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Sparkoppbygging/
Constructing the kicksled
Betegnelser som brukes i Hurdal/expressions as used in Hurdal

1 – Handtak/handlebar
2 – Styre/rest place
3 - Styreramme/frame for handlebar
4 – Stolpe/pole
5 – Avstiver/buttress
6 – Sete/seat
7 – Fotrist/Fotstønning/foot board
8 – Meier/runners
9 – Meibåga/bend on the runner (or something like it)
10 – Slo/hoop
11 – Meitupp/hønn/tip of the runner (does it look like that?)
12 – Skråstiver/skråbein/the connection between the runner and the seat

Om noen kjenner andre navn og uttrykk 
som sikkert også blir brukt, hører vi gjerne om disse.
Should anyone know any better expressions
than used here, please let us know.



Velkommen til vinterens 
vakreste eventyr!
Vi har gleden av å ønske dere hjertelig velkommen til den 11. utgaven av VM Spark Utfor i Hurdal!   

VM Spark Utfor 2022 ble historisk. Vi klarte å arrangere Spark VM til tross for omtrent ingen snø rundt 
løypa. Det ble lagt ned en helt fantastisk innsats fra det lokale næringslivet og frivillige. Tusen, tusen 
takk! Selv om den 10. gjennomføringen av Spark VM kom to år og en måned på etterskudd, ble det en 
nydelig vinterdag i Hurdal. Med publikumsrekord i solfylte Minneåsen ble det en fantastisk stemning for 
de som deltok. I år håper vi på ennå flere deltakere i løypa!

Arrangementet har virkelig blitt en skikkelig folkefest i hjertet av Hurdal, og et arrangement som 
inkluderer alle! Deltakere i alle aldre, ulike funksjonsnivå, et hav av nasjonaliteter og ikke minst alle 
tilskuerne som til sammen gjør arrangementet til en folkefest!

VM Spark Utfor er et alkoholfritt familiearrangement, og vi håper alle våre besøkende respekterer dette. 

Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere og frivillige i gjennomføringen av 
arrangementer, ingen nevnt - ingen glemt! Vi hadde ikke klart oss uten - og Spark VM hadde ikke vært 
det eventyret det er uten dere!

Håper dere får en magisk opplevelse i bygda vår, hjertelig velkommen til dere alle!

På vegne av Hurdal IL og ”sparkkomiteen”

Carina Sterner
Styreleder Hurdal IL 

Welcome to the most beautiful winteradventure!
We warmly welcome you to the eleventh World Championship Kicksled Downhill here in Hurdal 11th of 
February 2023. 

WC Kicksled Downhill 2022 was historic. We managed to organize it despite almost no snow around the 
track. An absolutely fantastic effort was put in by the local business community and volunteers. Thank 
you very, very much! Although the 10th edition of the WC Kicksled Downhill came two years and a month 
late, it was a lovely winter’s day in Hurdal. With a record crowd in sunny Minneåsen, it was a fantastic 
atmosphere for those who took part. This year we hope for even more participants in the trail. 

This has become an amazing event in the heart of Hurdal. The competition is for everyone no matter age, 
functionality or nationality. Together with all the spectators this makes for an amazing event.

The event is non-alcoholic and very much a familyevent. We hope that every visitor helps us keep it that 
in the future.

We would like to thank all our partners and volunteers true all this years. We can´t do it without you! 
On behalf of Hurdal IL and ”the kicksled commitee”

Carina Sterner
Chairman Hurdal IL



Velkommen til Hurdal - bygd for fremtida!
 
Jeg er veldig glad du bidrar til Hurdals vinterlige folkefest! Nå arrangerer vi 
nr. 11 i rekken av VM Spark Utfor. I fjor måtte vi skyve arrangementet til mars, 
med i overkant usikre føreforhold, nå er vi igjen tilbake til februar, en skikkelig 
vintermåned. En stor gjeng med frivillige ildsjeler har stått på gjennom høst og 

vinter og sørget for at vi igjen 
kan kose oss med venner og 
familie, i eller utenfor spark-
traséen. En frisk og sosial 
vinterdag styrker både kropp 
og sjel! Spør du meg, burde 
VM Spark Utfor vært å få på 
blå resept! 

