
 

Medlemsfordeler Fageråsen Hytteeierforening 2020/2021. 
 
Vårt fordelskort kan hentes i Sports Lodge’n på Høyfjellssenteret (Du trenger ikke nytt kort 
hvert år, det er et kort pr hytte/leilighet). 

 
Gjennom medlemskapet i Hytteeierforeningen oppnås følgende fordeler / rabatter: 
 
Eidsiva bredbånd: 

- Spar kr 49.-/ per måned (588.- per år) på kabel-TV 
- Spar kr 100.- pr mnd (1200.- pr år ) på bredbånd. 

Registreres på  www.eidsiva.net/landingssider/fageraasen/ 
 

Fordel oppnås ved å oppgi medlemsnr i Hytteeierforeningen, bindingstid 1 år. Medlemsnr 
finnes i SPOND-Appen. 
  
SkiStar: 

- 40 % rabatt på preparering av ski – skiutleien Fageråsen. 
Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
  
Sector Alarm. 

- Spar 840,- per år ved kjøp av alarm. 
Registreres / bestilles http://www.sectoralarm.no/ 

Fordel oppnås ved å oppgi medlemsnr i Hytteeierforeningen 
 
Defa- Ring hytta varm 

- 20% rabatt på alt utstyr fra DEFA Services. I tillegg har DEFA avtale med Trysil 
elektro. Ønsker du å høre hva vi kan levere til din hytte? Ta kontakt med DEFA på 
salg@hyttami.no eller telefon 93 27 97 97 

Fordel oppnås ved å oppgi medlemsnr i Hytteeierforeningen 
 
Fageråsen Handel og Cafe Nero 

- 5 % rabatt. Ikke alkohol. 
Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
 
Sports Lodgen 

- 10 % rabatt. Her vil det komme egne medlems tilbud utover sesongen. 
Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
 
Frank Hansen Vedsalg (FH-Vedsalg).  

- V/ kjøp av 10 eller flere sekker ved.  5.Kr. Rabatt pr. sekk. 
Kontaktes på telefon 917 96 493 

Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
 
Fjellgutta – vaktmestertjenester mm. 

- 450 pr time. Se hva de tilbyr på http://www.fjellgutta.no/ 
Avtales via vakttelefon 480 44 999 

Fordel oppnås ved å vise Hytteeierforeningens fordelskort. 
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Radisson Blu Mountain Resort & Residences 

 
I hotellets sesong 2020 / 2021:  
25% på inngang til Kulpen SPA I hele åpningstiden. 
Rabatten gjelder bare ved fremsyning av Fageråsen Hytteeierforenings fordelskort. 
Nytt i år er at man må forhånds booke sitt besøk i Kulpen der det nå ikke slipper inn mer enn 
50 personer om gangen og oppholdet begrenses til 1 time og 30 min. 
 
E-post: kulpen.spa@radissonblu.com  
Telefon: +47 62 44 93 45  
ONLINE BOOKING http://www.eadministration.dk/kunde/kundelogin.asp?klient=2127    
 
 
10 % rabatt – Hundeslede Fjell-Huskies 
Andreas in Albon har hatt hunder i over 30 år, og er en trygg og erfaren guide, sammen med 
resten av teamet på Fjell-Huskies. På kennelen i Engerdal har de 60 hunder. Flere dager i 
uka kjører Andreas og hundene hundesledeturer i Fageråsen, med start fra Jensvoll (4,5 km 
etter avkjøringen til Fageråsen). Her tilbyr de turer i ulike lengder. De organiserer også besøk 
på kennelen, ta kontakt for å få mer informasjon om tilbudet.  
 
+47 91178888 
inalbon68@gmail.com 
 
https://www.fjell-huskies.com 

 

 
MAXBO Trysil 

gir medlemmene i Fageråsen Hytteeierforening (kunde nr. 9025048) en rabattgruppe som gir 

inntil 30 % rabatt. En del kampanjevare og såkalt kupp vil gi en liten eller ingen rabatt. Ellers 

vil rabatten variere på de forskjellige varegruppene. VELKOMMEN til oss på Maxbo. 

 

Fordeler på Restauranthuset Fageråsen 
 

Som medlem av Fageråsen Hytteeierforening har du følgende fordeler hos oss i vinter:  

• 10% rabatt på take away pizza hver torsdag. Vi har bygget om og flyttet vårt 

pizzakjøkken på Sankt Olav, med take away pizza hver dag frem til kl 16.00 og 

torsdag til lørdag til kl 20.00. Du kan enkelt bestille take away pizza via appen 

vår Fagerasen Restauranter (last ned i App Store eller Google Play). For 10% rabatt 

på torsdager, skriv inn ST2021som rabattkode før betaling. Mer informasjon på 

nettsiden www.sanktolavpizza.com 

• Eksklusivt for hytteeiere tilbyr vi muligheten til å reservere bord under "sittende" 

after ski på fredager og lørdager. Vi synes at du som er her ofte skal være sikker 

på å få plass. Du reserverer plass ved å gå til nettsiden 

https://booking.quickorder.io/book/ckh0d9thu000008l8aqv00h5q for å reservere plass. Det er 

kun et begrenset antall plasser som kan reserveres, og du kan bare reservere frem 

til 6 timer før after ski starter. Kun en husstand per reservasjon, og vi har 

muligheten til å holde bordet i 10 minutter etter booking og du må fremvise 

medlemskort ved ankomst. Angi hyttenummer ved reservasjon.  
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• Alle hytteeiere har mulighet for å reservere bord til vår pre opening dinner på 

Restaurant Pilegrimen fredag 18. desember. Vi tilbyr en fast tre-retters meny til 

kr 300 (se meny nedenfor). Reserver bord med e-post til sanktolav@trysil.com 

senest fredag 11. desember.  

• Vi vil kontinuerlig tilby flere tilbud og arrangementer i løpet av sesongen for 

medlemmer av Fageråsen Hytteeierforening  

 
 
 
Hytteeierforeningens fordelskort kan hentes i Sports Lodge’n på Høyfjellssenteret. 


