
Hjertelig velkommen til vårens seilsamling!  
 
Generell informasjon fra Hvasser Motell 
 
Åpningstider resepsjon:  Alle dager fra kl. 8.30 -12 og fra kl. 16-21. Ønsker dere innsjekk utenom 
åpningstidene, vennligst ring på forhånd! 
 
Ankomst fredag: De som ønsker å komme allerede på fredag må gi beskjed ved påmelding. Vi 
beregner kr. 300/ person for ekstra døgn og beløpet betales ved ankomst. 
 
Innkvartering: 
Meld deg i resepsjonen ved ankomst. Her blir du tildelt hytte og får koden til nøkkelboksen. 
Nøkkelboksene finner dere ved siden av hver inngangsdør. Vennligst lås inn nøkkelen når dere går 
fra hytta! Dermed har alle hele tiden tilgang til hytta si, hvis de er tidligere tilbake eller har glemt noe.  
Hvis noen ikke har med sengetøy eller sovepose, kan man leie det for kr. 100 (håndklær inkl.). 
 
Hyttene: 

Hyttene våre har 2 soverom med 4-6 sengeplasser, stue med kjøkken og bad med dusj og 
toalett. Dyner, lakener og puter er i hytta. 1 parkeringsplass/ hytte er garantert. 
Det er TV, vannkoker, kaffetrakter og kjøleskap i hyttene, alle har komfyr og noen har 
oppvaskmaskin. Det tilhører en elektrogrill og hagemøbler til hver hytte.  
Vi har felles vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. 
 
Internett: 
Internett er tilgjengelig over hele eiendommen. Velg nettverk «Hvasser Motell Intern» og gi inn 
passord HvasserMasser22 (uten mellomrom!). Det ligger kort med kode og nettverksnavn i hver 
hytte. 
 
Skylling av utstyr og tørkerom: 
Når dere er ferdig med å seile, kan dere skylle våtdraktene osv. i en blå tønne i gården. Så kan alt av 
utstyr henges i garasjen, hvor det skal være tørkerom (det er skilt på veggen!). Vennligst ikke bruk 
kleshengere fra hyttene, dere finner nok i garasjen, klesklyper også. 
Viktig at ingen spyler seilutstyret i hyttene pga. fare for at avløpet tetter seg! 
 
Drikkevann: 
Vannet i hyttene er helt ufarlig å drikke, men siden det er borrevann, har det en liten saltsmak. Dere 
kan hente drikkevann med vanndunkene, som står på kjøkkenbenken i hver hytte. Vannkranen med 
skilt «Drikkevann» finner dere ved siden av privat-inngangen vår. Ellers kan dere også hente i 
fellesstuen. 
 
Utsjekking på søndag: 
Husk utflytting av hyttene på søndag senest kl. 18.00! Alt av søppel må tas ut og det skal ikke stå 
noe oppvask igjen!  
 
Fellesstuen: Inngang fra gården/ p-plassen. Brukes til felles bespisning, briefing og hyggelig samvær. 
 
TV-ene i hyttene: Vennligst ikke still på kanalene! Vi har NRK1, NRK2, NRK3/super, SVT1, SVT2, TV4, 
Barnekanalen, Frikanalen, NRK tegnespråk og NRK Østlandsendingen. Flere finnes ikke! 
Dopapir: Finner dere alltid på toalettet i gården. 
 
Vi ønsker dere 2 flotte treningsdager! Hilsen oss på Hvasser Motell   Tel. 33 39 30 01 
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