Her i bygda har vi vært opptatt 
av bærekraft, -ikke bare det 
siste tiåret, men fra tidenes 
morgen. Et arrangement som 
dette er et godt eksempel 
på sosial bærekraft, kanskje 
spesielt i år, preget av uro og 
dyrtid som vi er. Da trenger vi 
noen skikkelige lyspunkt.
Det gode samarbeidet mellom 
kommune og idrettslag gjør 
at vi kan servere en fantastisk 
vintermeny til dere i dag. Takk 
også til det lokale næringslivet 

som raust støtter oss og vegmyndighetene som muliggjør arrangementet.
Jeg håper dagen skaper gode minner, og håper du sprer budskapet om at Hurdal er 
topp til alle du kjenner :-)

Jeg klarer ikke la være å reklamere enda litt;
Hurdal er en distriktskommune i god utvikling. Vi er pekt ut som en kommune som 
skal vokse betydelig frem mot 2050. Flere og flere ser de flotte mulighetene vi kan 
tilby. Flere boligprosjekter ligger ute til salg og flere er i oppstartfasen. Kanskje kan 
dagen bli et Kick-off …;-) i prosessen med å flytte til oss?
Uansett flytteplaner eller ambisjoner, med og uten spark; Nyt dagen! 
 
PS! Hvis du vil ha mer av Hurdal minner jeg også om Hurdalsdagene 19-20. august 
-23, som viser frem bygda vår i sommerklær. Håper vi ses da også! 

Med hilsen
Ordfører Paul Johan Moltzau



LAST NED 
HURDAL KOMMUNE 

APPEN. 
Relevant informasjon 

fra kommunen – rett i lomma

HURDAL KOMMUNE



Spark har gjennom tidene – og er fortsatt i 
dag – et naturlig fremkomstmiddel i Hurdal. 
Det var ønske om å bygge en lokal identitet 
og daværende ordfører Runar Bålsrud kastet 
frem ideen om å lage et VM i spark utfor.

Ideen ble luftet, og i løpet av sommeren 
og høsten 2010 ble det satt sammen 
en arrangementsgruppe bestående av 
ordføreren, Dag Langgard, Ståle Buraas og 
Thore Strand, leder av Hurdal Idrettslag. 
Gruppen kalte seg «Fraspark Hurdal».

Det kom fort for dagen at Geilo allerede 
hadde sitt VM i spark. Det ble derfor tatt 
kontakt, og de ble enige om at siden Geilo 
hadde «bortover VM», kunne Hurdal ha et 
«utfor VM» uten at det ble noen form for 
konkurranse. Dato ble fastsatt, og siden 2011 
har den andre lørdagen i februar vært den 
årlige dagen for å arrangere VM Spark Utfor 
i Hurdal.

Løypa ble lagt til fylkesvegen over 
Minneåsen med start fra Hermodsplass og 
mål ved Hurdal Torg. Takket være et godt 
samarbeid med Statens Vegvesen har man 
kunnet gjennomføre arrangementet til alles 
tilfredshet.

Ideen og arrangementet ble spredt så godt 
man kunne. Spørsmålet var likevel – vil noen 
delta?
Arrangørene tippet på ca. femti stykker og 
kanskje 2-300 tilskuere. Kaoset ble komplett 
da dagen opprant med en kø på over 430 
personer foran Sparkkontoret. Alt forgikk 
manuelt, og deltakerlisten ble skrevet for 
hånd. Deltakerne var ikke bare lokale, hele 
Østlandet og Vestlandet var representert, til 
og med utenlandske deltakere hadde navn 
på listene.
Klassene i første arrangementet var: 
Politikere, Gutter – Jenter og Trim.

Med 437 deltakere 
det første året fikk 
arrangementet 
en flying start. 
Det hjalp også 
på omtalen av 
VM Spark Utfor i 
Hurdal at vinneren 
var Bjørn Dæhlie. 
Arrangementet 
hadde fra starten 
av ønske om å 
gi et bidrag til Hurdal Idrettslag, og dette 
har siden den gang vært en av de største 
bidragene til idrettslagets aktiviteter.

