
              Program Pellestova 2019 

 

                   

Nettsteder for informasjon; www.pellestova.no og www.kulturnettverk.no.   
Kontaktperson i arrangementskomiteen: Line M. Libak, tlf. 916 37 451 

 

Dag 1
Kl. 12.00 Velkommen og informasjon 

Oppmøte ved Kriksvika, følg veien videre innover fra Pellestova ca. 4,5 km 
(hold til høyre i krysset etter ca. 1 km) 

Kom i turklær og ha med sekk med matpakke, drikke, evt. 
sitteunderlag. 

    
Det er mulig å stoppe på Pellestova for en kaffekopp hvis det er ønskelig/ dere 
er tidlig ute 

 

Fjelltur 
 Kriksvika- Reinsfjellet- Malmtjørnet- Pellestova 
                                                                                                                                                 

Alle går stien opp til Reinsfjellet, 1066 m.o.h. Vi fortsetter så videre ned igjen 
til veien, hvor dere får litt servering. Videre går turen langs stien om 
Pellevatnet (Malmtjørnet) og til mål på Pellestova. Ruta er 5 km. 
 
Ved Pellevatnet er det bål i gapahuken og kano på vannet for de som ønsker å 
ta en rast her. 
 
Hvis det er ønskelig med en kortere tur, er det mulig å avslutte turen da dere 
passerer veien, og bli kjørt til Pellestova med bil. Turen blir da 3,5 km. Si ifra 
om dette til Carl/ Stine som står her, så ordner de med transport. 

 
Dere får med kart, og det er merket med piler underveis. Ruta går på fine 
stier, dog noe steinete. Bruk tiden og nyt turen  
 
Hente bilen etter turen: ta kontakt med Carl, så kjører han dere tilbake for å 
hente bilen. Tlf. 41576388. 

 

Kl. 15.00 Rommene klare for innsjekking 
  Egenandelen må betales under oppholdet, samlet fra hver gruppe. 

 
Kl. 15.00  Kreativ aktivitet; Kongleugler  
  Kaffe og kake (2. etasje på hotellet) 
 
Kl. 17  Fri tid til egen disposisjon 

 
Kl. 18.30 3- retters middag  
 
Kl. 20.30 Underholdning og sosialt samvær i peisestua 
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Dag 2 

 
Kl. 07.00- 09.30 Frokost og utsjekking 
 
 

Kl. 09.30- 11.30     «61 grader Pellestova»                                  
Gruppeoppgaver rundt området ved Pellestova 
Maks 7 per lag 
Oppmøte i peisestua 

 
 

Kl. 12.00  2- retters lunsj inne på Pellestua 
     

Premieutdeling 
 
 

     Vel hjem  
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