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RØROS 252, Smartlaft

Ny Røroshytte på Trysilsetra
Pris Kr. 3.390.000,-
Priseksempelet er eks. omkostninger og gjelder standard leveranse levert 2017.
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RØROS 252  (Smartlaft) på Trysilsetra

Teknisk data:
BRA: 113 m2 inkl. hems
BYA: 87 m2
Lengde: 12,7 m
Bredde: 7,2 m
Mønehøyde: 5,3m
Altan areal: 23,6 + 4,3 m2
Soverom: 4

Nøkkelferdig hytte inkl grunnmur og tomt FT4-1
eller: FT4-2
Kr. 3.390.000,-
Hytta leveres i henhold til Røroshyttas leveranse-
beskrivelse for byggesett, samt hvit kjøkken og
baderomsinnredning, peisovn med stålpipe og
torvtak.

Mot pristillegg kan det leveres overflatebehandlede
materialer, annet type gulv og oppgradert kjøkken.

Denne modellen kombinerer vår Sintef-testede
laftekasse med en hemsetasje bygd i bindingsverk.
Resultatet er en flott laftehytte som gir deg svært
mye plass for pengene.  Takkonstruksjonen skaper
en stor hems, der du kan stå oppreist i det midterste
partiet, dermed kan hemsen innredes til f.eks. fullt
anvendelige soverom, noe som frigjør verdifull plass
på hovedplanet.  Hytta har to soverom i første
etasje, og hvis man innreder loftet med ytterligere
to soverom blir det mange overnattingsplasser.



llustrasjoner ovenfor og i dette prospektet
er fra standarmodell. Innhold, materialvalg
og innredning er nødvendigvis ikke inkl. i
priseksempelet.
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Trysilsetra er et nytt og unikt hytteprosjekt i Trysil. Trysilsetra
ligger 6 km fra Trysilfjellet og det går skiløyper ved hytteveggen.
Her er det flotte turmuligheter sommer og vinter, bær og sopp, jakt
og fiske. Trysil har en rekke aktiviteter å by på hele året: sykkelstier,
turmuligheter, rafting, golf, fiske mm.

Trysilsetra er tenkt bygget etter modell fra norske setertradisjoner.
Miljøet blir unikt med seterhusene som plasseres i tunformasjon og
i bilfrie områder. Trysilsetra passer for barnefamiler som ønsker et
mer rolig og intimt miljø, men med kort vei til Trysilfjellet og alle
andre tilbud Trysil har å by på.

På Tryilsetra kan du velge å kjøpe nøkkelferdige seterhus, eller tomt
og bygge hytte etter eget valg.

For mer informasjon om tomter og visning kontakt grunneier Jens
Hærra. tlf. 918 83 000 eller mail jh@trysilsetra.no

Eller for informasjon om hytter og nøkkelferdig prospekt kontakt
selger Røroshytta, Kjetil Sydhegen, Tlf: 40435313

Trysilsetra

Trysilsetra
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Leveransebeskrivelse for Røroshytta Smartlaft. Revidert 26.03.2015 

Leveransebeskrivelse 
LEVERING AV BYGGESETT FOR SMARTLAFT 

GENERELT OM BYGGESETTET 
Leveransen omfatter byggesett for montering på støpt betongplate med 
omfang og standard som angitt i denne leveransebeskrivelsen, samt 
eventuelle endringer spesifisert i ordrebekreftelsen. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

LOVVERK OG FORSKRIFTER 
Leveransen fyller de krav i Plan- og Bygningsloven med forskrifter som 
gjelder for fritidsbolig, TEK 10. 
Fordeling av ansvar og funksjoner i henhold til plan- og bygningsloven, 
konferer avtaledokumentet punkt 11: 

• Selger er ansvarlig prosjekterende for byggesett over 
fundamenter/betongplate, samt ansvarlig for kontroll av denne 
prosjekteringen. 

• Selger er ansvarlig utførende for de deler av leveransen som er 
bearbeidet i fabrikk, samt ansvarlig for kontroll av denne utførelsen. 

• Selger er ikke ansvarlig søker med mindre dette er spesifisert i 
ordrebekreftelsen. Selger er heller ikke ansvarlig for montering og annen 
utførelse på byggeplass. 