«Fraspark Hurdal» har sammen med flere 
lokale aktører hatt hovedansvaret for VM 
Spark Utfor, men i 2018 overtok Hurdal 
Idrettslag ansvaret for gjennomføringen 
under ledelse av styreleder Therese B. 
Karlsen og daglig leder Marianne Strand.

VM Spark Utfor er avhengig av lokal innsats. 
Folk fra idrettslaget har sammen med folk 
ellers i bygda, stilt opp. Elever ved Hurdal 
Verk Folkehøgskole er også verdifulle i 
dugnadsgjengen. Vær og føreforhold har 
skapt en del utfordringer, og til og med 
møkkaspredere har vært satt inn for å gjøre 
løypa best mulig.

Med arrangementet i 2023 kan VM Spark 
Utfor i Hurdal skilte med 11 gjennomførte 
arrangementer.
Til tross for snømangel og sykdomsutbrudd, 
har folk stilt opp for å delta i Spark VM, og 
sammen med tilskuerne, skapes det stor 
stemning både på torget og oppover løypa.
 -vinterens vakreste eventyr-.

HISTORIEN BAK 
VM SPARK UTFOR

VM 
SPARK
UTFOR



Kort eller lang skitur? 

Det godt å komme inn i varmen 
å nyte vafler og varm drikke for både store og små. 

Vi har flott bålplass og 
fine skileikområder utenfor hytta.

Velkommen til Vingerdalsstua! 

Følg oss på Facebook
«Vingerdalsstua»

Oppdatert oversikt over 
løyper og parkering, 
sjekk www.skisporet.no
og Hurdal Hele Året

Åpen på søndager vinteren 2023
fra kl. 11-15.30.

I februar og mars er hytta også
åpen på lørdager



Nå leverer vi moderne sanitærløsninger med vakuumteknologi

Vakuumtoalett Håndvask med såpe- og papirdispenser Urinal

NYHET

Mylift er et utleieselskap som tilbyr det meste  
innen bygg-, anleggs- og arrangementsutstyr.

H a m a r  |  G j ø v i k  |  E l v e r u m  |  D a l

92 40 48 00 |  mylift.no
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Vi ønsker Hurdal IL lykke 
til med Spark VM Utfor!

Som stolt sponsor er vi glade for å ha et slikt 
arrangement i vår region, og ønsker både arrangør, 
deltakere og publikum et godt mesterskap.

Vi er her for deg!

www.totenbanken.no



Det konkurreres i følgende klasser:

VM Spark Utfor – Singel/Kicksled Downhill – Single 
•  Menn senior (født før 2008) Men senior (born before 2008)
•  Gutter junior (født 2008-2012) Boys junior (born  2008-2012)
•  Kvinner senior (født før 2008)  Women senior (born before 2008)
•  Jenter junior (født 2008-2012) Girls junior (born 2008-2012)

VM Spark Utfor 2’er spark/Kicksled Downhill - double
To på én spark, begge kjønn • Twoon one kicksled, both sexes
•  2’er spark senior (født før 2008) Double kicksled senior (born before 2008)
•  2’er spark junior (født 2008-2012) Double kicksled junior (born 2008-2012)

Funksjonshemmede
Disabled persons
•  Ledsager som «pilot», begge kjønn, alle aldre/ Escort as «pilot», both sexes, all ages
•  Ledsager som påsitter eller uten ledsager/Escort as passenger and without escort

VM Spark Utfor – Trim
WC Kicksled Downhill - Trim
•  Ingen tidtaking, begge kjønn, alle aldre. - No timing, both sexes, all ages.

Modifisert spark /Adapted kicksled 
•  Èn eller flere pr. spark. Alle typer sparker, og det er lov til å gjøre endringer på sparken, 

samt tillatt med andre hjelpemidler (f.eks. staver, brodder), men ikke motor.
  One or several per kicksled. All types of kicksled, changes are allowed even the use of 

technical aids (like poles,crampons) however, no engine.

