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Ny driftsavtale 
Etter nesten 20 år i langrenns løypene takket Rjukan Betongvarefabrikk ved Tor Hole for 
seg etter påske i år. Han har gjort en formidabel jobb i alle disse årene, og har stått på 
natt og dag for å gi oss flotte løyper. Vi sender en stor takk til Tor! 
 
Ny avtale er signert med Gausta Skisenter. Den trådte i kraft 01. oktober 2019. De stiller 
med 2 brede maskiner som skal benyttes i langrenns løypenettet. Bjørn Håvard som er 
ansvarlig for løypekjøringen har tidligere jobbet for GKT i 7 sesonger, så han kjenner 
løypene godt og har god oversikt over terrenget vi beveger oss i. 
 
Justering av noen løyper 
For å kunne komme igjennom hele anlegget med stor maskin, har vi utvidet grønn 7 km og 
10 km der hvor det ikke har vært bredde nok.  
I forbindelse med bygging av fase 2 på sydsiden av Kvitåvatn, blir det en mindre omlegging 
etter å ha krysset vannet (fra Gaustablikk). Her går traseen nå sammen med traseen til 
grønn 7 og 10 km. inntil den treffer Orange. (Svartdal-løypen på sydsiden av Kvitåvatn) 
 
Noen av stikkveiene inn fra forskjellige hyttefelt er litt for smale, og disse preppes med 
scooter eller liten maskin i år ved behov frem til vi får utvidet disse. Traseen opp forbi 
Gaustatoppen Lodge skal endres neste år, derfor er det ikke gjort tiltak for å utvide denne i 
år. 
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Fotgjengere 
Som kjent er det tilrettelagt for fotgjengere i Svartdal-
løypa fra Bygget til Vatnedalen. 
 
Vi ber alle som går i løypen om å følge skiltingen og gå i 
den siden som er til tenkt fotgjengere.  
 
 
 
Skikk og bruk i skiløypene 
Brukerne av løypene er alt fra skiløperen som skal trene 
til birken, familien på tur med 3 åringen på ski og minstemann i pulken, til familien som er på 
skiferie for første gang. Noen går også tur på beina eller med truger. Vi skal tilby et produkt 
som tilfredsstiller alle brukerne, og det er derfor viktig å vise hensyn. Ikke alle er like stødige 
på ski, og det skal være plass til ALLE hos oss. 
Hold deg alltid i høyre side, så bør møter og forbikjøringer også gå bra! 

Hund 
Mange har hund, og den skal selvfølgelig også være med på tur. Hundelort i 
preparerte løyper eller hundeposer med hundelort i har ingen ting i 
naturen å gjøre, så ta med posen hjem eller kast hundelorten (uten pose) 
inn i skogen.                                                                                          
Vi gjør også oppmerksom på at det er båndtvang i alle oppkjørte løyper.  

«Et sprekere Gaustaområde»  
Fase 1 er nå klar, og turveien i fase 2 er etablert. Det samme gjelder stikkveien inn fra 
Brendstaul til hovedtraseen. Her gjenstår noe bærelag og topplag. Dette arbeidet avsluttes 
sommeren 2020. Alle lysmaster er på plass, og vi venter på deksler til noen av mastene som 
forsvant da vi hadde kobbertyver på besøk i høst. Vi gjør alt vi kan for at lysløypen skal være 
100% klar til jul. 
 
I fase 2 gjenstår bygging av snø anlegg som enda ikke er full finansiert. Er det noen der ute 
som fortsatt ikke har bidratt til fase 2 og som angrer, så er det ikke for sent! Det er mulig å 
Vippse over bidrag til Vipps nr. 87207 eller benytte kontonr. 2620 44 13354 
 
 

Med ønske om en god jul 
og et godt Nyttår!  
 
Julehilsen fra styret i GKT og KLA 
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