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Velkommen til | Welcome to

Takk for at du tar godt vare på dette eksemplaret
og at du lar det ligge igjen til neste gjest.
Thank you for taking good care of this information
booklet and for leaving it in the cabin when you check out.

Velkommen til Camp!
Du befinner deg nå 291 meter over havet, omringet av arktisk natur og moderne
arkitektur. Kinolerret av glass byr på privat fremvisning av våre mange lysfenomener, og
gir en opplevelse av å bo i ett med naturen. Her er du alene i skogen, men samtidig bare
noen minutter unna et pulserende byliv og gøyale aktiviteter.
Camp 291 er det naturlige overnattingsstedet for deg som ønsker å bo godt med nærhet
til naturen, enten du kommer med ski, sykkel, eller fjellsko. Dette er også stedet for deg
som ikke ønsker å gjøre annet enn å nyte utsikten til en god kopp kaffe, eller høre på
uværet som herjer utenfor de store vinduene.
Føl deg som hjemme, finn roen og slapp av sammen med det eller de du liker aller best.

Welcome to Camp!
You are now 291 meters above sea level, surrounded by Arctic nature and modern
architecture. The large windows offer a private display of our varied light phenomena,
and provide an experience of living in harmony with nature. Out here, you are alone in
the forest, yet at the same time just a few minutes away from vibrant life in the town.
Camp 291 is the natural accommodation living in comfort, yet close to nature, should
you come with skis, bicycle or hiking shoes. This is also the place for doing nothing but
enjoying the view with a cup of coffee, or listening to the storm on the outside of the
large windows.
Feel at home, find peace and relax with what you like best.
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INFORMASJON
INFORMATION
I dette heftet har vi samlet nyttig informasjon knyttet til oppholdet i Camp 291.
In this booklet we have gathered useful information related to your stay in Camp 291.
UTSJEKK | CHECK OUT
Utsjekk er senest kl. 11.00. Vi er takknemlige for at du setter på oppvaskmaskinen før
du forlater. Oppvasktablett finner du i skuffen under vasken. Brukte håndklær kan
legges på gulvet i baderommet. Tøm kjøleskapet og kast alt avfall i avfalls-beholderne
ved parkeringsplassen. Påse at alle dører er lukket og låst når du forlater hytta. Takk
for hjelpen.
Check-out is at 11.00. We would be grateful if you could fill the dishwasher with any
dirty plates etc. and put it on before you leave. Dishwashing tablets can be found in
the drawer under the sink. Used towels can be left on the floor in the bathroom. Empty
the refrigerator and dispose of all waste in the waste bins at the car park. Make sure all
doors are closed and locked when you leave the cabin.
FROKOSTLEVERING | BREAKFAST DELIVERY
Frokost kan enkelt bestilles ved å skanne QR-koden. Bestillingen må gjøres innen kl.
18.00 kvelden før levering. Frokosten kan plukkes opp i Camp Lodge på valgt
leveringstidspunkt påfølgende morgen. Du finner din bestilling i kjøleskapet innenfor
døra i Lodgen. Koden til ytterdøra er 291291.
Alternativt kan dere kjøre ned til en av de nærmeste dagligvarebutikkene i området,
Rema Skistua (Skistua 4) eller Kiwi Narvikfjellet (Skistua 7).
Breakfast can be ordered easily by scanning this QR code.
Orders must be made by 18.00 PM the night before delivery.
Breakfasts can be collected at the Camp Lodge the following
morning. You will find your order inside the outer corridor of
the Lodge. The code for the front door is 291291.
Food can also be purchased from nearby
grocery stores in the area, Rema Skistua (Skistua 4)
or Kiwi Narvikfjellet (Skistua 7), just a short drive away.
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INTERNETT | INTERNET
Du er velkomment til å benytte det trådløse nettverket i hytta kostnadsfritt.
Gjestenett: GuestCamp291
Passord: Camp291!
You are welcome to use the wireless internet in the cabin free of charge.
Guest Network: GuestCamp291
Password: Camp291!