Startkontingent
Entry fee
Konkurranseklasser / Competing classes:
Singel, født før 2008 / Single, born before 2008  NOK 400.-
Singel, født 2008-2012 / Single, born 2008-2012  NOK 200,-

2´er, født før 2008 / Double, born before 2008   NOK 650.-
2´er, født 2008-2012 / Double, born 2008-2012  NOK 300,-
Modifisert / Adapted  NOK 650,-

Klasser og regler i Spark 
Utfor 2023
Divisions and rules for Kicksled Downhill 2023



Følg oss på 
Facebook, Instagram 
og Snapchat 
(vmsparkutfor)

Trim klasse ( ingen tidtaking)/ Trim Class (no timing):
Singel, født før 2013 / Single, born before 2013,  NOK 300,- per person

Barn født 2013 og senere deltar gratis, men må meldes på.
Kids born in 2013 and after, participate for free, but must sign up.

Alle med startnummer som fullfører får medalje. 
– All participants wearing a racing number will receive a medal.

NB! Hjelm er påbudt i alle klasser.
Please note: Helmet is of demand for all classes.

Det er ikke lov å ha med hund i noen av klassene.
It´s not allowed with dogs in any of the classes.

Priser/kåringer
Det vil denne gangen også bli lagt vekt på kostymer og utsmykking av deltakere og sparker. 
Uavhengig av klasse vil en egen jury kåre VM Spark Utfor sin:

Beste/fineste sparkekvipasje /The best and finest eqvipage
Hvem er mest kreativ til å utsmykke/pynte/modifisere sparken. Bruk fantasien. I tillegg til 
sparken vil også deltakerne vurderes med hensyn til utkledning/kostymer/utstyr og tema. 
Her teller helheten!
Who is the most creative in decorating and modifying the kicksled.   
Use your imagination. In addition to the kicksled the jury will take a close look at the 
participants and their dresses, costumes and theme. The total impression is at stake!

“Reodor-sparken” prisen – The most inventive and most technical advanced kicksled. 
Her vektlegges oppfinnsomhet og tekniske finesser i form  av utstyr 
og tilpasninger for å skape den beste/kuleste modifiserte sparken.

Eventuelle spørsmål vedrørende reglementet rettes til: 
Any questions regarding the rules, contact: 
post@vmsparkhurdal.no 



Spark KLASSISK

Spark TEMPO

SPARK 
VINTERMORO FOR ALLE!
Flere størrelser // Laget i tre og stål //  
Svart eller rød  farge//Meier i spesialstål //  

Praktisk fremkomstmiddel // Lang levetid // 
Sammenleggbare // 

Lær mer på espegard.no

Vi har tilbehør til våre sparker - både for bedre gli og  
vedlikehold, så du har glede av sparken din i lang tid.

Vi sponser Spark-VM 2023



Spark KLASSISK

Spark TEMPO

SPARK 
VINTERMORO FOR ALLE!
Flere størrelser // Laget i tre og stål //  
Svart eller rød  farge//Meier i spesialstål //  

Praktisk fremkomstmiddel // Lang levetid // 
Sammenleggbare // 

Lær mer på espegard.no

Vi har tilbehør til våre sparker - både for bedre gli og  
vedlikehold, så du har glede av sparken din i lang tid.

Vi sponser Spark-VM 2023





Velkommen til Hurdalsjøen Hotell og Spa 

Ønsker du et godt måltid, spa eller et sted 
å sove i forbindelse med Spark VM?  

Ta kontakt!

Hurdalsjøen Hotell og Spa
Skredderbakkvegen 9-11, 2090 Hurdal

Tlf.:  63959600
Email: post@hurdalsjoen.no



TRADISJON OG FAGLIG KOMPETANSE 
FOR Å SKAPE MODERNE BÆREKRAFTIGE BYGG.

VI ØNSKER Å  BIDRA TIL BÆREKRAFTIGE BYGG MED INNOVATIV BRUK AV TRE,
OG ER STOLT STØTTESPILLER TIL BÆREKRAFTSFESTIVALEN.