• Selger leverer tegning som viser plassering av fundamenter og geometri 
for betongplate. I tillegg vises enkelte prinsippløsninger for fundamenter 
og betongplate. Utover dette har ikke selger ansvar for prosjektering av 
grunnarbeider og fundamentering. 

• For øvrig ivaretas ansvar og funksjoner i henhold til plan- og 
bygningsloven av forbruker eller hans representanter. 

Materialer som ikke er med i standardleveransen, konferer 
avtaledokumentet punkt 12: 

• Kontraktstegninger kan vise kjøkken- og badeinnredninger, 
garderobeskap, møbler, sanitærutstyr, benker i sauna, saunaovn, 
peis/peisovn, møbler og utemøbler. Disse elementer er ikke med i 
leveransen. Utvendige trapper er inkludert i den grad de er medtatt i 
ordrebekreftelsen. 

• Rørosshytta kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe, ulike 
utførelser for kledning av vegger, gulv etc. Disse tilvalg er inkludert i 
leveransen i den grad de er medtatt i ordrebekreftelsen. 

• Svill underlag for de nederste tømmerstokkene og søylesko er med i 
leveransen.  

• Terrasser på bakkenivå er ikke medtatt i leveransen, med mindre dette 
framgår av ordrebekreftelsen. 

• Grunnarbeid og fundamentering er ikke inkludert i våre priser. Det 
samme gjelder montering av byggesett, innvendig tømrerarbeider, el-
anlegg, sanitæranlegg, ventilasjon og andre byggearbeider etc. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

TEGNINGER OG BESKRIVELSER: 
Følgende leveres: 
• Plantegninger 

• Fasadetegninger 

• Hovedsnitt 

• Prinsipptegning som viser geometri for betongplate samt plassering av 
punktfundamenter. 

• Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at en fagkyndig person skal 
kunne montere byggesettet. 

• Materialister som angir hva leveransen omfatter 

• FDV-dokumentasjon.   

……………………………………………………………………………………………………………… 

FRAKT/FORSIKRING/LEVERANSER 
Frakt frem til tomt/eiendom angitt i avtaledokumentet er inkludert. Det 
forutsettes at bestemmelsesstedet kan nåes med vogntog/semitrailer, og 
at byggesettet kan plasseres direkte på egnet lagerplass. Normale, 
trafikkerte veier i Norge tillater slike kjøretøy. Lossing av vogntog / 
semitrailer er ikke med i leveransen. 
Byggesettet vil leveres i flere leveranser. Enkelte varer som ikke 
bearbeides på vår fabrikk vil leveres direkte fra våre underleverandører. 

Isolasjon: selger foretar bestilling hos underleverandør. Kunden og 
underleverandøren avtaler leveringsdato direkte. 

Trapp: selger foretar bestilling hos trappe- /underleverandør. 
Underleverandøren sender med et skjema for målsetting av trapp (i 
henhold til leveransebeskrivelse). Kunde må fylle ut skjema og sender det 
til trappeleverandør. Eventuell oppgradering av trapp gjøres direkte 
mellom trappeleverandør og kunde. Oppgradering faktureres direkte 
mellom partene. 

Bygg med A-takstoler: Selger foretar bestilling hos takstolprodusenten. 
Levereringen settes til samme uke som byggesettet. Forbruker eller hans 
representant plikter å ta imot taksettet, og søger for at det blir lagret på 
tilfredsstillende måte. 

Byggesettet er forsikret frem til første lossested, kunden er ansvarlig for å 
holde byggesettet forsikret etter dette tidspunkt.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

BYGGESØKNADER 
Byggesøknad er inkludert i kontrakten kun hvis dette fremgår av 
ordrebekreftelsen.  
Ytelsen inkluderer: 

• Utarbeidelse av situasjonsplan som viser hyttas plassering på tomta. 

• Utarbeidelse av nødvendige skjema for byggesøknad inklusive søknad 
om ansvarsrett for alle entreprenører som deltar i byggeprosessen. 

• Utsendelse av 5 nabovarsler, kreves mer enn 5 varsler belastes kr 170,-/ 
stk. for overskytende. 

• Søknad om ferdigattest etter at hytta er ferdigstilt. 

