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Kong Vinter er her. Kalde lange dager med mye snø, stjerneklar himmel og
bålpanne, og ikke minst lange gnistrende skiturer i løyper som fortsetter lengre
enn øyet kan se. Det er nå du skal komme inn igjen etter lang skitur med rim
i hår og skjegg, og like røde kinn som store modne reddiker.
Det er lett å forstå at enda flere vil ha hytte på Skeikampen. Det er jo - helt
objektivt sagt - selve skiparadiset. Skeikampen har populære hyttetomter med
fantastiske ski- og turmuligheter. Men vegene til hyttene krever brøyting. Masse
brøyting. Totalt sett er det i dag ca. 700 eiendommer som brøytes, og i Skei
Hyttetjeneste er det 12 ansatte som sørger for at vi kan kjøre helt frem til hyttedøra i all slags vintervær.
I fjor høst fikk Gausdal ny ordfører. Nå har du mulighet til å bli litt kjent med
henne, hva slags tanker og meninger hun har om den nye jobben sin, og om
hyttebygging og utvikling på Skei.
Tid kafé, Annes Klær og Surinas Take Away passerer du på vegen fra
Lillehammer til Skeikampen. Ta et stopp og stikk innom neste gang. Dette er
tre små, men viktige bedrifter som bidrar til allsidig næring og kultur i bygda.
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Ski er topp, vel og merke hvis du har smurt skiene riktig. Men hva er egentlig
riktig? Det lurte de gamle gode skiløperne på også, de som levde for hundre år
siden. Les om deres kreativitet og skismurningens utvikling.
Det tradisjonsrike skirennet Kjølen Hematt nærmer seg, da må vi snøre vår
sekk og spenne våre ski. Nå lyser det så fagert i heien, fra ovnskroken vekk,
så glad og så fri, mot store hvite skoger tar vi veien. Ha en strålende vinter!

Visit Skeikampen
er på Facebook og Instagram.
- Del dine beste opplevelser
og bilder med oss du også!
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