
MED MONSEN OG MATTIS TIL FEMUNDEN
PÅMELDINGSTUR TIL LARS MONSEN FEMUND LODGE

8. – 11. JUNI 2023

Foto 1: femundengerdal.no/Tore Stengrundet, Foto 2/3: Ville Gleder



GUIDET TUR MED PACKRAFT I 

FEMUNDSMARKA
DAG 1: TORSDAG (8. JUNI 2023)

Oppmøte på lodgen innen kl. 16:00. Vi samles i storlavvoen for velkomst, en enkel matbit og litt praktisk info. Vi pakker de 

siste tingene og gjør oss klare til å dra, uten å stresse. Ting du ønsker å sette igjen, f.eks. skiftetøy til hjemreise, kan settes 

igjen på lodgen. Nå har vi to alternativer, avhengig av vær, vind og ambisjonsnivå. For begge alternativene er packraft et 

sentralt fremkomstmiddel, i tillegg til vandring.

Alternativ Røa: Vi fraktes med båt en times tid nordover på Femunden. Vel framme slår vi leir på stranda og blir her den 

første natta.

Alternativ Jyltingmarka: Vi fraktes i bil til sjøen Storjyltingen, og rusler bare noen hundre meter før vi slår leir og fyrer bålet.

DAG 2: FREDAG (9. JUNI 2023)

Alternativ Røa: Vi går på sti østover til Øvre eller Nedre Roasten. Etter endt marsj slår vi leir, vel vitende om at vi nå er 

ferdige med gåetappen.

Alternativ Jyltingmarka: Vi gjør klar packrafter, og bruker dagen på å forflytte oss fra vann til vann i dette nydelige furuskog-

landskapet. Mot slutten av dagen slår vi leir der vi føler for.

Foto: Ville Gleder



GUIDET TUR MED PACKRAFT I 

FEMUNDSMARKA
DAG 3: LØRDAG (10. JUNI 2023)

Alternativ Røa: Vi bruker dagen på padling, først på Roasten, deretter padler vi ned elva Røa. Underveis vil det være noen 
bæreetapper. I løpet av ettermiddagen er vi nede ved Femunden, og hentes av båt for transport tilbake.

Alternativ Jyltingmarka: Etter frokost bryter vi leir, og fortsetter turen gjennom trolsk skoglandskap. I løpet av ettermiddagen 

avslutter vi turen, enten ved å fullføre runden og bli plukket opp ved utgangspunktet, eller vi avslutter nærmere 

svenskegrensen og blir plukket opp der.

Uavhengig av hvilken tur vi har gjennomført: I løpet av ettermiddagen/tidlig kveld er vi tilbake på Elgå og Femund Lodge. Her

blir det en kald cola og en dusj for de som ønsker det før middag. På kvelden samles vi i storlavvoen.

DAG 4: SØNDAG (11. JUNI 2023)

Frokost på lodgen. Utsjekk og avreise.

Det er værforbehold med hensyn til båttransport og vannaktiviteter på Femunden, men vi har alltid en plan B klar.

Foto:Femund Lodge/Ville Gleder



GUIDET TUR MED PACKRAFT I 

FEMUNDSMARKA

INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

• Jan og Mattis fra Ville Gleder som villmarksguider fra torsdag til søndag

• 1 overnatting i delt dobbeltrom/hytte på Lars Monsen Femunden Lodge

• Enkelt måltid ved ankomst torsdag

• Enkel turmat (frokost, lunsj og middag) fra og med middag torsdag til og med lunsj på lørdag

• Middag på lodgen lørdag kveld (2-retters meny)

• Frokost på lodgen søndag

• Leie av packraft inkl. utstyr (pumpe, flytevest og åre) i 2 dager

• Båt- eller biltransport til og fra startsted

Pakkepris per person: kr 9.500,-

Aldersgrense 18 år.

Foto: Ville Gleder/Femund Lodge



OM LARS MONSEN FEMUND LODGE

Lars Monsen kjøpte sommeren 2020 Femund Fjellstue på Elgå. Siden da har han jobbet med å utvikle stedet videre, og i år 

er første sesong for Femund Lodge. En lodge kan best defineres som en arena for opplevelser, med enkel og velfungerende 

løsninger for overnatting og bespisning. Restauranten har alle rettigheter. Spennet av aktiviteter er variert, og noe for enhver

smak, ambisjonsnivå og fysiske forutsetninger. Sporløs ferdsel er sentralt for alle våre arrangementer! 

Du kan lese mer om Femund Lodge på www.femundlodge.no

Overnatting på lodgen:

• Tre hytter med enkel standard som har 2-4 senger hver. Felles toalett og dusj i hovedbygget 

(2 stk. med dusj og wc, og 2 stk. med kun wc).

• Tre dobbeltrom i hovedbygget med felles dusj og wc i gangen.

