelalderbygg, vakre landskap og en dyp forankret jordbrukskultur.
Helgaker-navnet kan spores tilbake til
1500-tallet som ”hellig ager”. Gården har
beliggenhet nær inntil historiske Granavollen i et “Nasjonalt Verdifullt Kulturlandskap”.
Det drives aktivt med korn- og grasproduksjon, og det holdes 15 hester på gården.
Her er egen ridebane. Hest har en lang

Foto: © Kristin Helgaker, Ole Strøm og Tor Jarild
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Vi ønsker bedrifter og organisasjoner
velkommen til en autentisk atmosfære som
er i kontrast til urbane og hektiske
omgivelser. Her senker en skuldrene og får
til de gode og effektive møtene. Om
bedriftene ønsker et supplement til egen
agenda, kan vi også tilby Horsetalesprogrammet. Dette er et program for
arbeidsgrupper som vil ha fokus på å
videreutvikle kommunikasjon og samhandling, for å stimulere til økt motivasjon og
effektivitet i organisasjonen.
Eventyrrittet er vårt tilbud om natur- og
kulturhistoriske opplevelser til hest.
Kjernen i våre programmer er nærheten til
elementene og det å mestre samspill. Våre
erfarne rideguider tar godt hånd om deg.
Både øvede og uøvede ryttere skal føle seg
trygge på samspillet med hestene. Vi kan
skreddersy et rideprogram, eller en
introduksjon til hesten, for en arbeidsgruppe som ønsker et avbrekk fra egen
møtevirksomhet.
Ta deg en pause med ryggen mot låveveggen, eller en liten spasertur i havnehagen. Her er ro og avslapning – uten at
noe må organiseres. Og med oppvartning
fra et kjøkken som henter inspirasjon fra
både de næreste tradisjoner og det
eksotiske, er Helgaker Gård både et pusterom og et sted å hente energi.
Det er kort reisevei til Helgaker Gård,
derfor er det god grunn til å legge inn flere
besøk.
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Maarud Gaard

Maarud Gaard
Finnholt, 2114 Disenå. Tel: 62 96 69 82
enjoy@maarudgaard.no
www.maarudgaard.no

Tøffe aktiviteter. Snille dager.

M

aarud Gaard har helt siden 1100tallet vært et sted for store tanker og
nye vyer. Her startet man storstilt
potetgullproduksjon i vaskekjelleren,
og et helt industrieventyr. I dag brukes
de storslagne omgivelsene til nyskapende ledertrening. Og ro for sjelen.
Maarud Gaard er en gammel skogbrukseiendom mellom Årnes og Skarnes, cirka
syv mil fra Oslo. Her er det spenning, lek
og moro, tilrettelagt av et profesjonelt
lederteam – men her er også pusterom
fra hverdagsstresset, en spennende og
tradisjonsrik kulturhistorie, kulinariske
nytelser og rike jakt- og fiskemuligheter.
Veien slynger seg forbi gamle husmannsplasser, omsluttet av skog og villmark,
og cirka 15 km etter avkjørselen fra
riksvei 2 åpner landskapet seg som en
blid favn. På en rydning i skogen ligger
Maarud Gaard sitt kurs og konferansesenter – gamle røde, brune og gule trehus
spredt rundt et tun. Tidligere var dette et
lite skogbrukssamfunn, i dag et moderne
senter for teambygging og egenutvikling,
midt i Hans Børlis skogsrike.

Tøffe aktiviteter og rik matkultur
Det tilbys et vell av aktiviteter for enhver
smak. Blant annet kan du teste egne
grenser i Norges råeste høydebane i
tretoppene, leirdueskyting og klassisk
femkamp med salongrifle, softgun, pil og
bue og paintball, og mat- og vinkurs.
Terrengtårn, kanopadling, kanefart og
fiske i eget ørretvann er også blant de
populære aktivitetene.
På Maarud Gaard lever man tett innpå
hverandre i et koselig og hyttepreget
miljø, eller i lavvoleiren – som et ekte
villmarkens barn og i tråd med tømmerhuggernes gamle levevis. I skogene rundt
er det rikelig med vilt (kvote på 62 elger),
egen hjortefarm med 150 dyr, fisk, sopp,
bær og poteter og grønnsaker blir dyrket
på gården. Her henter man råvarer til en
fristende meny av lokale spesialiteter og
tradisjonskost, med bro til det moderne og
internasjonalt kjøkken. Maten er en
opplevelse, enten den nytes i de gamle
spisestuene, i ljørkoia eller ute under åpen
himmel.
Vilt, vakkert, velsmakende og vanvittig
morsomt.

Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS
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Sem Gjestegård

Sem Gjestegård
Semsveien 164/166, 1384 Asker. Tel: 66 76 54 00
marith.loen@semgjestegard.no
www.semgjestegard.no

De vakreste ting i livet er rett rundt neste sving.

kurs eller møte, med en tilbaketrukket
atmosfære for konsentrasjonen, og et
lydhørt og rutinert personale som vet å få
arrangementer til å gli smørmykt. De vet
for eksempel at pausemat er viktig for å
holde humør og konsentrasjon oppe. Få
ting i verden skjerper hjernecellene som
duften av nystekte vafler, samt rikelige
mengder frukt og grønt. Når eplehøsten
er god, serveres eplesaft fra egne epler,
i tillegg til bakverk, små anretninger og
drikke.

N

oen ganger skal det så lite til for å
finne frem til de vakreste tingene i livet.
Slik er det med Sem Gjestegård. Knappe
15 minutters kjøretur fra støv og støy
i Oslo, ligger en vakker eplehage, et
århundregammelt kulturlandskap og
et helt spesielt vakkert hotell idyllisk til
i landlige omgivelser.
Veien er kanskje kort i fysisk forstand,
men du reiser inn i en helt annen verden.
Her er fred og ro, og både de som arbeider
her og naturen rundt, har lagt forholdene
til rette slik at du kan hente inspirasjon og
nye krefter.
Sem Gjestegård er et strålende utgangspunkt for deg som er turgåer, badenymfe,
skientusiast, jogger, syklist eller padler.
Men det er også et fantastisk tilfluktssted
for deg som ønsker å trene de små grå
musklene.
Foto: © Rune Kongsro

26

Herskapelig konferansesenter Sem Gjestegård er det perfekte sted for en konferanse,

De lengre pausene må også fylles med
hyggelig innhold. Fra Sem kan du ta en
rekke grusveier og stier som tar deg rett
inn i skogen. Ønsker dere en lunsj i det
fri, smører vi gjerne niste.
Fra den flotte terrassen kan man nyte
synet av eplehagen – et perfekt sted for en
grillaften under epletrærne. På gårdstunet
står Sem Gjestegårds eget stabbur. Her
serveres kraftig tradisjonskost; rømmegrøt og spekemat med egnet drikke til.
Stabburet er stedet for en kveld med
løssluppet stemning.
Og hvis du virkelig vil oppleve noe
annerledes: Gå til bords med fru Hotelldirektør Gørhild Lossius og hennes
selskap. Vi kan love en innholdsrik kveld,
med minst ett mord før desserten er over.
Et mordmysterium er en oppkvikker
under et seminar eller helgeopphold.
Men ellers er Sem Gjestegård en rolig
plett i en hektisk verden. Så nært, og
likevel så fjernt.
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Lien Fjellgard

Lien Fjellgard
Svartdal, 3840 Seljord. Tel: 35 05 21 75
lienf@online.no
www.lien-fjellgard.no

Stillhet til å tenke. Rom for å leve.

I

Svartdal ved Seljord, i eventyrriket Telemark, ligger Lien Fjellgard.
Her er ro og stillhet, sus fra grantoppene, fuglekvitter og gardsdyrenes
beroligende smålåt. Fjernt fra verden,
men tett på virkeligheten.
Lien Fjellgard handler om det ekte liv.
Et sted uten radio og tv, men med en rik
kulturtradisjon å formidle. Et sted hvor
maten er hjemmelaget og hvor de gamle
byggeskikkene fortsatt holdes i hevd
– i et kulturlandskap med gamle enger
og høyfjellet spent over det hele.
Dette er plassen hvor det ekte liv, er det
gode liv.
Hus for ildsjeler
På en rydning i åssiden, 700 meter over
havet, ligger den gamle slektsgarden slik
den har gjort i nesten 500 år. Lik en
kongsgard fra eventyrene med store og
ærverdige trehus på rekke og rad –
eldhus, framhus, stabbur, fjos, stall, smie
og høyløe. Her finnes mange rom for
overnatting, og byggene er modernisert
med komfortable senger, dusj, badstue og

