FURUTANGEN
ÅPNINGSTIDER
MATTISSTUA

SOMMERAKTIVITETER 2018
Lørdag 28. juli – Sommerfest på Mattisstua
Sommerfest på Mattisstua med stor BBQ-buffét fra kl. 17.00. BBQ-buffet kr 199,- voksen/
99,- barn (4-12 år). Mattisstua/pub åpent til kl. 22.00. Påmelding og reservasjon av bord
gjøres på våre nettsider senest innen onsdag 25. juli eller så langt det er ledige plasser.
Lørdag 28. juli og søndag 29. juli – Kunstutstilling Gamle Furutangen
Kunstutstilling av maleren Sidsel Jensen. Sidsel Jensen er blant annet kjent for mange flotte
malerier med motiver fra Furutangen og Osen-området.
Underholdning/musikk ved Richard Jensen.
Søndag 29. juli - Tundag Gamle Furutangen
Åpent på Gamle Furutangen med hjemmebakte kaker, kaffe og baking i bakerovnen.

Lørdag 30.6 - søndag 12.8
Mandag – onsdag kl. 12.00 – 18.00
Torsdag – søndag kl. 12.00 – 20.00
Lørdag 28.7

Kunstutstilling og musikk. Åpningstid kl. 12.00-15.00.
Torsdag 2. august - Terrengløp
Vi arrangerer vårt tradisjonelle løp som vil gå på grusveier i Furutangen-området. Løypetraséer ca 5 km og 2 km. Alle kan delta. Påmelding ved oppmøte Mattisstua senest kl. 11.30.
Løpsstart kl. 12.00. Premieutdeling etter løpet.

Sommerfest 17.00 – 22.00 (påmelding)
Fredag 3. august – Frisbee-konkurranse
Lørdag 19.8 – søndag 25.11

Uhøytidelig familiekonkurranse på den nye Frisbee-banen på Furutangen. Påmelding ved

Lørdag og søndag kl. 12.00 – 18.00

oppmøte på Mattisstua fra kl. 11.00. Konkurransestart kl. 12.00.
Lørdag 4. august - Fotballturnering

Uke 40 – Høstferie

Fotballturnering med innledende kamper, semifinaler og finaler. Egne klasser for barn/unge,

Torsdag – søndag kl. 12.00 – 18.00

mix, og voksen. Også mulighet for enkeltspillere som ikke har eget lag. Påmelding gjøres via

Lørdag 6.10 kl. 12.00 – 17.00

Furutangens hjemmesider senest innen søndag 29. juli. Ballbingen er reservert turnering lørdag.

Lørdag 6.10
Viltaften med buffet kl. 18.00
(påmelding)

HØSTAKTIVITETER 2018
Lørdag 8. september - Trysilrypa
Arrangement med felles transport og mat/hygge på Mattisstua. Transport fra Mattisstua

ÅPNINGSTIDER
GAMLE FURUTANGEN

kl. 08.30 og retur fra Fageråsen/Trysil kl. 16.30. Åpen bar og tapasbuffet på Mattisstua ved
ankomst på ettermiddagen og Tapasbuffet ca kl. 17.30. Åpent til kl. 20.00.
Pris kr 550,- pp inkl transport t/r og tapasbuffet. Påmelding gjøres på våre nettsider senest
innen 1/8. Forbehold om minimum 30 deltakere.
Lørdag 6. oktober – Minijeger
Årets jakt og friluftsarrangement! Barnas eget arrangement hvor vi lærer litt av hva jakt
handler om. Utendørs aktiviteter med natursti, bålkos, luftgeværskyting og mye mer. Passer
for aldersgruppen 4-12, men gjerne sammen med resten av familien. Start ved Mattisstua,
varighet fra kl. 12.00 - 15.00. Husk påmelding på nett – frist senest 1.10.
Lørdag 6. oktober – Viltaften
Mattisstuas store viltbuffet kl. 18.00 - 20.30. Smak på de beste råvarer fra skogen og fjellets

Lørdag 28.7 og søndag 29.7

spisskammer! Viltbuffet vil være dekket fra kl. 18.00 - 20.30. Bar åpen til kl. 21.30.

Kunstutstilling av Sidsel Jensen

Pris pr person kr 250,-, barn 4-12 år kr 125,-. Under 4 år gratis.
Påmeldingsfrist senest onsdag 1. oktober via våre nettsider.

Søndag 29.7 – kl. 12.00 – 15.00
Salg av hjembakte kaker og kaffe

Påmelding til alle våre arrangement gjøres på www.furutangen.no

Aktiviteter på tunet og i bakerhuset

Telefon - 62 12 13 30 • Mobil - 90 99 51 99 • E-post: post@furutangen.no