Forutsetninger: 

• Hytta oppfyller krav i reguleringsplan for området. Eventuell søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan kan utføres mot tillegg i pris. 

• Det foreligger avkjøringstillatelse, eller er søkt om avkjøringstillatelse 
for tomta. For tomt tilknyttet privat veg må tinglyst erklæring for 
vegrett foreligge.  

•  Det finnes tilfredsstillende kartgrunnlag for utarbeidelse av 
situasjonsplan. 

• Det benyttes en «Ett-trinns» søknad, dette innebærer at kunden må ha 
valgt alle entreprenører som skal delta i byggeprosessen. 
(Grunnarbeider, betongplate, tømrer, rørlegger etc.). Kunden plikter å 
utarbeide liste over valgte entreprenører.  

• Ansvarlig rørlegger besørger eventuell søknad om sanitærabonnement. 

Denne beskrivelse angir innhold i standard leveranse for byggesett for Røroshytta i SMART LAFT serien, og er vedlegg D til avtaledokument 
mellom forbruker og selger. Endelig bestilling kan inneholde endringer i forhold til standard leveranse, slike endringer vil være spesifisert i 

ordrebekreftelsen. 

Gjelder for bestillinger i hht prisliste fra og med 2015 

1 
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GULV 1. ETG 
Standardleveransen er for betongdekke, basert på opplektet tilfarergulv 
og 20mm furugulv på alle tørre rom. (Ikke gang, bad og bod)  

 

1. Opplektet tilfarergulv for montering på betongplate. Følgende inngår: 

• Fuktsperre 0,20my 

• 22mm x 98mm Rektangulær kledning, ubh, gran, i fallende lengder 

• 48mm x 48mm Lekt i fallende lengder 

• 50mm Glava isolasjon 

• 20mm x 113mm Furugulv, natur, ubehandlet 

 
.Følgende alternative løsninger vil være tilgjengelig: 
 
2. Parkett som monteres flytende på betongplaten. Følgende inngår: 

• Eik 3-stavsparkett i hht til vår tilvalgsbrosjyre som beskriver 
«standard parkett». Andre typer parkett kan leveres mot tillegg i pris. 

• Parkettunderlag  

• Fuktsperre, 0,20my 

 

3. Bjelkelagsgulv for montering på pilarer.  

• På forespørsel. 
 

4. Bjelkelag for montering på ringmur. Følgende inngår: 

• På forespørsel 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ETASJESKILLER / HEMSGULV / HIMLING 
 

ETASJESKILLER FOR HYTTER MED HEMSLOFT I 
SMARTLAFT-serien 
Oppbygging fra oversiden: 

• 22mm std. gulvsponplater 600mm x 2400mm som underlag for 
flytende parkett eller gulvbelegg (flytende gulv / gulvbelegg er 
tilvalg).  Gulvsponplatene skrues og limes til bjelkelaget. Alternativt 
kan flere typer tregulv, også for montering direkte på bjelkelaget, 
leveres med prisjustering. 

• Bjelkelag, høyde 198mm, inngår i takstolen. (Undergurt) 

• 20 cm isolasjon 

• 36mm x 48 mm Lekt, nedforing 

• 13mm x 120mm Pernille panel, furu ubehandlet. (himling 1.etasje).  
Leveres i fallende lengder, endepløyd.  

Andre typer panel kan leveres mot tillegg i pris. 

 

LISTVERK, FORINGER OG INNVENDIGE DØRER: 

 
• Innvendig listverk i ubehandlet furu, leveres i fallende lengder.  

• Gulvlist: 15mm x 70mm furu profilert PRRF11, Rindalslist 

• Taklist: 15mm x 45mm furu profilert TP Røros, Rindalslist 

• Karmlist: 21mm x 95mm furu profilertPRRG04, Rindalslist 

Alternativt kan listverk leveres ferdig behandlet mot pris tillegg. 

 

• Foringer til dører og vinduer leveres i ubehandlet furu.  

Hvitmalte MDF-foringer kan leveres mot pris tillegg. 

 

• Innvendige dører i ubehandlet heltre furu med 3 speil. Dørvridere i stål.  

• Elite furudør 3-speil, ubehandlet 

Hvitmalt, lasert, dør med glass kan leveres mot pris tillegg. 