MØT OSS OG SE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER I PRAKSIS PÅ  
BYGGPAVILJONGEN OG VÅRT NYOPPFØRTE TERMOWOOD-HUS 

DEN 24. OG 25. JUNI.

FLAEN SAG & HØVLERI AS. 
MAXBO Hurdal. Vestsidevegen 3, 2090 Hurdal. Tlf. 63 92 04 20 | post@maxbohurdal.no
NORGESHUS Hurdal.
HURDALGARASJEN. Vestsidevegen 3, 2090 Hurdal. Tlf. 63 98 79 53 | post@hurdalgarasjen.no

TRADISJON OG LOKAL, FAGLIG KOMPETANSE
- FOR Å SKAPE MORGENDAGENS BYGG

TRELAST HANDEL BYGG

63 92 04 00 post@�aen.no



Din lokale leverandør til 
bygg & anlegg

Transport 
og 

maskinentreprenør



Hurdal Idrettslag (HIL) er et fleridrettslag, 
og består av ni aktive undergrupper som 
driver aktivitet sommer og vinter. Fotball, 
friidrett, hopp, håndball, langrenn, sykkel, 
Friskis&Svettis, e-sport og frisbeegolf. I 
tillegg er det allidrett som går på tvers av 
alle gruppene.

HILs visjon er: 
”Der alle har glede av å være med” 

Denne skal være retningsgivende for all 
aktivitet i idrettslaget, i tillegg til at verdiene 
våre skal gjennomsyre det vi gjør. 
Verdiene våre er:
Herlig
Inkluderende
Levende

Fotball har aktivitet for barn fra 1.klasse 
og oppover til 16 år. I tillegg har Hurdal IL 
et aktivt a-lag og en treningsgruppe for 
oldboys. 

Håndball har treninger for barn fra 1.-8.
klasse, i tillegg er det damelag som spiller i 
regionserien. 

Sykkel trener ute i sommerhalvåret og kan 
delta på spinning inne i vinterhalvåret. 

Langrenn arrangerer skiskole/skitrening 
fra januar til mars for barn i alderen 4 år 
(yngre kan delta med foreldrene) og oppover. 
I tillegg er det barmarkstrening i hallen fra 
september til snøen kommer. Langrenn har 
også en styrkegruppe som trener hele året 

i styrkerommet i hallen på mandager og 
onsdager. 

Hopp trener i Lundbybakken i vinterhalvåret 
og prøver å ha noen treninger i plastbakken 
på stadion før snøen kommer på høsten. 

Friidrett arrangerer løpskarusell fra mai til 
september og friidrettstrening hver tirsdag – 
ute på stadion på sommerhalvåret og inne i 
hallen i vinterhalvåret. 

Friskis&Svettis har spinning på mandager 
og sirkeltrening på tirsdager 

E-sport er et tilbud til ungdom i alderen 
13-16 år. Her er det behov for flere ressurser, 
som om dette er noe du kan tenke deg, ta 
kontakt. 

Frisbeegolf er idrettslagets nyeste tilskudd. 
Høsten 2022 ble det bygd en 18-hulls bane 
i Lundbylia og her har det allerede blitt 
arrangert treninger og turneringer,  

Allidretten er for barn i alderen 3-7 år og 
har trening på torsdager fra kl. 17.00 – 18.00 
i hovedsak i idrettshallen. Hver idrett har 
ansvar for allidretten, så den følger også 
skiskole og hopp når dette er.

For oppdatert informasjon om treninger 
og aktiviteter i Hurdal IL, følg med på 
www.hurdalil.no og vår facebookside
@hurdalil.  Du kan også ta kontakt på e-post 
aktivitet@hurdalil.no eller 
dagligleder@hurdalil.no.

Der alle har glede av å være med!

HURDAL 
IDRETTSLAG (HIL)







Sammen med den engelske 
fotballklubben Stoke City, 

gjentar vi suksessen og inviterer spillere 
i alderen 9-15 år 

til fotballskole i uke 40. 

