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Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge 
22. – 26. januar 2015 (uge 4)  
 
Så har du muligheden for at komme på langrendsskitur til Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, 
Norge sammen med Roskilde Skiklub. Medlemmer af Slagelse Skiklub er yderligere inviteret med til at 
deltage i skituren. Vi skal bo i hovedbygningen med 4 personer i 8 stk. nyindrettede 4 personers rum med 
bad og 4 personer i 2 stk. 6 personers rum med fælles bad på gangen, som er placeret lige ved siden af 
starten på samtlige langrendsløjper. Med andre ord, du har dine ski på lige fra og til dørtrinet. 
Der vil også i 2015 være DM om søndagen hvor der er mulighed for deltagelse.  
Se http://www.dmlangrend.dk/. 
 

 
 

 

  
 
Fjeldstuen er Kvitåvatn Fjellstoges hovedbygning med reception, pejsestuer (Tophall og Downhall), spisesal 
og køkken, TV-biograf, konferencestue, legerum, saunaer, vaskeri, tørrerum, skistalde og 18 værelser med i 
alt 108 sengepladser. Der er 120 siddepladser i spisesalen. 
Fjeldstuen blev tegnet af Ragnvald Bing Lorentzen efter oplæg fra Roderick Farndon Tuck, som byggede 
fjeldstuen i 1972 og drev Kvitåvatn Fjellstoge i 20 år og satte sit stærke præg på det hele. 
Kvitåvatn er navnet på søen, vi ser ud over fra bygningen mod Gaustatoppen, og fjellstoge er dialektvariant 
for det mere almindeligt brugte fjeldstue. 
Kvitåvatn Fjellstoge blev i 1993 overtaget af et dansk selskab af gamle gæster og ansatte, da Rod meldte 
pas. Stedet er tillige blevet Gaustatoppen Vandrerhjem. 
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Skiområdet 
Lige uden for døren er skiområdet fyldt med langrendsløjper angivet i sværhedsgrader. 
Dagløjper orange (let), grøn (øvet) og rød (erfarne) og lysløjper brun og violet. 
 
Dagløjper: 
Orange 
Grøn 
Rød 1 
Rød 2 
Rød 3 

 
5 km   
6 km 
6 km 

10 km 
15 km 

Lysløjper: 
Brun 
Violet 

 
2 km 
1 km 
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Facts om turen: 
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Afrejse: Torsdag 22. januar kl. 19:00 fra Roskilde Hallernes Parkeringsplads eller 

alternativt kl. 19:45 fra Helsingør Havn Scandlines Parkeringsventeareal. 

 
Hjemkomst: Mandag 26. januar ca. kl. 05:00 Helsingør og ca. kl. 06:00 Roskilde. 

 

Pris/person: Den endelige pris er inkl. transport, ophold og forplejning men 
ekskl. skiskole og skileje: 
 
Ophold 4 personer i 4 personers rum med bad: 

 Pris 

Pris pr. person over 18 år Kr. 2.700,- 

Pris pr. barn fra 7 år til og med 18 år Kr. 2.400,- 

Pris pr. barn til og med 6 år Kr. 2.100,- 

 
Ophold 4 personer i 6 personers rum med bad på gangen: 

 Pris 

Pris pr. person over 18 år Kr. 2.550,- 

Pris pr. barn fra 7 år til og med 18 år Kr. 2.250,- 

Pris pr. barn til og med 6 år Kr. 1.950,- 

 
Skiskole: 

 Pris 

Pris pr. person for skiskole Kr. 100,- 

  
 

Sidste tilmeldingsfrist: Senest den 01. december 2014 via Bent Michael Nielsen på e-mail 
bentmichael@dragevej.dk eller på telefon 46 73 26 73. 
Det fulde deltagerbeløb betales umiddelbart efter tilmelding. 
Registrering af tilmelding gælder først ved indbetaling af deltagerbeløb. 
Indbetal på registreringsnummer 9173 og kontonummer 10967317 i 
Danske Bank. 
HUSK AT ANGIVE REFERENCE. 

 

Transport: Hvilebus (luksusbus med ekstra god benplads). 
Kruse A/S stiller med enten deres Bova eller Volvo luksusbus med ekstra 
stor stoleafstand og specielle benstøtter. De to eksklusive turistbusser er af 
høj teknisk kvalitet samtidigt med at de er udstyret med det nyeste 
indenfor komfort, teknik og sikkerhed. 
Der er mulighed for køb af øl, vand, kaffe og te. 
 

Indkvartering: Værelserne, hvor vi skal være 4 personer i 4 personers rum med bad 
(køjesenge) eller 4 personer i 6 personers rum med bad på gangen 
(køjesenge), et skrivebord med stol, og håndvask med varmt og koldt vand. 
Sauna og toiletter er på gangene. 
Der udleveres sengetøj og håndklæder. 
Der gøres rent efter vi har forladt værelserne søndag. 
Værelserne vil være til rådighed fra fredag den 23. januar kl. 17:00 til 
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søndag den 25. januar kl. 11:00. 
Ankomst fredag: 

Bagage kan midlertidigt opbevares fra fredag morgen til fredag 
eftermiddag. 

Der er mulighed for omklædning når vi kommer frem fredag morgen. 
Afrejse søndag: 

Husk at sengelinned skal være aftaget når I forlader værelserne. 

Bagage kan midlertidigt opbevares fra søndag middag til vi tager 
hjemover søndag eftermiddag. 

Der er mulighed for et bad samt omklædning, når vi kommer tilbage 
fra fjeldet søndag, inden vi tager bussen hjemover. 
 

Forplejning: Egen forplejning i bussen til Norge. 

Morgenmad, selvsmurt madpakke og aftensmad fredag og lørdag. 

Morgenmad, selvsmurt madpakke og selvsmurt middagspakke søndag. 
Selvsmurt middagspakke med angivet navn til hjemturen kan lægges 
på køl til starten af hjemturen. 
 

Leje af udstyr: Der er mulighed for leje af ski på Kvitåvatn Fjellstoge. 
Dette gøres ved at henvende sig på e-mail: skis4rent@hotmail.com 
Kik for lidt flere informationer på hjemmesiden www.kvitaavatn.dk 
 

Skiskole: Skiskole: Er et tilbud til alle og det vil være fredag og lørdag formiddag. 
Hvis dette ønskes, skrives det på tilmeldingen. 
Skriv ligeledes om det er begynder, let øvet eller øvet. 
OBS 
Der kan ikke tilmeldes skiskole senere. 
Skiskole tilmelding er bindende. 
 

Forsikring og afbud: Se forsikringsdækning og regler for afbud via linket på vores hjemmeside 
under Regler for rejser. 
Som medlem af Roskilde Skiklub er vi også dækket af medlemskab af 
Danmarks Skiforbund. 
Husk det gule og blå sygesikringskort og at det ikke omfatter ski-skader, 
hjemtransport, mv. 
 

Bemærk: Der er kun booket 8 værelser som 4 personers rum med bad og 2 værelser 
som 4 personers rum med bad på gangen, 1 bus, så vær hurtig med din 
tilmelding. 
Tilmelding foregår efter princippet ”først til mølle”. 
 

Kontaktperson: Bent Michael Nielsen, 46 73 26 73, bentmichael@dragevej.dk 
 

 

Håber at se jer på turen 

Bent Michael 
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