 

 

 
 

 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

YTTERVEGGER 
Alle yttervegger består av laminert tømmer med dimensjon 155 x 184 mm, 

levert i Røroshytta profil, ubehandlet. 

Tømmeret har utfresinger for både innvendige og utvendige hjørner, samt 
at det er laget ferdige utsparinger for dør og vindu. Alle utsparinger er 
klargjort for å bli stabilisert med beitskier, samt at tømmerstokkene er 
stabilisert horisontalt med «dømlinger», (treplugger) med diameter 32 
mm. Beitskier og treplugger medfølger. 

Som tetting mellom stokkene horisontalt, monteres det en gummilist, 
samt at det i alle knuter, hjørner, legges gummilister i et bestemt system. 
Dette er beskrevet i Monteringsveiledningen som følger med byggesettet. 

  

 

VINDUER I SMARTLAFT-serien 
Standard leveranse vinduer er 2-lags energi, med argon gass. 

• Hvitmalt i NCS S0502-Y 

 

Vinduene leveres med utenpåliggende sprosser i Rustikk-serien, og 
sprossefritt i Aurora-serien. 

Mot tillegg i pris kan det leveres andre løsninger på sprosser, 3-lags glass, 
og evt. andre NCS farger. 

 

 

 

YTTERDØRER I SMARTLAFT-serien: 
Standard leveranse ytterdør / bod-dør er i hvitmalt, NCS S0502-Y. 

Rustikk-serien: 

• Krystall 90 x 200 med vindu som hoveddør 

• Krystall 80 x 200 tett som evt. bod dør 

 

Aurora-serien: 

• Aurora 90 x 200 med vindu som hoveddør 

• Aurora 80 x 200 tett som evt. bod dør 

 

Alternativt kan alle dører leveres i farge Rørosrød NCS 5038-Y83R, eller 
andre NCS farger mot tillegg i pris. Dørvrider medfølger. 

 

 

UTVENDIGE OMRAMMINGER SMARTLAFT-serien 
Omrammingene leveres ferdig tilpasset hvert enkelt vindu/dør i 2 profiler, 
behandlet hvitmalt, NCS S0502-Y. 

 Rustikk-serien: - RH Standard (Levert fra Os Trekultur) 

 

Aurora-serien: - RH Enkel (Levert fra Os Trekultur) 

 

INNVENDIGE VEGGER 
 

Alle innvendige vegger i 1. etg. består av tømmer i samme dimensjon og 
utførelse som i yttervegger, men uten gummilister for tetting. 
…………………………………………………………………………….………………………… 

 

INNVENDIGE TRAPPER OG REKKVERK 
• Til SMART LAFT-serien leveres ubehandlet furutrapp med åpne trinn og 

stående rekkverk. Andre utførelser kan leveres mot tillegg i pris. 

 
• Rekkverk på hems er tilvalg mot pris tillegg.  
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YTTERTAK  
 

SMARTLAFT-serien, takverk med A-takstoler 
Takkonstruksjonen består av ferdig takstoler som hviler på ytterveggene, 
og med søyler i Røroshytta profil ved utvendige tak. Konstruksjonen 
beregnes og dimensjoneres i henhold til stedlige krav. Takbredde 7200 
mm. 
Oppbygging av taket fra oversiden: 

• Taktekking klargjort for torv. (Underlagspapp og platon.) 

• Troplater av 15mm kryssfiner. Plateformat 600mm x 2400mm. 

• Lekter 48mm x 48mm for lufting mellom undertak og tro.  

• Vindsperre. 

• Takstolene, 48mm x223mm, ferdig kappet. 198mm undergurt som 
etasje skille. 

• 23mm x 48mm lekter for nedforing av innvendig takflate på loftet. 
Leveres i fallende lengder. 

• Isolasjon, 20+5 cm i yttertak og 20cm i etasjeskiller (undergurt) 

• Fuktsperre 0,15my 

Innvendig kledning av ubehandlet Pernille panel, 13mm x 120mm. 

• Leveres i fallende lengder, endepløyd. Andre typer panel kan leveres 
mot tillegg i pris. 