Påmelding og mer informasjon 
finner du på www.hurdalil.no



Robert Sørlie

Det kan være litt vanskelig å vite hvor man skal begynne når man skal si noe om 
denne mannen; han beskrives som en levende legende i sin sport, og har en merit-
tliste lengre enn 17.mai-toget. Hvor mange mil denne mannen har tilbragt bak 
en gjeng hunderumper er det nok ikke noe tall på, men han hadde nok kommet 
hvertfall 10 ganger rundt jordkloden. 

I 2003 ble han første nordmann til å vinne verdens lengste hundeløp, Iditarod i 
Alaska. I 2005 gjentok han bragden og krysset målstreken som førstemann etter 
1575 km gjennom Alaskas villmark. 

Der ingen kunne tro at noen kunne 
bo... 

Jeppedalen i Hurdal er hunde-
kjørernes mekka. I denne lille grenda, 
kalt “lille Alaska”, bor det flere hunder 
enn folk. Store deler av Jeppedalens 
befolkning er nettopp hundekjørere, 
og en av disse er Robert Sørlie. 

Foto: Alexander Galak, Femundløpet Presse

Foto: Alexander Galak, Femundløpet Presse



Her hjemme har han deltatt i alle Femundløp som er arrangert, og stått øverst på 
pallen hele 13 ganger. Han har 3 seire i Finnmarksløpet, og i år kunne han også 
legge til en seier i verdens lengste hundeløp med vogn, kjørt i Spania.

I år består kennelen av 18 Alaska huskyer som tilbakelegger ca. 5000 km før løpene 
starter i januar. Alle som har møtt Robert på en arena skjønner fort at konkurranse-
instinktet hans er like stort som smilet. 

Foto:Therese Andersen

Foto:Isabell Nykmark Baumann

Latteren sitter alltid løst, 
men kan det konkurreres, 
ja, da skal det konkurreres. 

Helgen før Spark VM går av 
stabelen, står Robert til start 
på sitt 33. Femundløp. 
Bedre oppkjøring med meier 
og sparkefot skal man kan-
skje lete lenge etter?



 NY NETTSIDE? REKLAMEFILM? STREAMING? 
HJELP MED DIGITAL MARKEDSFØRING?

Laaven.no

 SKANN KODEN MED MOBILKAMERA,
SÅ HJELPER VI DEG.
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Espen Lundberg
994 17 795

espen@ekaror.no

Kenneth Sørgaard
452 88 702

kenneth@ekaror.no

Aksel Wollvik Nilsen
484 40 021

aksel@ekaror.no

- Utfører alt innen vvs- og rørarbeid -

Avdeling Eidsvoll - Råholt
Trondheimsveien 266, 2070 Råholt 
Telefon: 63965088 - www.naprapatlandslaget.no

Vi behandler alle typer muskel- og leddplager, 
som hodepine, nakkesmerter, vonde skuldre, 
ryggsmerter og idrettsskader.



  

 Offentlig godkjent biloppsamlingsplass

Industriveien 18
2166 Oppaker

Tlf. 63 91 06 00
post@vrakbil.no
www.vrakbil.no

Vi kjøper nyere skadebiler
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AFTERSPARK
Slagerkameratene

&
DJ Nordgård 

Brustadlåven 11.februar 15.30-23.00

@Afterspark Billetter kjøpes på Tikkio.no

VVii  ddeelleerr  ddiinn  lliiddeennsskkaapp!!
UUaannsseetttt  oomm  ddeett  ggjjeellddeerr  sskkii,,  ssyykkkkeell,,  kklluubbbb,,  ttuurr,,  
ttrreenniinngg,,  ……eelllleerr  ssppaarrkk!!



“Det ble større og mer omfattende 
enn jeg så for meg “. Sommeren 
2020 startet Inge Skåningsrud sin 
egen cafe her i Hurdal. 
Nå har det gått halvannet år, og 
Inges Cafe har vokst fra 16 til 50 
seter, og har i tillegg fått en stor 
uteservering. Ytterligere utvidelser 
er allerede under planlegging.

