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Systemet er meget enkelt. Medlemsskapet er årlig, og koster 
veiledende 399 kr. Da får du en guidebok, klistremerke og 
digital tilgang til en oppdatert liste over tilbudene. 

Som medlem kan du overnatte gratis på alle stedene, men 
kun én natt. Det er også mulig å spare noen tiere om man 
klarer seg med kun den digitale guiden. 

Det er greit å være klar over at de fleste plassene er uten 
fasiliteter som strøm, fylle- og tømmemuligheter og 
sanitæranlegg. 

Til gjengjeld får du en unik overnattingsopplevelse. På en 
gård, et mikrobryggeri, en seter eller et osteysteri, for 
eksempel.

Testen
Daglig leder på servicekontoret, Rune Haarberg, ville 
gjerne selv sjekke ut tilbudet. Derfor gikk turen til Aurskog, 

hvor Killingmo Alpakka Gård ligger. Her står Kari-Anne 
Ellingsen på tunet og peker på de blå skiltene med P. Det er 
ingen tvil om hvor bobilene skal stå.

– Blir det mange bobiler, eller om det kommer spesielt 
store ekvipasjer, så har vi også muligheten til å parkere dem 
på jordet, smiler Kari-Anne. Hun jobber heltid på gården 
med aktiviteter som «Inn på tunet», «GårdsFritidsOrd-
ning», dyrestell, gårdsbutikk, honningproduksjon og andre 
generelle gårdsoppgaver. 

Ut på tur
Om du bare er en kort tur innom eller på overnattingsbesøk 
med bobil, kan du leie deg en tur med en alpakka. Det måtte 
selvsagt Rune teste ut, og Kari-Anne henter ut ett av hann-dy-
rene. Den får grime og leietau, og følger Rune villig på tur. 
Dyrene er godt vant til mye besøk og er både snille og rolige, 

Du store alpakka
Nortrip er en ny organisasjon som formidler overnatting for bobilister.  Gjerne 
landlige overnattingsplasser og ofte i forbindelse med gårdsturisme, som jo blir 
stadig mer populært i Norge. Norsk Bobilforening har en avtale med Nortrip som 
sikrer våre medlemmer rabatter. Daglig leder Rune Haarberg besøkte nylig Killingmo 
Alpakka Gård, et av Nortrips drøyt hundre overnattingstilbud.

forteller hun. Alpakkavandring koster 300 kroner for en 45 
minutters tur. Du velger selv om du vil gå på tunet eller i skogen. 
Og Kari-Anne anbefaler en skikkelig myk og god alpakkaklem!

Butikk
En viktig ressurs ved alpakkaer er pelsen deres. Den er spesielt 
myk og isolerer meget godt. Alpakkaene klippes én gang i året, 
og dyrene har da 5-7 cm lange fibrer. Et dyr gir fra halvan-
net til 3 kilo ull. Kari-Anne bruker denne ressursen godt, og 

resultatet finner du i gårdsbutikken. Her selges garnnøster med 
lokalprodusert alpakkaull, håndstrikkede luer med alpakkaull, 
alpakkadyner og alpakkaputer. Norsk Bobilforening oppfordrer 
sine medlemmer til å benytte seg av Killingmo og andre over-
nattingstilbud. Med på kjøpet får man flotte norske lokale opp-
levelser, og besøk gjerne også gårdsbutikken, det skader ikke å 
legge igjen noen kroner til lokalt norsk næringsliv, oppfordrer 
Rune Haarberg.
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NORTRIP

Gårdsutsalg, ysterier og mikrobryggerier Nortrip-guiden er en bobil-reiseguide til fantastiske opplevelser i hele Norge! Når du er 
med i Nortrip kan du hos alle medlemsvertene parkere gratis i inntil 24 timer. Nortrip har i dag over 120  verter fra Grimstad i sør 
til Alta i nord, og !ere kommer! Gårdsturisme blir stadig mer populært i Norge. Fra Finnmark i nord til Agder i sør "nner man tett 
i tett med gårder som satser på gårdsturisme. Nå åpner mange av disse tunet for deg og din bobil. Her kan du få kjøpt skikkelig 
kortreist mat, prøvd seg som bonde - eller "ske i det lokale "skevannet. I tillegg til gårder, er også oste-ysterier, lokale gartne-
rier, fjellsetrer, mikrobryggerier og andre aktører som tilbyr opplevelser og servering velkommen som verter i Nortrip-nettverket. 
Vi håper at alle medlemmer i Norsk Bobilforening kan bidra med tips om steder som hadde passet som Nortrip-vertskap. Om 
tipset ditt resulterer i en ny vert i Nortrip-nettverket, spanderer Nortrip neste års Nortrip-guide på deg som NB-medlem! Pris De 
!este ønsker å kjøpe 2022-medlemskapet med både guidebok og digital tilgang via Nortrip-appen, det koster 399 kr. Klarer du 
deg med den digitale løsningen, er prisen 349 kroner.