RØYKING | SMOKING
Røyking er ikke tillatt i campens hytter. Ved røyking inne i hyttene belastes gjesten
et røykegebyr.
Smoking is not allowed inside the cabins. If cigarette smoke is detected inside the
cabin, you will be charged a smoking fee.

HUSDYR | PETS
Det er ikke tillatt å ha husdyr i hyttene.
Pets are not allowed inside the cabins.

BRANNALARM | FIRE ALARM
Dersom brannalarmen går, sjekk om det er røykutvikling noe sted i hytta. Dersom
dette ikke er tilfellet, slå av alarmen. Dersom det brenner, evakuer alle som bor i
hytta og ring 110 umiddelbart. Ved behov finnes også et brannslukkingsapparat ved
vasken på kjøkkenet. Felles møteplass for alle gjester ved brann: parkeringen
ovenfor Camp Lodge.
If the fire alarm goes off, check if there is any smoke in the cabin. If there is none,
turn off the alarm. If there is a fire, evacuate everyone in the cabin and call 110
immediately. There is a fire extinguisher by the sink in the kitchen. The meeting
place for all guests in case of fire: The parking area at Camp Lodge.
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LEGEHJELP | MEDICAL HELP
Ved behov for akutt legehjelp, ring 113. Ved mindre alvorlig skade eller sykdom, ta
kontakt med Narvik Legevakt (Sykehusveien 3) på 76 94 30 00 eller 116 117.
Legevakten er åpen kl. fra 15.30 på hverdager og døgnåpen i helger og helligdager.
In the event of an accident or serious incident where you need emergency medical
assistance, call 113. In case of minor injury or illness, contact the public medical
center (Sykehusveien 3) on 0047 76 94 30 00 or 116 117. The medical center is open
from 15.30 PM on weekdays and 24 hours a day on weekends and public holidays.

INNEKLIMA | INDOOR CLIMATE
Temperaturen i hytta styres hovedsakelig av gulvvarme, og kan justeres manuelt i
panelet på veggen ved inngangsdøren. Det finnes også en panelovn i
oppholdsrommet/på soverommet, i tillegg til en vifteovn ved gulvet under vasken
på kjøkkenet.
The indoor climate is mainly provided by underfloor heating. The temperature is
displayed in the panel by the front door, and can be changed manually according
to your preferences. There is also a heater in the living room/bedroom that can be
adjusted manually, as well as a convector heater under the sink in the kitchen.

NÅR DU DUSJER | THE SHOWER
Badet ligger mellom soverommet og gangen for optimal plassutnyttelse. Det kan bli
bløtt utenfor badet når du dusjer. Vær derfor ekstra nøye med å lukke begge
glassdørene når du dusjer. Det henger en nal under vasken på badet som kan
brukes til å fjerne vann fra gulvet.
The bathroom is located between the bedroom and the hallway for optimal use of
space. To avoid unnecessary spread of water, please close both glass doors in the
bathroom when you shower. There is a squeegee hanging under the sink that can
be used to remove water from the floor.
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VED SKADE PÅ HYTTA | IN CASE OF DAMAGE
Dersom du har vært uheldig eller gjort skade på inventar eller bygningsmasse under
oppholdet, informer om hendelsen i en e-post til customer.service@narvikfjellet.no.
Gebyr kan påløpe og avhenger av skadens omfang.
Please send an e-mail to customer.service@narvikfjellet.no if you have damaged
furniture or construction during your stay.
Fees may apply and will depend on the extent of any damage.

PIGGSKO | STUDDED SHOES
Takk for at du ikke går med piggsko inne i hytta. Piggsko vil skade gulv og beslag.
Thank you for not wearing studded shoes inside the cabin. Studded shoes will
damage floors and fittings.

