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HA DET GØY I SIRDAL



Vi har tilbud hele året og stiller gjerne med betjening av erfarne friluftsfolk.
Her kan du få komplett leirskolepakke, men hytten egner seg også for 
selvbetjent utleie.

Frikvarteret er to separate hytter med felles svalgang.
KVARTERET har 22 sengeplasser fordelt på 5 rom, kjøkken, stue, 
tørkerom og kjølerom.
FRIÅ har 16 sengeplasser fordelt på 4 rom, kjøkken, stue, tørkerom 
og badstue.

Hyttene kan leies samlet eller hver for seg. 
Tilsammen er det 38 sengeplasser på 9 rom med eget bad. I KVARTERET 
kan det dekkes opp til inntil 50 personer. Begge stuene har profesjonelt 
AV utstyr og hele hytten har rask WI-FI.

Gi klassen en energiboost på Frikvarteret med et opphold 
spekket med opplevelser. Her skapes samhold, mestring 
og alle får masse frisk luft i trygge rammer. 

ny enERGI



RIMELIGE PAKKELØSNINGER 

Vi har løsninger som inkluderer betjening, tilberedning av måltider,
aktiviteter, utvask og det som trengs for et vellykket opphold på 
Frikvarteret. For grupper større enn 38 stk kan vi tilby overnatting 
ute i lavvo. 

Vi holder utstyr og leder et stort utvalg aktiviteter:
• 59º NORD: utfordrende lagopplevelse
• Utendørs matlaging
• Guidet tur
• Førstehjelpstrening
• Sykkeltur med Frikvarterets sykler
• Kanotur med Frikvarterets kanoer
• Fjellklatring/Rappelering
• Orienteringsløp
• Har du andre ønsker, send en forespørsel.

HENT NØKKEL OG ORDNE SELV

Frikvarteren kan leies som en stor selvbetjent utleiehytte eller som 2 
separate hytter med velutstyrt kjøkken, gode senger med pute og dyne. 
Sengetøy og håndkle må medbringes.



Frikvateret ligger sentralt plassert på 
Ådneram i Sirdal. Kjøretiden er under 2 
timer fra Stavanger, 1,5 time fra Egersund og 
3 timer fra Kristiansand.

Naturen med sine innbydende fjell og vann 
er arena for aktiviteter året rundt. 
Preparerte skiløyper og skitrekk ligger like 
utenfor døren. På Ådneram er alle årstider 
flotte sesonger på hver sin måte.

Det er kort vei til nærbutikk.

Tlf: 913 56 798
post@frikvarteret.no
www.frikvarteret.no

HA DET GØY I SIRDAL

Ta kontakt for mer informasjon eller 
booking av Frikvarteret:


