TRYSILVEKKUA 2021
for alle som jobber i Trysil

Vinter kick-off for alle ansatte 13.12. kl. 19–21
På Radisson Blu Resort Trysil møter du blant annet foredragsholder Tom Wangerud, som tar oss med på en
«Eventyrlig hverdag». Vi får presentert sesongens nyheter fra Skistar og Destinasjon Trysil, helsestasjonen og kommuneoverlege Hanna Rydlöv stikker innom og vi får høre litt om personalaktiviteter for sesongen! Det serveres wraps og drikke
fra kl. 18.30. Påmelding via din leder.

På kick-offen:

Kjenner du bygden? 14.12. kl. 16.30–18.30
Kulturhuset Hagelund. Nyttig og morsom måte å bli
kjent med alt Trysil har å by på, formidlet gjennom film,
quiz, moteshow og underholdning.
Påmelding via din leder.

Trysil Kino, filmen Aksel 14.12. kl. 19

AKSEL – filmen om alpinisten Aksel Lund Svindal.
Gratis for alle som deltar på «Kjenner du bygden».

Restaurantdag onsdag 15.12. kl. 9–16,
med info og teambuilding for alle ansatte i Trysil
Restaurantforening.

Ansvarlig vertskap 16.12. og 17.12.

med Trysil Restaurantforening og Trysil kommune.

Personalafterski søndag 19.12. kl. 16–23
på Laaven.

Endelig er vi klare for å sparke i gang en
ny vintersesong, og i år skal vi sammen ta
Trysil tilbake til nye høyder!

Test skiproduktet gratis 13.–17.12.

skipass. Hentes ut i hos SkiStar kundeservice
• Gratis
på Velkomstsenteret på Turistsenteret eller Høyfjells-

•
•

senteret.
Gratis skileie hos SkiStar skiutleie på Turistsenteret,
Høyfjellssenteret eller Radisson Blue Mountain Resort
Gratis skiskole kl. 13.15–15.15 med TrysilGuidene.
Om du er nybegynner eller avansert, få det morsommere
i bakken. Tirsdag: Alpint L1, L2–3, L4. Onsdag: Alpint
L1, L2–3, Snowboard L1. Torsdag: Alpint L2-3, Alpint
Offpist, Snowboard L1. Tilbudet gjelder kun for ansatte
i Trysil, minimum 3 påmeldte. Påmelding:
booking@trysilguidene.com senest kl. 12 dagen før.

Test sengene – nyt
Trysil som turist
Radisson Blu Mountain Resort 12.–19.12. NOK 850
per natt per dobbeltrom inkl frokost.
Bestill her og bruk bookingkode VEKKUA:
www.radissonhotels.com/no-no/

Test aktiviteter

17.12. 500,– pr. per. kl. 11. ved parkeringen
• Kiteskolen
på Høyfjellssenteret. Ta med egen hjelm og ski/snow-

•
•
•
•
•
•
Test butikker og service – handle lokalt

•
Indoor Golf 13.–16.12. Spill på 9 og 18 hulls
• Trysil
baner eller andre spill. kl.12–20. Timepris 200,–

Fagmøbler 13.–18.12. Fred dobbel gulvlampe LED.
Før 2495,– nå 495,–.

(ordinær 350,–). Bestill på: 62 45 33 33.
Maks 4 pers pr.simulator.

15.12 får dere julegavetips og supre
• Trysilsenteret
tilbud i butikkene!
Gratis treningsuke 13.–19.12 (gjelder ikke nå• Mudo
værende medlemmer). Bestill på epost: trysil@mudo.no
eller vår Facebook side. I uka er det gratis Fitnessboxing,
selvforsvarskurs og Tanita skanning. Info og bestilling:
trysil@mudo.no

Trysil13.–18.12.
• Tekstilen
Flyttesalg 20–80% på hele butikken.
13.–18.12. 20% rabatt på alle klær.
• Turhuset
13.–15.12. For privatpersoner:
• Manngard
Kontroll av håndslukkere 50,– pr. stk.

Service håndslukker pulver 100,– pr. stk. og håndslukker
skum 150,– pr. stk. Vestsidevegen 60. (15.12: utkjøring
mot tillegg inntil 10 km fra sentrum). Kontakt Kurt Tranås:
kurt@manngard.no eller tlf 958 07 218

Design 17. og 18.12. –15 % på alle skinn og
• Ørbæk
tilbud på utvalgte varer i butikken. Kun til ansatte i Trysil.
• Sport 1 13.–19.12. –40% på skiprepp.

board.Påmelding: helgestaerk@gmail.com
Kanefart 17.12. kl. 15 og 17 med Trysil hestesenter.
Tur til lavvoen, servering av varm drikke. 250,– pr. pers.
Først til mølla. Bestill dagen før på info@eriksenshester.no
Bowling NOK 40 per serie, Radisson Blu
Resort Trysil. Bestill time på tlf 62 44 91 66.
Surftime NOK 100 inkl bad, Radisson Blu Resort Trysil.
Inngang til spa for 100 NOK/person inkl. bad.
Radisson Blu, Alpine Spa 13.–17.12. –20% på
behandlinger. Bestill på +47 6244 9160. Rabatt på
utvalgte produkter i spashop.
Radisson Blu, Kulpen Spa 13.–17.12.– 20% på
behandlinger. Test SPALYX! Kun 450,– (ord pris 625,–)
Bestill på +47 6244 9345. Rabatt på utvalgte produkter
i spashop.

Test spisestedene 13.–19.12.
ma.–sø. 30% rabatt på mat
to.–fr. 50% på lunsj og middag
(middag må forhåndsbookes.)
Flyyt
lø.
50% på alt av mat til personal.
mot fremvisning av personal ID.
Happy Faces fr.
8 biter med tempura scampi
99,– kl. 12–15
Husets kafe ti.–lø. 25% på lunsjmeny kl. 9–15
Kort&Godt
fr.–lø. Fageråsen: 50% dagens pizza
fr.–lø. Velkomstsenteret og Trysil
Hotell: 50% kaffe og kanelbolle
Kveik
fr.–lø. 50% dagens husmannsmiddag
La Pasteria to.
50% på alle pastaretter
Laaven
ti.
50% på lunsjmenyen
Peppes
ma.–to. 35% på all mat.
(gjelder ikke take away)
Radisson Blu ma.–ti. Mt Mocca 50% på mat
on.
Piazza kl. 12–22 kun 99,–
to.
Chill kl. 16–21. 99,– på årets
signaturburger+fries.
Restauranthuset
Fageråsen
ma.–sø. 30% rabatt på mat
Taste
fr.
50% på lunsjmenyen
Skipuben
sø.
Asiatisk buffet 99,–
kl. 11.30–14.30.
Barbacoa
Cafe Nero

Tilbudene gjelder ansatte i bedrifter som er medlemer av Destinasjon Trysil. Ta med ansattbevis eller annen dokumentasjon.