KOMFYRVAKT | STOVE ALARM
Komfyrvakten er plassert over koketoppen på kjøkkenet og består av en sensor og
en strømavbryter. Trykk på knappen for å aktivere komfyrvakta og strømmen til
koketoppen.
Dersom sensoren oppdager fare for brann (varme/røyk), utløses alarmen. Dersom
ingen fare, skru av alarmen ved å trykke på knappen. Dersom dette ikke gjøres vil
strømmen til koketoppen automatisk kuttes.
The cooker alarm is located above the hob in the kitchen and consists of a sensor
and a power switch. Press the button to activate the cooker alarm and the power to
the hob.
If the sensor detects danger (heat / smoke), the alarm is triggered and goes off. If
there is no danger, turn off the alarm by pressing the button. If this is not done, the
power to the hob will be cut off automatically.
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KAFFE OG TE | COFFEE AND TEA
Vi byr på en servering kaffe eller te under oppholdet i hytta. Dette finner du på
kjøkkenet/i oppholdsrommet. Kaffe og te ut over den porsjonen som er på hytta
ved ankomst kan kjøpes i Camp Lodge eller på nærmeste dagligvarebutikk.
We offer a single portion of coffee or tea free of charge during your stay in the
cabin. This can be found in the kitchen / living room. Extra coffee / tea can be
purchased at Camp Lodge or at the nearest grocery store.

GONDOLBILLETT INKLUDERT | CABLE CAR TICKET INCLUDED
Alle gjester som overnatter i Camp 291 får en kostnadsfri reise (t/r) med
gondolbanen inkludert i oppholdet. Tilbudet gjelder i ordinær åpningstid og
billettene kan hentes i Skistua ved å oppgi navn og hyttenummer. På
Fjellheisrestauranten 656 moh. kan dere nyte god mat og drikke til fantastisk utsikt.
Gjeldende åpningstider for Skistua, gondol og Fjellheisrestauranten finner du på
Narvikfjellet.no. Du kan selv velge hvilken dag av oppholdet du ønsker å benytte
gondolbilletten.
All guests staying at Camp 291 receive a free roundtrip ticket for the cable car. The
ticket is valid during ordinary opening hours and can be picked up at Skistua if you
provide your name and cabin number. At the Mountain Restaurant 656 masl you
can enjoy a great meal and stunning views. Current opening hours for Skistua,
cable car and the Mountain Restaurant can be found at Narvikfjellet.no. The ticket
can be used on any day of your stay.

KILDESORTERING | WASTE MANAGEMENT
I Camp 291 har vi fokus på miljø og bærekraft, og takker for at du kildesorterer under
oppholdet. Vi sorterer mellom matavfall, restavfall, papp/papir, plast og
glass/metall. I tillegg ønsker vi at pant sorteres separat. Miljøstasjon for avfall finner
du ved parkeringen.
Thank you for sorting your waste during your stay. Please sort between organic,
paper, plastic, residual waste and glass/metal. The waste containers are located by
the car park.
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VED UFORUTSETTE HENDELSER | UNFORESEEN SITUATIONS
Ved henvendelser som haster, send en SMS til +47 904 78 550, oppgi hyttenummer
og hva det gjelder, så tar vi kontakt så snart som mulig. Vakttelefonen kan bistå
dersom det oppstår tekniske problemer eller akutte hendelser som påvirker
oppholdet i Camp 291. Alternativt kan dere sende en e-post til
customer.service@narvikfjellet.no.
Generelle spørsmål angående åpningstider, produkter, bordreservasjoner, endringer
i booking el. l. skal rettes til sentralbordet på +47 905 40 088 eller
post@narvikfjellet.no.
For urgent inquiries, send an SMS to +47 904 78 550, enter your cabin number and
explain your situation. We will contact you as soon as possible. The hotline can be
used in the event of technical problems or other situations that affect your stay in
Camp 291. Alternatively, send an e-mail to customer.service@narvikfjellet.no.
General questions regarding opening hours, products, table reservations etc. can be
directed to customer service at +47 905 40 088 or post@narvikfjellet.no.
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OM HYTTENE
ABOUT CAMP 291
En moderne og plasseffektiv hyttepark fordrer en kompromissløs holdning til valg
av både tomter, materialer og partnere.
Nature Compact Living
Hyttene i Camp 291 er utviklet og produsert av det norske selskapet Nature
Compact Living (NCL). NCL har svært god kompetanse på utvikling og produksjon
av hytter med unik bo-opplevelse, kombinert med god komfort og høy kvalitet.
Hyttene er produsert i Norge.
Snøhetta
Hyttene er designet av det norske arkitektfirmaet Snøhetta. Snøhetta har siden
grunnleggelsen i 1989 jobbet for å øke livskvaliteten til mennesker over hele verden
gjennom prosjekter som promoterer sosial og miljømessig bærekraft.
Hyttene i Camp 291 er resirkulerbare, har lang holdbarhet og er plassert på påler for
minst mulig fotavtrykk i naturen. Vi er stolte over at hyttecampen har
gjennomgående god kvalitet og moderne arkitektur - og at den samtidig ivaretar
våre krav om miljøhensyn og bærekraft.