 
Bærekonstruksjon for hovedtak som er forlenget ut over altan: 

• Limtrebjelker med bredde 90mm x 405 med opplegg i knevegg og 
gavl. Høyde på bjelkene vil være avhengig av spennvidde, lokal 
snølast og taktekking. (Ekstra store belastninger kan gi andre bjelke 
dimensjoner) 

• Utvendige søyler under takutstikk leveres som 150mm x 150mm. 
(Prosjektering kan påvirke dimensjoner).  

 

Diverse suppleringer til takkonstruksjonen, trelast leveres i fallende 
lengder med mindre annet er spesifisert: 

• Trykkimpregnerte vannbord, 22mm x 123mm, for montering på 

vindskier. 

• Vindskier, 1 bord 22mm x 148mm, og 2 bord 22mm x 198mm. 

• Kledning under takutstikk, bord 16mm x 98mm.  

• Bord for montering på ender på takstoler, 22mm x 148mm. 

• Torvholdstokk i 48mm x 148mm, impregnert. 

• Torvholdkrok med utlegg for platon. Sort pulverlakkert. 

• 36mm x 48mm Imp. Lekt for sikring av torv. 

 

Takrenner med taknedløp av sortlakkert stål kan leveres som tillegg.  

 

UTVENDIG GAVEL HEMS: 

Leveres prefabrikert i 3 elementer med utsparing for vindu. 

Oppbygging fra utsiden: 

• 19mm x 148mm Dobbelfals tett, gran ubehandlet. (Låvepanel) 

• 36mm x 48mm Sløyfe/lekt 

• 23mm x 48mm luftelekt 

• 12 mm asfalt vindtettplater 

• 48mm x 98mm C24 Gran konstruksjonsvirke 

• 100mm Glava isolasjon 

HEMSLOFTET 

På vegger og innertak på hemslofet leveres det furupanel. 

• 13mm x 120mm Pernille furupanel natur, ubehandlet.  Leveres i 
fallende lengder, endepløyd.  

Andre typer panel kan leveres mot tillegg i pris. 

 

 

DELEVEGG PÅ HEMSLOFTET 

I byggesettet medfølger materialer til en delevegg. Veggen består av 
følgende produkter:  

• 13mm x 120mm Pernille panel furu natur, ubehandlet, i fallende 
lengder 

• 48mm x 68mm gran i fallende lengder 

• 70mm Glava isolasjon 

• Elite furudør 3-speil, ubehandlet 

Flere delevegger kan leveres mot tillegg i pris.  

 

UTVENDIG KALD-/REDSKAPSBOD  
FOR HYTTER I SMART LAFT-serien. 
 

Vil fremgå av tegning, ordrebekreftelse og/eller modell valg. 

Redskapsbod i forlengelse av hovedtaket, ut over inngang.  

Bredde 2400mm. 

Leveransen er basert for støpt betongplate, uisolert og uten innvendig 
kledning. 

 

1.Tak:  
Utvendig tak med opplegg på laminert tømmer, sammenbundet med 
hovedbygg. 

• Takkonstruksjon leveres i hht stedlige snølastkrav, med opplegg på 
laminerte tømmer. 

• W-takstoler inkl. avtrappingssett.  

• Taktekke som på hovedbygg, men uten luftelekter, vindsperre og 
isolasjon. 

Diverse suppleringer til takkonstruksjonen: 

Som på hovedtaket. 

 

2. Vegger: 
Leveres prefabrikert i 4 elementer med utsparinger for dør og vindu. 

Oppbygging fra utsiden: 

• 19mm x 148mm Dobbelfals tett, gran ubehandlet. (Låvepanel) 

• 36mm x 48mm Sløyfe/lekt 

• 11mm evt.23mm luftelekter 

• 12 mm asfalt vindtettplater. 

• 48mm x 98mm C24 gran, konstruksjonsvirke 

• Søylesko for justering av synk på tømmerbygget. 

3. Gavel: 

Leveres prefabrikert som ett element. Kan heises direkte på plass. 

• 19mm x 148mm Dobbelfals tett, gran ubehandlet. (Låvepanel) 

• 36mm x 48mm Sløyfe/lekt 

• 11mm evt.23mm luftelekter 

• Vindsperre 

• 48mm x 98mm C24 gran, konstruksjonsvirke. 

