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Visit Skeikampen 
er på Facebook og Instagram. 
- Del dine beste opplevelser
og bilder med oss du også!
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Høsten folkens!
Klar frisk fjelluft, sprakende høstfarger og snødryss på toppene. Fjellparadiset 
Skeikampen lokker med sitt eldorado som er proppet med et uendelig spekter 
av turmuligheter. 
I denne høstutgaven kan du finne masse inspirasjon til turer, både til fots, 
på sykkel og til vanns. Og jo mer du du blir kjent på Skeikampen, jo mer 
overrasket blir du over den store variasjonen området har å by på. At 
Skeikampen er regionens desidert fineste fjellområde er vel ikke å overdrive, 
er det vel?

Skei Golf har hatt en jubelsesong, og det har vært rekordstor interesse for 
hyttetomter. Flere og flere oppdager kvalitetene som Skeikampen har å by 
på, både sommer og vinter. Og det er ikke bare hytter som bygges. Nå står 
Gausdals største forretningsbygg – Skeiporten – ferdig! Her gleder Sport 1 
og Joker seg til å ta i mot deg i flotte romslige lokaler.
Av andre tilbud og aktiviteter kan du lese om Sveen Gård i Gausdal som driver 
økologisk dyrking og salg av grønnsaker, og de tilbyr egg og svinekjøtt. Sving 
innom neste gang du skal til hytta, du vil bli tatt god mottatt av både tobeinte 
og firbeinte.

Et historisk tilbakeblikk hører også med. Denne gangen tar vi deg med til et fly-
slipp som skjedde noen kilometer fra Skei i 1945. Flyslippet ved Bennsjøen, det 
er det ikke så mange som har hørt om i dag, men her får du historien om hva 
som skjedde og hvordan det gikk til.

Vær så god - kos deg med høstutgaven 
av Visit Skeikampen - hele året!
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