A modern and space-efficient cabin park requires an uncompromising attitude to
the choice of plots, materials and partners.
Nature Compact Living
The cabins in Camp 291 are developed and produced by the Norwegian company
Nature Compact Living (NCL). NCL has very good expertise in the development and
production of cabins with a unique living experience, combined with good comfort
and high quality. The cabins are manufactured in Norway.
Snøhetta
The cabins are designed by the Norwegian architectural company Snøhetta. Since
its founding in 1989, Snøhetta has worked to increase the quality of life through
projects that promote social and environmental sustainability.
The cabins in Camp 291 are recyclable, built for longevity and are placed on poles
to minimize their footprint in nature. We are proud that the camp has consistently
good quality and modern architecture - and that it also meets our requirements for
environmental considerations and sustainability.
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Slik lager du perfekt kaffe på presskannen
How to make perfect coffee with the press jug

1

Kok opp vann i vannkokeren.
Boil water in the kettle.

2

Fyll varmt vann i presskannen og la den stå mens vannet
koker opp. Fill the jug with hot water to warm it while you wait
for the water to boil.

3

Mål opp riktig mengde kaffe i presskannen. 60 g kaffe eller 56 strøkne måleskjeer pr 1 liter vann gir en god og fyldig kaffe.
Measure the right amount of coffee in the press jug. 60 g of
coffee or 5-6 measuring spoons per 1 liter of water gives a
good result.

4

5

Fyll kannen med kokende vann, rør om og sett på stempelet i
øvre stilling mens kaffen trekker i ca 5 min. Fill the jug with
boiling water, stir and place the plunger in the upper position
while the coffee brews for about 5 minutes.

Press stempelet ned etter 5 minutter og server. Nyt kaffen og utsikten! Press the plunger down after 5 minutes and
serve. Enjoy the coffee - and the view!
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CAMP LODGE
MØTESTED | MEETING PLACE
Med sin unike beliggenhet midt i Camp 291, er Lodgen det perfekte møtestedet for
campens gjester. Her kan dere avlutte skidagen med noe godt i glasset, eller nyte
det arktiske lyset sammen med venner før middag.
Lodgen består av et loungeområde med sittegrupper, peisområde og god utsikt over
by og fjord. I storstua har vi spiseplass til 16 personer og i baren serverer vi gode
drikker og enklere snacks. Lodgens møterom i andre etasje har kapasitet til 13
personer rundt bordet, og har et tilhørende grupperom for 6. Møteromsfasilitetene
egner seg godt for mindre møter og samlinger.
With its unique location in the middle of Camp 291, the Lodge is the perfect meeting
place for camp guests. At the Lodge you can enjoy refreshing drinks with your
friends or partner in warm and comfortable surroundings.
The lodge includes a lounge area with seating areas, a fireplace and good views of
the city and fjord. In the main living room, we have a dining area for 16 people and
in the bar we serve various drinks and snacks. The lodge's meeting room on the
second floor has a capacity for 13 people and a neighbouring group room for 6. The
meeting room facilities are well suited for smaller meetings and gatherings.

KURS OG KONFERANSE | MEETINGS AND CONFERENCE
Vi kan skreddersy deres opphold med møte, bespisning, aktivitet og overnatting. Alt
etter ønske. Ta gjerne kontakt med oss på booking@narvikfjellet.no.
We can tailor your event to including meetings, food, activities and
accommodation. Just let us know your requirements. Feel free to contact us at
booking@narvikfjellet.no.

