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NYHETSBREV  12/2018 
Gausta –Kvitåvatn Turistservice (GKT) og  

Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena(KLA) 
 
Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår med et felles nyhetsbrev i år også! 
 
Utførte utbedringer på løypenettet sommeren 2018 

- det er gjort utbedringer i deler av Blå 23 km innover fra Sløkjedalen så det krever 
mindre snø enn tidligere. 

- Et stykke mellom rød 15 og rød 6 er utvidet så stor maskin kommer igjennom 
- den nye vinterløypekomiteen har hatt to møter i høst. Komiteen har drøftet tiltak 

for utbedring av dagens løypenett. Det er også laget mange gode forslag til nye løyper 
og det jobbes videre med noen konkrete forslag. Her skal i første omgang traseer 
sjekkes i vinter og  grunneiere kontaktes for avklaringer. Det er stor iver og 
engasjement i arbeidsgruppen, så dette lover bra! 

 
Ny trasè mellom Bygget og Vatnedalen 
Arbeidet i den nye traseen mellom Bygget og Vatnedalen er nå avsluttet for i år. Det gjenstår 
noe arbeid i begge ender av traseen samt stikkvei inn fra Brendstaul. Brua på nedsiden av 
hotellet skal også heves noe.  De skal legges på bærelag og topplag på hovedtraseen, og siste 
finish langs hele traseen skal fullføres. Dette gjøres til sommeren.  
Vi har lenge hatt tro på at lyset skulle bli klart til jul. Lysmastene har vært klare en stund, 
men svært stor byggeaktivitet i området gjør underleverandør Ikke har hatt nok 
kapasitet/personell til å ferdigstille lyset i den nye løypa. Det beklager vi. 
 

 
 
Navnekonkurranse 
Vi har utlyst en navnekonkurranse på facebook hvor vi ønsker oss forslag til navn på denne 
løypa. Frist for innlevering av forslag er 10.01.2019. Den som kommer opp med navnet vi 
velger får et gavekort på kr.1.000.- fra Sport1 Gaustablikk. Er det flere med samme forslag 
velges den som kom med det først! 
 
 



Kvitåvatn Langrenns- og aktivitetsarena  
www.turvei.no 

	

 
Tilrettelagt for fotgjengere 
Som tidligere sagt ønsker vi å tilrettelegge for at man også kan gå til fots i den nye løypa 
mellom Bygget og Vatnedalen. Vi har laget noen skilt som skal informere om dette, og vi 
oppfordrer alle til å ta hensyn til hverandre og respektere at dette først og fremst er en 
skiløype.  Den er ikke egnet for barnevogner og lignende vinterstid. 
 

Vi har også et lite prøveprosjekt i vinter med en 
trasè i Vatnedalen. (Merket med blått på kartet 
under) hvor vi også tilrettelegger for at det skal 
være mulig å gå på bena i traseen. Her lager vi 
også ca. 1 meters bredde i den ene siden som 
blir forbeholdt fotgjengere.  
 
 

 

 
På ski 
Vi gjør oppmerksom på at bakken rett før Kilen er ganske lang og bratt. Vi har gjort noen 
grep  i høst som har bedret dette noe, men for de som synes den blir for bratt, vil vi skilte 
en alternativ trasè langs den grønne løypen som krysser Kvitåvatn. 
 
”Ny” maskin 
”Ny” brukt maskin er på plass. Det gir oss mer effektiv preparering av løypene og det betyr 
også at vi ikke er så sårbare lenger hvis det skulle skje noe med en av maskinene.  
 
Offisiell åpning av fase 1 
Sett av fredag 25.01.2019! Da skal vi ha offisiell åpning av den nye traseen. Mer info kommer. 
 
Skikk og bruk i skiløypene 
Brukerne av løypene er alt fra hytte eieren 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 også 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! 
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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. 

Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena Fase 2 
 
Vi har startet opp arbeidet med fase 2.  
 
Fase 2 innebefatter ca. 2,5 km turvei på sydsiden av Kvitåvatn slik at vi får en fin rundløype 
rundt vannet. I tillegg skal vi bygge snøanlegg til rundløypa rett øst for Kvitåvatn Fjellstue. Vi 
planlegger også å tilrettelegge for grill/rasteplasser rundt i traseen. 
 
Tippemiddelsøknadene er sendt kommunen, og neste frist er å få på plass alle innbetalinger 
før det sendes over til fylkeskommunen i slutten av januar. Vi håper alle er med på å gi sitt 
bidrag så vi kan starte opp fase 2 til våren.  
 

 
 

Med ønske om en god jul og et godt Nyttår!  
 
Gausta- Kvitåvatn Turistservice og  Arbeidsgruppa i ”Et sprekere og mer tilgjengelig 
Gaustaområde” 
 
Einar Rist     eina-ri@online.no 
Britt Svartdal    britt@svartdal.com 
Hans Petter Woldøen 
Christian Ferner 
Christopher Lejonberg 


