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Kommentar til endring av søknad 
 
Vi har tatt til oss tilbakemeldingene på vår søknad  angående forholdet mellom 
egenandel og støtte fra FU. Innledningsvis har vi fjernet utgiften for vask av hytte og leie 
av sengetøy. Først trodde vi dette var en pålagt utgift, men det viser seg at vi har 
anledning til å vaske ut selv.  
 
Vi har økt egenandelen til 800 kroner per person, dette mener vi er terskelen for et slikt 
arrangement. Vi mener sammenligningsgrunnlaget mellom ifi-skitur og denne turen er 
skjevt, da ifi-skitur dekker heiskort. Støtte fra FU per deltaker er nå 828,-  kontra 1 353,- 
Hadde det ikke vært for Covid-19 pandemien ville deltakertallet kunne vært høyere og 
støtte per deltakere lavere. 

Status 
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Generelt om turen 

Vi ønsker å ta med studentene på en tur som både er vakker og utfordrende, samtidig 
som den er mulig å gjennomføre for de fleste. Turen tar mellom 6 og 8 timer, og tar oss 
over Veslefjellet (1743 moh) med flott utsikt over fjellvannet Gjende og Jotunheimen. 
 
Håpet er at denne turen skal tenne en gnist for turglede blant studentene og 
engasjement rundt iFriluft. Som følger av COVID-19 må vi tenke alternativt til 
sosialisering, og da er felles aktiviteter utendørs blant våre beste alternativer. Vi kan ikke 
ta med så mange studenter på tur samtidig, men om dette blir vellykket kan vi 
kompensere ved å arrangere flere arrangement. Vi tror det er viktig med en større tur for 
å sparke i gang foreningen og få ballen til å rulle.  

Transport 

Da vi skal være 16 personer og corona pandemien fremdeles er reell har vi behov for å 
holde avstand. Vi ønsker dermed 4 personer i hver bil, hvilket blir 4 biler. Bilene må også 
ha kapasitet til nødvendig bagasje, en større tursekk hver. Vi har innhentet pristilbud fra 
seks bilutleieselskaper, deriblant Avis, Hertz, Hyre. Prisforskjellen for leie av bil i 2 døgn 
var stor, faktisk talt utgjorde den billigste kontra den dyreste hele ≈ 2 000,- Billigst og 
best kom Hertz ut. De kunne tilby en bedrift/organisasjon avtale, hvor vi får 4 biler til 9 
021,- Vi har sett på alternative transportmidler, deriblant leie av buss. Dette ble fort 
uaktuelt da det var snakk om summer til 20000++. Vi er kjent med at enkelte studenter 
har egne biler. De fleste av disse er eldre modeller som også har mindre plass. Dessuten 
ønsker vi ikke å belage oss på andre og ansvarsfraskrivelse er uaktuelt.  
 

Info   

Tur/retur  IFI - Besseggen - IFI 
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16 Studenter  Fordelt på 4 biler 

Type kjøretøy  Golf Stasjonsvogn eller lignende 

Kjørerute  via E16 og Fv51 ≈ 550 km  

Drivstoff & bom  4000,- Totalt 

 
 

Utleieselskap  Totalt  Pris /u drivstoff  Kommentar 

Sixt  14964  10964  Pris for 3 døgn 

Avis  16019  12019  Gebyr for ung sjåfør 

Hertz  13021  9021  Forhandlet frem studentrabatt 
(10%) 

Hyre  14440  10440  Begrenset kjørelengde 550 km 

BilKollektivet  15095    Ink. drivstoff & bom 

Sunndal 
Bilutleie 

16400  12400   

Sunndal 
Bilutleie 

14000  10000  2 x 9-seter 
 

Vi ønsker å benytte oss av tilbudet vi fikk forhandlet frem med Hertz.  

Hytte 

Det er 3 reelle alternativer for overnatting, i forhold til at de skal kunne innlosjere en 
gruppe på 16 personer og samtidig ivareta smittevernet, uten at overnattingsstedet blir 
liggende uforholdsmessig langt unna bryggen der turen starter. De 3 stedene er: 
Bessheim fjellstue og hytter, Gjendesheim turisthytte, Memurubu turisthytte (heretter 
kalt Bessheim, Gjendesheim og Memurubu). 
 
Det viser seg at Gjendesheim krever bestilling av overnatting og mat, mens Bessheim er 
hytter der det er mulig å lage egen mat på kjøkken. Memurubu har ikke mulighet for å 
lage mat (kun kjøpe ved et tillegg i pris), og ligger i tillegg slik plassert at det kreves to 
båtturer ekstra (for å komme dit og dra derfra, noe som gir logistikkutfordringer i forhold 
til å rekke siste båt ved ankomst fredag). Dette er faktorer som gir store forskjeller i pris. 
 

11-13.09.20 
Sted  Pris for 

overnatting 
Mat 
inkludert 

Ekstrakostnader  Totalt 

Gjendesheim  26 080,-  Ja    26 080,- 
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Bessheim  12 160,-  Nei  3600,- (leie av sengeklær 
og utvask) 

15 760,- 

Memurubu  9 600,-  Nei  5440,- (transport med båt)  15 040,- 

 
 

18-20.09.20 
Sted  Pris for 

overnatting 
Mat 
inkludert 

Ekstrakostnader  Totalt 

Gjendesheim  26 080,-  Ja    26 080,- 

Bessheim  10 320,-  Nei  3600,- (leie av sengeklær 
og utvask) 

10 320,- 

Memurubu  Stengt      Stengt 

 
 
Vi ser på Bessheim som det beste alternativet, grunnet pris, beliggenhet og mulighet for 
å lage vår egen mat. Muligheten for å samles før/etter turen for å lage mat vil ytterligere 
forsterke samholdet blant deltakerne på turen, og sørge for sosial inkludering av alle 
deltakerne. I tillegg er nærhet til brygga der båten går et viktig moment, ettersom vi kun 
skal ha en helgetur og dermed ikke har rikelig med tid i forhold til å rekke målet med 
turen, altså selve fotturen. 
 
NB: kostnader for innkjøp av mat og drikke står hver hytte ansvarlig for, ettersom det blir 
uforholdsmessig mye logistikk dersom vi skal kjøpe inn mat til alle, på grunn av allergier 
og andre spesielle behov. 
 

Båttur 

Uavhengig av om man velger å legge turen til å gå fra Gjendesheim til Memurubu, eller 
fra Memurubu til Gjendesheim, så er man avhengig av Gjendebåten for å frakte seg 
til/fra.  
 

Pris per tur med båten 
Pris per person  Totalt 

170,-  2720,- 

Egenandel 
 
Vi ønsker å gjøre turen så billig som mulig for studentene. Både for å gjøre tilbudet 
lavterskel uavhengig av økonomi, men også for å sikre at vi får fylt opp alle plassene. 
Etter diskusjon innad i styret har vi kommet frem til at en egenandel på 500 kr høres 
fornuftig ut. 
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Pris per person  Totalt 

800,-  12800,- 

 
 
 

Transport  13 021,- 

Hytte  10 320,- 

Båttur  2 720,- 

Egenandel  - 12 800,- 

Totalt  13 261,- 
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