Se Narvikfjellet.no for åpningstider i Camp Lodge.
Visit Narvikfjellet.no for Camp Lodge opening hours.
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SKIHISTORIE
SKI HISTORY
Har du lagt merke til navnet på hytta?
Snaua, Hønsetrappa, Hengekøya, Veisvingen, Thorhaugen, Skaret, Brønnhaugen,
Rypekjerret og Hvilekulen er gamle tradisjonsrike navn på ulike partier av våre eldste
alpinbakker.
Den alpine skihistorien i Narvik strekker seg tilbake til tidlig 1900-tallet. Narvikfjellet
har siden den tid vært arena for både nasjonale og internasjonale renn og
mesterskap, og forsterker posisjonen som mesterskapsarena gjennom kandidaturet
til VM i Alpint 2027.
Narvikfjellet har også alltid vært en viktig lekeplass for små og store lokale frikjørere,
med enkel tilgang til unike områder for topptur og frikjøring.
Les mer om skikjøring i Narvikfjellet på Narvikfjellet.no, book ditt heiskort og lei
utstyr til en skiopplevelse du aldri kommer til å glemme.

Have you noticed the name of the cabin?
Snaua, Hønsetrappa, Hengekøya, Veisvingen, Thorhaugen, Skaret, Brønnhaugen,
Rypekjerret and Hvilekulen are old traditional names of our alpine slopes.
The alpine ski history in Narvik dates back to the early 20th century.
Narvikfjellet Ski Resort is a well-known arena for both national and international
races and championships, and strengthens this position through its candidacy for
the WC in Alpine Skiing in 2027.
Narvikfjellet has always been an important playground for local freeriders of all
ages, with easy access to unique areas for ski touring and freeskiing.
You can easily find more information about skiing in Narvikfjellet, book your lift
pass and make an equipment reservation at Narvikfjellet.no.
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VINTEROPPLEVLSER
VINTER EXPERIENCES
Skikjøring i Norges råeste bakgård
Skisesongen strekker seg fra desember til mai, fra mørketidskjøring i tørr pudder til midnattssolkjøring i vårslush. Opplevelsen av skikjøring i Narvikfjellet er unik på
hver sin årstid, og passer for barn og voksne med alle ferdighetsnivåer. Utstyret
kan du enkelt leie i Skiutleien.
Ski and snowbaord at Narvikfjellet Ski Resort
Ski summit to fjord - A unique skiing experience in the Arctic, from the dark polar
night to the bright midnight sun. Narvik ski resort has slopes for all skill levels and
age groups, and offers skiing in unique surroundings from December to May.
Equipment can be hired at the Ski Rental.
Topptur - fra by og hav til fjelltopp og utsikt
Normalt er topptursesongen i gang så fort fjellet er dekket av snø, men skyter fart
når januar måned er i gang, og sola kommer tilbake etter en lang mørketid. Fra
hytta kan du følge Fjellveien til Fjellheisrestauranten 656 moh, for å gå videre til
Linken 1003 moh, eller Tredjetoppen 1272 moh. Utstyret kan du enkelt leie hos
oss.
Ski Touring
Experience the mighty nature and the great freeride areas from your cabin. You
can choose between easy routes close to the resort, or more challenging routes
in areas outside of the lift system. You can easily rent the equipment at the Ski
Rental, and our employees can guide you on route choices before you start.

Se Narvikfjellet.no for anleggets åpningstider.
Visit Narvikfjellet.no for opening hours.
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Opplev nordlyset
Sjansene for å se nordlyset er størst mellom høstjevndøgn 21. september og
vårjevndøgn 21. mars, på kveldstid mellom kl. 18.00 til kl. 01.00 på natta. Ved lave
temperaturer og klarvær i denne perioden er du nesten garantert å få et glimt av
skjønnheten. Se det fra senga inne i hytta, ute på verandaen eller ta gondolen
opp på fjellet og vandre ned langs Fjellveien.
Experience the northern light
Between late September and late March, Northern Norway is dark from early
afternoon until late morning, and the northern lights frequently soar across the
sky. You can experience the phenomenon from bed or out on the porch.
Gondolbanen og Fjellheisrestauranten
Ta gondolbanen opp til Fjellheisrestauranten 656. moh, og nyt noe forfriskende i
glasset eller et godt måltid med utsikt over Narvik by, malmhavnen og den dype
Ofotfjorden.
The Cable Car and Narvikfjellet Mountain Restaurant 656. masl.
Take the cable car up to Narvikfjellet Restaurant 656. masl, and enjoy a
refreshing drink or a good meal with a stunning view of the town of Narvik, the
iron ore harbor and the deep Ofotfjord.