“Når jeg startet opp tenkte jeg at det skulle bli et lite helge-
prosjekt, men det ble fort til noe mye mer. Allerede etter tre 
måneder sa jeg opp jobben og satset på heltid”. I dag har 
Inges Cafe sju ansatte og åpent fire dager i uken, i tillegg 
til en del catering. “Veksten har vært eventyrlig, men også 
krevende”, sier Inge.

“Det er mange arbeidstimer som ligger bak dette, og jeg 
hadde ikke klart det uten støtte fra familie og venner. Og ikke 
minst en fantastisk gjeng ansatte som står på langt over det 
som en kan forvente. Jeg er veldig takknemlig!”
“Det er hyggelig at vi har fått så mange som ønsker å komme 
hit, både nye- og stamkunder. Kanskje så mye som halv-
parten av kundene mine er utenbygds fra, og det er veldig 
hyggelig at folk syns det er verdt å ta turen hit til Hurdal for 
å spise her. Merker at godværsdager og spesielle arrange-
menter er populære! Og det er vel ikke mye som slår å nyte 
en finværsdag og en matbit i den vakre bygda vår?”



Nye helelektriske Volvo EX90
KJØPSPRIS FRA 979 900,-

VELKOMMEN TIL BILIA JESSHEIM – DIN LOK ALE VOLVO-FORHANDLER.

Anna-Karin Aas
Selger Volvo
Tlf. 928 05 444 
aka@bilia.no

Amir Miftari 
Selger Volvo
Tlf. 948 30 447 
amir.miftari@bilia.no

Tommy Østhagen 
Plassjef Volvo
Tlf. 926 13 685 
tommy.osthagen@bilia.no

Din lokale Volvo-forhandler på Jessheim.
Brannmannsveien 2, Bilbyen, tlf. 53 02 57 80,  
www.bilia.no/jessheim. Følg oss på facebook.com/biliajessheim

bilia.no/volvo
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DIN ELEKTRIKER I HURDAL OG PÅ ROMERIKE
VI UTFØRER ALLE TYPER ARBEID INNENFOR 
BOLIG OG INDUSTRI
TA KONTAKT MED OSS FOR EN UFORPLIKTENDE BEFARING 
ELLER OM DU SKAL HA UTFØRT ET OPPDRAG.  VI UTFØRER 
EL-KONTROLL AV DIN BOLIG OM ØNSKELIG!

Vidar Hystad.   Faglig ansvarlig 92 84 69 20 vidar@partner-elektro.no

post@partner-elektro.no 
www.partnerelektro.no

www.facebook.com/partnerelektro



 

Solid rørleggerbedrift med sterk 
fagkompetanse 

 

Vi hjelper deg med mye variert til hus, hytte og kontor - privat og bedrift. 
Blant våre tjenester er blant annet installasjon av vannbårne 

varmeanlegg, varmepumper og gulvvarme. Vi har bred kompetanse innen 
varmeløsninger, og bistår deg gjerne med råd og veiledning. 

Send oss en forespørsel! 

Kontakt: 
Telefon: 63 98 78 55 
post@rognstad.no 

Kvennstuvegen 2, 2090 Hurdal 
Elektrovegen 4, 2069 Jessheim 
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Miljøstasjon Dal Skog
Tlf. 63 92 78 80    
firmapost@oeras.no    

www.oeras.no    
www.facebook.com/oeras.no

createurene.no

ØRAS jordprodukter

ØRAS Hagejord: En næringsrik jord egnet til  
jordforbedring, beplanting av busker og trær,  
dyrking av frukt og grønt, nyanlegg og ferdigplen.

ØRAS Bed og Pottejord: En mer finsåldet hagejord 
som i tillegg inneholder hestegjødsel. Egner seg til 
blomster- og dyrkningskasser, potter og mindre bed.

ØRAS Kompost: Basis i rent kvernet hage avfall. 
Leveres i grov og fin fraksjon. Egnet som jordforbedring 
og tilfører struktur og mikroliv til eksisterende jord.  
Gir luft til planterøtter.

