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Tur til Gordon Castle, Ljørdalen, Norge den 30 august . til 3. 
september 2020. 

I 2020 har vi booket Gordon Castle, Sunnløfsstua, Ljørdalen (ca. 50 km fra Trysil), Norge.  Vi kan være op til 
ca. 20 personer på turen. Terrænet er rigtig ”dansker-venligt” – vi kan slippe direkte i fjeldet med det 
samme når vi går ud fra hytten. Normalt er der pænt med ryper i området, ind i mellem må vi dog ud og 
bruge benene for at finde dem. Fjeldet er ikke stejlt, nordmænd sammenligner det med et ”parketgulv”.  
Der bliver ikke fældet ryper idet vi udelukkende skyder i luften med startpistol. (Der er heller ikke jagttid på 
ryper i Norge førend den 10.9) 
 
Alle er velkomne, også andre stående racer end Gordon Settere er velkomne. 
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Transport derop og hjem sørger man selv for – derudover udgør prisen for overnatning, træning, 
forplejning (Mad), elektricitet, m.m. ca. kr. 2.150,00 pr deltager med 1 hund – lidt mere for flere hunde og 
ca. kr. 1.250,00 uden hund. 
Vil man google området kan man søge på navnene Gordon Castle, Ljørdalen, Drevfjellet, Sunnløfsstua. 
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Tilmelding skal ske til: 
Jesper Brinkmann mobil 20713184 
Mail: Jesper.SaxdorffBrinkmann@Agcocorp.com 
Erik Lystrup Nielsen mobil 21645988 
Mail: eriklystrupnielsen@gmail.com 
 

Nedenstående er der nogle yderligere praktiske oplysninger omkring turen. 
Priser / Vilkår 

Overnatning pr. person koster kr. 200 pr. nat. 
Vi kan være op til ca. 20 personer – med de hunde man ønsker at medbringe (Evt. inddeler vi hold med folk 
der kender terrænet) 
___________________________________________________________________________________ 
Træning for en hel dag koster kr. 200,00 pr. hund og 100,00 for efterfølgende hunde 
Pris for 4 hele dage 1 hund     man, tirs, ons, tors Kr.   800,00 
Pris for 4 hele dage 2 hunde man, tirs, ons, tors Kr                   1.200,00 
Pris for 4 hele dage 3 hunde man, tirs, ons. tors Kr.                  1.600,00 
____________________________________________________________________________________ 
Et slag på tasken vil være at mad, pr. person, for hele turen koster   Kr. 450,00 
Vi hjælpes eventuelt med fællesindkøb – Gode drikkevarer må folk selv medbringe. 
Diesel til strøm generator ca. 160 pr. person for alle dagene. Brænde er inkl. 
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Pris med 1 hund: 
4 x Overnatning 
 kr.    800,- 
4 x Træning 
 kr.    800,- 
Mad 
 kr.    450,- 
Diesel til strøm
 kr.    160,- 
Samlet pris. 
 Kr. 2.2100,- 
Alle priser er ca. priser da 
vi ikke har fået endeligt 
afklaret om der bliver 
prisstigninger i 2020 
 

Tilmelding helst inden den 1.6.2019 – og interesserede må gerne melde deres 
forhåndsinteresse, da vi jo har et begrænset deltager antal. 
Beløbet til turen skal betales senest den 1.8.2019. 
Alle beløb skal indbetales på konto 0914-3586025309 
 
Gordon Castle er ikke overdådig luksus, men er enormt hyggeligt, kæmpepejs, store træbjælker, fint 
køkken, 2 lokummer (fine træsæder m. blødt neopren og langt til bunden) findes ude i brændeskuret, der 
varmes vand i store gryder til vask og opvask. Der findes et mindre vaskerum m. varmt vand(klatvask) Der 
risler en bæk man også kan vaske sig i. Vi tager en transportabel bruser med, som kan fyldes med varmt 
vand. 
Der er også mulighed for at bo i egen campingvogn, dog begrænsede pladser. 
Man skal selv medbringe lagen/sovepose/sengetøj m. betræk. 
Man sover i køjer med udmærkede skummadrasser – 2-4 køjer i samme rum, der findes enkelte små 1 og 2 
mands rum.  Husk evt. ørepropper. 
Mobiltelefon forbindelsen er nu ganske glimrende ved Gordon Castle. Der vil være EL både morgen og 
aften, til evt. opladning. 
____________________________________________________________________________________ 
Husk at få lavet EU pas med rabies vacc. til Norge. Hundene skal have en ormekur hos dyrlægen ca. 1 -3 
dage før afgang og skal noteres i passet. 
____________________________________________________________________________________ 
Indkvartering den 1.9 om aftenen eller 2.9 om morgenen – fællesspisning/hygge om aftenen ca. kl. 19,00 
Arranger selv samtransport – fra Gøteborg er der 550 km til Ljørdalen – 6-7 timers kørsel. Vi har før taget 
færgen Hirtshals-Larvik kl. 22,15 – den er i land ca. 02,00 (3 timers søvn på færgegulvet, husk en sovepose) 
– derefter ca. 420 km, hvorefter vi er fremme ved Gordon Castle ca. kl. 9,00 – efter lidt morgenmad og 
indkvartering går vi fjeldet. 
____________________________________________________________________________________ 
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Vi inddeler os i de trænings grupper, med masser af terræn til alle. Alle grupper går ud direkte fra Gordon 
Castle, ingen skal køre. 

Er det tåget går man ikke ud. 

 
____________________________________________________________________________________ 
På Gordon Castle er vi fælles om de forskellige tjanser, mad, op fyring i pejse og brændeovne, opvask, 
m.m., ingen kommer til at føle sig forbigået. Vi laver hold hjemmefra, så vi kan aftale indbydes hvad i 
forskellige tager med.  Meget mere om det når vi har alle tilmeldinger på plads. 
(vi skal dog ikke selv tømme latriner) 
 

 
Flere i Danmark har efterhånden prøvet turen, tag evt. en snak med dem. Det er en rigtig god mulighed, for 
at få sine hunde kørt i form inden efterårets prøver og jagter. 
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Spørgsmål kan rettes 
til: 
Erik Lystrup på mobil 
21 64 59 88 
Jesper Brinkmann på 
mobil 22 74 80 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