Se Narvikfjellet.no for anleggets åpningstider.
Visit Narvikfjellet.no for opening hours.

23

Rune Dahl

24

Kjetil Janson

25

SOMMEROPPLEVLSER
SUMMER EXPERIENCES
Vandring i fjellet
Fra hytta kan du følge en godt opparbeidet grusvei (Fjellveien) opp til øvre
gondolstasjon og Fjellheisrestauranten 656 moh (30-45 min gange). Veien
slynger seg oppover fjellet, og byr på fine utsiktspunkter underveis. Fra øvre
gondolstasjon kan du vandre videre til Linken 1003 moh, eller Tredjetoppen 1272
moh. Turene er merket og byr på et fantastisk 360 grader skue på toppen!
Hiking
From the parking area at Camp 291 you can follow a well-prepared gravel road
(Fjellveien) up to the upper cable car station and the Mountain Restaurant 656
masl (30-45 min walk). The road winds up the mountain, and offers scenic
viewpoints along the way. From the upper cable car station you can continue to
Linken 1003 masl, or Tredjetoppen 1272 masl. The routes are marked and offer a
fantastic 360 degree view at the top!
Gondolen og Fjellheisrestauranten 656 moh
Været her i arktis har store variasjoner. Reisen med gondolen og måltidet på
Fjellheisrestauranten kan være eksotisk både i tykk tåke, klar midnattssol og
dansende nordlys. På restauranten serverer de varme retter, god drikke og
enklere snacks. Å sitte ved de store vinduene og se ned den stupbratte fjellsiden
er en opplevelse i seg selv.
The cable car and Mountain Restaurant 656 masl.
Here in the Arctic, the weather can vary greatly over a short period of time. The
cable car ride and the meal at the Mountain Restaurant can be exotic in thick
fog, midnight sun or havy rain. At the restaurant, they serve a variety of hot
dishes, refreshing drinks and tasty snacks. Sitting by the large windows and
looking down the steep mountainside is an experience in itself.

Se Narvikfjellet.no for anleggets åpningstider.
Visit Narvikfjellet.no for opening hours.
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Midnattssol
Narvik ligger nord for polarsirkelen, på 68 grader nord. Mellom vårjevndøgn og
høstjevndøgn er det midnattssol på de nordlige breddegrader, og fra Narvikfjellet
kan du oppleve midnattssolen fra midten av mai til midten av juli. Du kan se den
fra sengen eller balkongen, alt etter ønske.
Midnight sun
Narvik is located 68 degrees north of the Arctic Circle. Between the vernal
equinox and the autumnal equinox, there is midnight sun in the northern
latitudes, and from Narvikfjellet you can experience the midnight sun from midMay to mid-July. You can watch it from bed or the balcony, from wherever you
wish.
På sykkel
Har du med din egen sykkel? Da kan du utforske Tøttadalen på fine stier, eller de
mer utfordrende downhill-løypene i Narvikfjellet. Turen starter ved hytta, og du
bestemmer hvor ferden skal gå! Kanskje en bytur?
By bike
Did you bring your own bike? Then you can explore Tøttadalen on nice trails, or
take the more challenging downhill trails in Narvikfjellet. Start your trip from the
cabin, and decide where to go! Maybe a city tour?

Se Narvikfjellet.no for anleggets åpningstider.
Visit Narvikfjellet.no for opening hours.
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Takk for at du tar godt vare på dette eksemplaret og
at du lar det ligge igjen til neste gjest.
Thank you for taking good care of this booklet during your
stay and for leaving it in the cabin when you leave.

Narvikfjellet.no

