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I mange måner har en kattestamme holdt til i fjellene.
Et mystisk syn viser dem et landområde fylt av mat og hulely, og gruppens leting etter et bedre sted å bo
starter.
Men voldsomme farer venter dem...
Kattekrigerne Serie 5 gir deg forhistorien til Erin Hunters salgsuksess Kattekrigerne. I den action-fylte
«Klanene våkner»-serien får du vite hvordan klanene ble til. Lenge før Ildstjerne forlot kosekatthjemmet sitt
og ble en del av Tordenklanen la en gruppe katter fra fjellene ut på en farlig reise på leting etter et nytt hjem.
Skisporet.no. Søk etter skisted For oppkjørte løyper sjekk: K likk på gul knapp: Skisporet. I..... Gautefall
snørapport - Oppdateres daglig med snødybde, snøfall, skiforhold, værforhold for Gautefall, Østlandet Skiinfo.no Webkamera. Se hvordan været er akkurat nå. Vi har en værstasjon lokalisert i HV4 på denne
linken: Værstasjon. Værmelding finner du her: Værmelding Høgevarde Værstasjon på Marifjell i Akershus.
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Driftet av Nannestad og Bjerke Løpykjørerlag Ønsker du å tilbringe noen dager på vakre Lenningen, men
mangler et sted å bo? Ta kontakt med oss - vi kan hjelpe deg! Se under linken overnatting over, og ring oss Vi
vil takke alle våre besøkande for sesongen som har vært,og ynskjer alle velkommen tilbake på ski neste
sesong, forhåpentligvis i desember. Familiestedet Fagerfjell på Blefjell nord - Korteste veien til høyfjellet Kun 12 mil fra Oslo Fagerfjell Skisenter AS, 3620 Flesberg, Tlf: 93 02 80 51 Pellestova Hotell Hafjell ligger
på toppen av Hafjell. God restaurant og en vinkjeller i verdensklasse! Alt ligger til rette for den beste helgen så
langt i sesongen 2016/2017. Mye nysnø, flotte værmeldinger og alle trekk bortsett fra topptrekket
(Sætrefjellet) kan.