 

SIDEBOD (modell 256) 
Til denne modellen leveres alle materialer i fallende lengder for tilkapping 
på byggeplass. Følgende medfølger: 

• 19mm x 148mm Dobbelfals tett, gran ubehandlet. (Låvepanel) 

• 36mm x 48mm Sløyfe/lekt 

• 11mm evt.23mm luftelekter 

• Vindsperre 

• 48mm x 98mm C24 gran, konstruksjonsvirke. 

 

TAKOVERBYGG UTEN BOD 
Samme takoppbygging som leveranser med bod, men avsluttes på søyler 
150mm x 150mm. Konferer tegninger. 

 

 

 
3 
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…………………………………………………………………………….………………………… 

 
 

FESTEMIDLER 
Festemidler til våre standard materialer inngår (med mindre tilhørende 
materialer ikke er trukket ut).  

Galvanisert håndspiker er standard. Galvanisert maskinspiker kan leveres 
etter ønske. Velger du maskinspiker MÅ vi få beskjed innen 6 uker før 
leveranse. 

Skruer leveres istedenfor håndspiker hvis følgende materialer er valgt: 

 Terrasseskruer til altandekke, gulvbordskruer,  gulvsponskruer, 
Masterboard, skruer for lekter til stål-/steintak , skruer og skiver til 
Litex. 

Montasjeskruer kan leveres mot pristillegg. Dette erstatter ikke spikring. 

 Montasjeskrue-pakke: 
2 pk Skruer 5x80 à100 stk og 3 pk Skruer 5x100 à 100 stk 

(erstatter ikke spikring, men som supplement for montasje av 
elementer)  

Festemidler til forankring og innfestning til pilarer, murer og/eller 
betongplate inngår ikke - med mindre dette er spesifisert i 
ordrebekreftelse. 

…………………………………………………………………………….………………………… 

 

  

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

DIVERSE TILVALG  
TAKRENNER 
Takrenner med taknedløp av sortlakkert stål kan leveres som tilvalg mot 
pris tillegg. 

 
PIPE 

Pipe er tilvalg, og er inkludert i leveransen bare i tilfelle dette er spesifisert 
i ordrebekreftelsen. 

Vi har 2 alternative pipeløsninger: 

• Icopal PV pipe, komplett m/feieluke, heldekkende beslag og pipehatt 
m/avdekning. Røykrør til ovn er ikke inkludert.   

• Jøtul isolert stålpipe, heldekkende beslag og pipehatt m/avdekning. (til 
ca.1,7m over gulv). Røykrør til ovn er ikke inkludert – med mindre dette 
er spesifisert i ordrebekreftelsen. 

• Pipene leveres med kondensbeslag for takgjennomføring. 

Noen ildsted krever tilluft. Dette kan løses ved separat lufttilførsel ved 
hjelp av kanaler (medfølger ikke).  Alternativt kan pipene leveres med 
tilluftsfunksjon mot tillegg i pris. 

 
 

 

ALTANER PÅ BAKKENIVÅ 

Altaner kan leveres som tilvalg, og inngår så fremt medtatt i 
ordrebekreftelsen: 

Oppbygging fra oversiden: 

• Rekkverk 

• Trykkimpregnerte terrassebord med tykkelse 28mm x 120mm 

• Trykkimpregnerte bjelker, dimensjon 48mm x 148mm 

• Bjelkesko 

• Trykkimpregnerte dragere, dobbel 48mm x 148 mm 
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Vinter 

Trysilsetra blir forbundet med skiløypenettet som går mellom Trysilfjellet og Vestby, og Trysilfjellet 

og Osensjøen. Her gikk det gamle Trysilknutrennet. Til Skihytta og nærmeste skiheis i Trysilfjellet 

er det 5 km. 
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Sommer på Trysilsetra 

Om sommeren vil det være god gammeldags seterdrift på Trysilsetra, med dyr og budeier. Barn og 

voksne kan delta i dyre stell. Serveringen vil være åpen sommer som vinter og det vil bli servert 

god gammeldags seterkost. 
 

 

 
 

Trysil har en rekke aktiviteter å by på om sommeren. Til Ulvsjøen med flott sandstrand er det         

2 km. Forøvrig kan Trysil by på godt fiske i Trysilelva, tømmeflåteferder, rafting, sykkelstier og           
9 hulls golfbane. 
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