For mer informasjon om våre produkter, se  
www.oeras.no eller ta kontakt på tlf. 63 92 78 80.

Utsalg og produksjonssted er Miljøstasjon Dal Skog. 
Alle  

jord typene  
er torvfrie

 Hurdal  tlf. 63 98 73 64  
  G l a s s v e r k v e g e n  3 1   2 0 9 0  H u r d a l   

VI LAGER MATEN TIL DEG FOR 
ALLE ANLEDNINGER 

Sitt hos 
oss el ler 
ta med 

LOKALE GODBITER 
-Hurdalsmost 
-Bærchutney 
-Kantarellchutney 
-div. Tørket sopp 

-Åkerbønner 
-Honning 
-Lokale kort 
+Sessong varer 

Nytt  
Pizzakonsept 
GIRA på pizza 
 
Hamburger  
 
Tallerkenretter 
 
Baguetter 
 
Salater 
 
Kebab 
 
Crispy fried  
chicken 
 



Din lokale hus- og hytteleverandør!
TLF: 970 83 600 
E-post: post@gronvoldbygg.no 
www.gronvoldbygg.no 



Din lokale hus- og hytteleverandør!
TLF: 970 83 600 
E-post: post@gronvoldbygg.no 
www.gronvoldbygg.no 

VM Spark 
Utfor i godt
samarbeid

med 

Brustadvegen 3, 2090 Hurdal 



Hurdalstunene 
- utvikler Hurdal sentrum med 232 nye, vestvendte rekkehus og leiligheter!

Kontakt: Eivind Larsen 
Mob.: 99 10 1000
Mail: eivind.larsen@aeko.no           

www.aeko.no

Få 
mer info på 

vår stand under
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Har du prøvd frisbeegolf?
Dette er en morsom og sosial aktivitet 
som passer de aller fleste i alle aldre. 

Hurdal IL Frisbeegolf og Lundbybakken
discgolfbane ble opprettet i 2022, og vi 

ønsker oss flere medlemmer.

Bli med og delta på treninger, putteliga, 
ukesgolf og turneringer.

Ta kontakt med:
David Nymoen 

959 07 353  
david.nymoen@gmail.com

Leder Frisbeegolf

Følg oss på Facebook: Hurdal 
Idrettslag Frisbeegolf



ALPEFEST
15:00 - 23:00

GODT DRIKKE

VARM MAT

VESTSIDEVEGEN 29

BORDBESTILLING PÅ TELEFON 907 85 519
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Program 
Fredag 10. februar/Friday February 10th 
Kl 12.00-20.00 – Utdeling av startnummer/Handing out of race numbers.
Etteranmelding/late entries
Kl 18.00  Bygdekino

Lørdag 11. februar/Saturday February 11th
09.00 – Utdeling av startnumre/Handing out of race numbers
09.30 – Markedsplassen åpner/Opening of the market place
11.00 –  Offisiell åpning av VM Spark Utfor 2023/ Official opening  

of the World Championship Kicksled Downhill 2023.
12.00 –  Første start i trimklassen  

First start of the trim class
12.50 – Start konkurranseklassen/Start of  the competition class
15.00 – Premieutdeling – avslutning/Awards
15.30 – Aftersparkarrangementer/After kicksled arrangements

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Hurdal for å oppleve et av vinterens 
vakreste eventyr, enten som deltaker eller publikum!

We wish you all welcome to Hurdal to experience one of the most beautiful 
events of the winter either as participants or as spectators!

www.sparkvm.no
Følg oss på Facebook, 
Instagram og Snapchat
(vmsparkutfor)

Hurdal Torg vil være i sentrum 
for aktivitetene. Løypa vil gå fra 
Minneåsvegen fra Hermods plass ned 
til Hurdal Torg, 4.5 km nedoverbakke. 
På torget vil det være vintermarked 
med diverse salgsboder.

Hurdal Centre will the place for all 
activities. The track runs from the road 
to Minneåsen from Hermods place 
and down to Hurdal centre 
(4.5 kilometres down hill)
On the centre there will be a winter 
market.