• To dobbeltrom med dusj og wc.

Foto: Femund Lodge

http://www.femundlodge.no/


PRAKTISK INFO OG BETINGELSER

IKKE INKLUDERT I PRISENE

• Drikke til måltidene

• Transport til/fra Femund Lodge

BESTILLING OG PÅMELDINGSFRIST

Du bestiller ved å sende en mail til anne.marte@fram.as. Vi trenger navn og alder på deltakerne og adresse til 

fakturamottaker. Skriv også noen få ord om din turerfaring og fysiske form. Etter bestilling av reisen vil du motta en 

reisebekreftelse. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer i henhold til hva du har bestilt, samt at alle navn er

korrekt skrevet. Sammen med bekreftelsen følger en faktura. For at påmeldingen skal være bindende må faktura være 

innbetalt innen betalingsfristen

AVBESTILLING:

Se våre generelle betingelser..

VÆRFORBEHOLD

Det er værforbehold med hensyn til båttransport på Femunden, men vi har alltid en plan B klar!

FISKE

Det er gode forhold for fiske i hele området dersom du har lyst til å gjør dette. Fiskekort kan du ordne selv, dette gjøres 

enkles via www.inatur.no.  Vi hjelper også selvsagt til med dette ved behov.

REISE TIL/FRA

Lars Monsen Femund Lodge ligger i Elgå. Hit kan du reise med egen bil eller lokal buss fra Elverum.

Si fra om du ønsker et tilbud på en privat transfer til/fra lodgen.

mailto:anne.marte@fram.as
http://www.inatur.no/


PRAKTISK INFO OG BETINGELSER

HVEM PASSER TUREN FOR?

Denne turen passer for deg som er i normalt god form, som har sovet i telt tidligere og som kan gå en dagsmarsj med full 

oppakning. Packraft-etappen krever ingen spesielle ferdigheter, du får kyndig veiledning og det går seg til underveis. Du 

kan gjerne være førstegangsseiler – det betyr bare litt oftere bæring forbi stryk der andre kanskje padler. Alle bør uansett 

være forberedt på å bære ofte forbi stryk og fosser, vi tar ingen sjanser. 

HVA MÅ DU TA MED SELV?

Bekledning, telt, sovepose og øvrig turutstyr. Du får forslag til pakkeliste tilsendt i god tid. Er det noe du mangler av utstyr 

klarer vi trolig å låne deg det også hvis du gir oss et vink senest noen dager i forvegen.

HVOR MANGE KAN VÆRE MED?

Minimum 6 personer, maks 14 personer i gruppen i tillegg til Jan og Mattis.



PRAKTISK INFO OG BETINGELSER

FORSIKRING:

Du må ha fullgod reiseforsikring for å delta på turen, slik at du er dekket i tilfelle noe skulle skje med deg underveis. 

Forsikringen må være en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. 

Husk å medbringe bevis på reiseforsikringen på reisen. Noen generelle ting å være oppmerksom på:

• Enkelte forsikringsselskaper bruker antall meter over havet som et kriterium for hva forsikringen dekker, og om de kaller det en 

ekspedisjon eller ikke. Vær særlig oppmerksom på dette – og sjekk det nøye. 

• Noen forsikringsselskaper krever at man tegner en forlengelse hvis enkeltreisen går ut over en viss varighet.

• Vær sikker på at forsikringen dekker det valgte geografiske område. 

• Noen forsikringsselskap har en øvre beløpsgrense på sin avbestilling- og sykeforsikring 

Vi anbefaler at du sjekker at din forsikring dekker følgende: 

• Elvepadling 

• Avbestillingsforsikring – må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Sjekk at totalsummen i avbestillingsforsikringen dekker 

totalsummen på turen din. Gjør den ikke det bør du kjøpe en tilleggsavbestillingsforsikring som dekker det øvrige beløpet. 

• Reisegods 

• Ansvar 

• Forsinkelser

• Tap av reisens formål (F.eks. kan du reise til Afrika hvis du brekker armen før avreise. Men det vil kanskje ikke la seg gjøre å bestige 

Kilimanjaro og sove i telt. Derfor bør du ha en forsikring som dekker tap av reisens formål.

REISEGARANTIFONDET

FRAM Arrangement har stilt den nødvendige garanti og er medlem av Reisegarantifondet. 

FORBEHOLD

Våre lokale arrangører, agenter og andre samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å endre sine program, reiseruter og tider uten 

forvarsel på grunn av vær, tekniske eller andre uforutsette problem. FRAM Arrangement har ikke erstatningsansvar om en slik situasjon 

skulle oppstå. Det vil bli tilbudt et alternativ program eller reiserute om mulig.



FRAM Arrangement AS

Postboks 34, Majorstua

N – 0330 Oslo 

Tel +47 22 44 31 41 

Besøksadresse Stortingsgata 28

WWW.FRAM.AS


