
 

 

 
PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR HJERLEID-KURSENE: 

Ukeskurs – 45 timer 
 
Ankomst 
Søndag fra kl 18.00. Kontakt oss i god tid hvis du trenger å bli hentet på tog/buss. Vi henter gratis på 
Dombås etter avtale. Informasjonsmøte kl 20.00 i Gulbygget på Hjerleid. 
 
Overnatting 
Må bestilles i god tid. Vi har enkeltrom og dobbeltrom med felles bad, tekjøkken. De som har bestilt 
overnatting, får nøkkel til rommene sine ved ankomst.  
 
Matservering 
De som har bestilt kurspakke med overnatting og full pensjon, vil få informasjon om hvor måltidene 
blir servert når du kommer. Normalt sett serveres frokost og lunsj enten på kjøkkenet på Gulbygget 
eller på Jetta Kafeteria i sentrum på Dovre (gangavstand). Middag serveres enten på Jetta eller på 
Toftemo turiststasjon. Dette vil dere bli informert om når dere kommer. Det finnes ellers kjøkken og 
kokemuligheter på internatet som kan benyttes for de som ønsker det.  
 
De som har bestilt overnatting uten mat, kan 
benytte felleskjøkken på internatbyggene til 
matlaging. Det er matbutikk i gangavstand fra 
Hjerleid og ellers på Dombås, 12 km fra Hjerleid.  

 
Dagsprogram søndag kveld - lørdag   
Søndag: Innlosjering fra kl 18 
              Kl 20.00 Kaffe, informasjon (og enkel 

kveldsmat for dem som er 
sultne) 

Mandag til torsdag: 
kl 8.00 – 11.30  1.økt m. innlagt kaffepause 

 kl 11.30 -12.30  Lunsjpause 
 kl 12.30- 16.00  2.økt med innlagt kaffepause 
 kl 16.30     Middagspause 
 
Fredag: samme som de andre dagene, men avslutningsmiddag om kvelden kl 19.30 på kafe` 
 
Lørdag kl 8 –   11: Avslutte arbeidene og pakke sammen 
  kl 11 – 12: Kaffe og vel heim! 
    
Nøyaktige tidspunkter avtales med kursinstruktør underveis. På noen kurs blir dere enige med 
kurslærer om å jobbe på kveldstid. Verkstedene er ellers åpne fra kl 18 – 21 på kveldstid slik at det er 
mulig å jobbe da for de som ønsker det, under forutsetning av at sikkerhetsrutiner følges.  
 



 

 

Utstyr som trengs 
Ta med arbeidsklær og egnet skotøy. Eventuelt behov for verneutstyr, spesielle arbeidsklær eller 
spesielt verktøy står på informasjonen for hvert enkelt kurs. Sengetøy og håndklær finnes på alle rom 
hos de som har bestilt overnatting. Dovre har fine turmuligheter og vi anbefaler å ta med klær og sko 
til tur og friluftsliv.  
 
Forsikring  
Våre forsikringer dekker ikke kursdeltakere. Vi anbefaler derfor sterkt at alle kursdeltakere sørger for 
å være forsikret. Du trenger en forsikring som dekker ulykker på fritid. Ofte dekker reiseforsikring 
dette.  
 
Betaling 
Faktura for kurs og eventuell overnatting og mat blir vanligvis sendt ut i god tid før kurset.  Fakturaen 
må i sin helhet være betalt i henhold til forfallsdato for at kursplass skal beholdes. Ta kontakt med oss 
dersom dette skulle være et problem. Utgifter til materialer og emner kommer i tillegg for noen kurs 
og siden dette vil variere en del ut fra hva du ønsker å lage, må dette betales separat og etter at kurset 
er slutt, enten til instruktør eller til oss. Det kan enten gjøres kontant ved avreise eller ved at vi sender 
deg en faktura etter at kurset er slutt. Hvis du ikke kan delta pga sjukdom, så må du ha sjukmelding for 
å få refundert deler av kursprisen. 
 
Hvordan finne oss? 
Hjerleid ligger på Dovre, ca 12 km sør for Dombås. Det er skiltet 
avkjøring fra E6 og vi holder til i et gult bygg et par hundre meter 
fra E6.  Se vedlagte kart. Kommer du med tog, så tar du tog til 
Dombås. Kontakt oss på forhånd, så henter vi deg på toget. Det er 
også mulig å komme hit med ekspressbuss.  
 

  
 
Kontaktinformasjon:  
Helle Hundevadt, kursansvarlig: tlf 932 81 930  e-post: post@hjerleid.no 
 
 
       

Velkommen til Dovre på kurs! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål! 