utendørs boblebad med skogspanorama.
Ekteparet Lien har sammen utviklet
slektsgarden og drevet gårdsturisme siden
midten av 80-tallet. I dag lokker de folk
hit fra hele landet ved hjelp av stillhet,
tradisjonsrik og velsmakende mat, gamle
bygg og moderne komfort. Pluss en liten
dose eventyr og sagn.
Hit kommer folk for kurs og konferanser,
for å holde selskaper i salen Fjostrevet
eller for bare å slappe helt, helt av.
Ekte matopplevelser
Tor er selvlært gourmetkokk, matglad og
interessert i kokekunst. Mette baker brød
og kaker, og mye av maten er basert på
egen produksjon og innhøsting – blant
annet fra Mettes hemmelige multesteder.
Tradisjonsrik mat som henter inspirasjon
fra et moderne kjøkken er menyen du får
servert på Lien Fjellgard.
Mat som passer til landskapet. Og et
landskap som passer for deg.

Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS
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Mo Laksegard

Mo Laksegard
Sandsbygda, 4230 Sand. Tel: 52 79 76 90
molaks@hesbynett.no
www.molaks.no

Et sted å fange de store fiskene - og tankene.

A

lle kan ikke fange kjempelaksen.
Men alle har i hvert fall muligheten på
Mo Laksegard. Og ingen reiser hjem uten
en god historie eller to. Her er du midt
i begivenhetene.
Mo Laksegard ved Sand i Suldal er stedet for
opplevelser ved elv, fjord og fjell. Med utsikt
over Suldalslågen kommer i dag folk fra fjern
og nær for å oppleve eventyret: laks, villmark,
fjordturer og kultur og severdigheter. Nye
opplevelser, i en del av landet som kanskje
også er ny for mange.
Mo Laksegard kan tilby overnatting for 36
personer, og konferanserom med alle moderne
fasiliteter, et særegent kjøkken med tradisjonsretter, og et eget bryggeri med ølsortene
”Glad Laks”, ”Mørk Suldøl” og ”Asbjørnsen
og Moe Eventyrøl”.
Kast deg ut i eventyret
– På Mo Laksegard kan du oppleve kjente og
ukjente eventyr – og vi hjelper deg med å
finne eventyret om ditt firma eller din egen
fortelling, sier vert Bjørn Moe. Her arrangeres
en rekke aktiviteter, mange av dem rettet mot
samarbeidstrening, kurs og konferanser: Som
laksesafari hvor deltakerne flyter nedover
Lågen i overlevelsesdrakt for å komme tett
på laksen, eller ekspedisjoner i gummiflåter
på jakt etter dalførets historie, lakselorder og
lakseslott.
Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS

30

Eller hva med rappellering, Burmabru og
samarbeidstrening i gardens to villmarksleire?
Kvelden nytes best i det oppvarmede svømmebassenget med badestamp, før et gedigent og
autentisk middagsmål.
Skitt fiske. Du kommer garantert ikke
tomhendt hjem.
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Færsnes Gjestegård

Færsnes Gjestegård
4985 Vegårshei. Tel: 37 16 93 33
post@faersnes.no
www. faersnes.no

Gammel huldregård og svært moderne møtested.

S

agnet sier at Færsnes Gjestegård er
en gammel huldregård. Men det er ikke
eventyr at her finner du et prisbelønnet
kjøkken, Norges eneste røykbadstue og
både ulv og bjørn.
I Vegårshei i Indre Agder ligger Færsnes
Gjestegård, midt i et trolsk og overjordisk
landskap, på et høydedrag mellom
Forbuvann og Vegår. Likevel er kanskje
det mest overjordiske du ser her på gården,
lettkledde gjester som springer over tunet
på vei til røykbadstua.

Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS
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I følge historiene er her mye mystikk og
huldreskap i disse skogene, og vi vet at det
mystiske landskapet byr på et utrolig rikt
og variert dyreliv, med spor av både bjørn
og ulv. I vannet nedenfor gården holder
beveren til, og rev, hare, rådyr, elg og
skogsfugl er vanlig, samt hønsehauk og
musvåk. Fiskeørn og kongeørn streifer
forbi.
Eldgammel badekultur
På Færsnes finnes Norges eneste røykbadstue. Badstuen fyres kontinuerlig i åtte
timer, og når varmen er på topp slippes

røyken ut og gjestene inn. Slik har man
renset kroppen og lauget seg her i mer enn
3000 år og det er fascinerende å kjenne
forfedrenes hygiene og livskunst på
kroppen. Med ferske, våte bjørkeris jages
stresset ut av kroppen, og etterpå går vi til
dekket bord og nyter stedets kulinariske
spesialiteter. Fisk, vilt, sopp og bær fra
skogene rundt, tilberedt på de eldste
tilberedingsmetodene vi kjenner. Slike
retter er som skapt for våre norske drikketradisjoner med øl og matbrennevin.
Trolske skoger gir spennende konferanser.
På Gjestegården er det lagt til rette for kurs
og møter, med flere gjestebygninger,
og tilgang til boblebad, badstue, badestamper og svømmebasseng. Enkelte
gjesteværelser har bad med badestamp.
Ved siden av å være møtested, byr Færsnes
på store opplevelser i skog og mark, blant
annet en ti km lang kultursti med mp3guiding.
Men det er det opprinnelige og umiddelbare som gjør inntrykk, og som mange
søker. Og det finner du på Færsnes.
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3 håndplukkede retter

Det er bedre at gjestene venter på maten, enn at maten venter på gjestene.

M

ed sin sterke forankring i lokal kultur
og miljø, har alle våre håndplukkede steder
sine unike spesialiteter som de serverer
med stolthet og kjærlighet.
Nærhet til råvarene og kjennskap til
tradisjonene, er bokstavelig talt godt å
kombinere med det moderne og internasjonale kjøkken.
Som en liten smaksprøve byr vi på en full
treretters middag.
Smakelig måltid!

Unik hovedrett
Stekt krydder-ørret
Velg villørret på ca 250 gr. (1 per person)
La hode, hale og finner henge på,
men fjern gjeller og blodrand omhyggelig.
Lag krydderblanding av 50 % sukker,
50% salt, grovt pepper og hvitløk
(eller mynte og fennikel).
Strø blandingen godt utenpå og inne i
fisken. La den ligge kaldt og trekke
i minst 24 timer.
Stek den hel i rillet panne så utsiden blir
gyldenbrun.
Serveres hel på tallerken med rømmesalat
(salat, rømme, sukker og lime), kokt
mandelpotet og revet gulrot.
Foto: © Esten Borgos/Borgos foto AS
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Til god mat hører godt drikke.
Vi anbefaler Pilsnerøl og
Faun matbrennevin.

Deilig forrett

Fullkommen dessert

Gravet elgfilet

Skogsbær i terte med konjakkrem

Renskjær elgfileten for hinner, dynk den
med 1 kork akevitt, dryss på litt kvernet
pepper.

3 egg
2 dl kremfløte
1 ss vaniljesukker
1 cl konjakk
6 plater gelatin
2 plater butterdeig

Bland sukker og grovt havsalt
(40 prosent sukker og 60 prosent havsalt,
cirka 3 ss i alt).
Rull fileten i sukker / saltblandingen.
Pakk fileten i folie, legg den så under press
(1 kg vekt i pressen).
La fileten ligge 5–6 døgn for å godgjøre
seg, men snu den 1–2 ganger i døgnet.
Skjær fileten i tynne skiver, server med
flatbrød eller rugbrød og tyttebærromme
(rørte tyttebær og rømme).
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Visp egg og vaniljesukker stivt.
Vend forsiktig i pisket krem.
Tilsett konjakk og smeltet gelatin.
Sett til kjøling i cirka to timer.
Lag seks like rektangler av butterdeigen
(halvveis tint) og pensle dem med egg.
Disse stekes i 200 grader i cirka 10
minutter.
Strø over med melis og stek i ytterligere
to minutter.
Legg opp tertestykkene og fyll dem som
napoleonskake.

Håndplukkede opplevelser

De håndplukkede er møtesteder for kurs- og konferanser som representerer noe unikt og annerledes
– ekte og autentiske steder der en kan oppleve kultur og norske tradisjoner på en ny og spennende måte,
i miljøvennlige rammer. Dette er spesielle steder der du får skreddersydd dine møter og incentivreiser.

visitnorway.no/handplukket

