
Informasjon til alle renndeltakere 

Tidsskjema 

Renn på Gaustatoppen vil ta lenger tid enn et vanlig renn, Gaustabanen har kapasitet til 15 personer 

pr. tur og det tar ca 10-15 min mellom hver tur. Man må påregne ca 30-45 min fra avreise til man er 

på start.  

Kl. 7.30  Shuttle buss starter fra Bygget til Gaustabanen 

Kl. 8.00  Lagledermøte, nedre stasjon (1 kort pr. klubb deles ut der) 

Kl. 8.00  Gaustabanen starter å frakte løpere til toppen – Turisthytta er åpen på toppen 

Kl. 10.00 Besiktelse 

Kl. 12.00 SSL 1 omg. 

Kl. 14.00 SSL 2 omg.  

Kl. 16.00 Premieutdeling ved nedre stasjon 

Parkering 

Det er begrenset med plass på nedre stasjon så finnes ikke mulighet å parkere ved Gaustabanen på 

renndagen.  

Parkering skjer ved Bygget (Gaustatoppen Skisenter), det vil gå shuttelbuss derifra fra kl. 7.30 på 

lørdag.  

Kart over området 

 

 



Gaustabanen 

Heiskort kjøpes oppe ved Gaustabanen. Selve banen tar 10-15 min, men man må påregne ca 30-45 

min fra avreise til man er på start, banen tar 15 personer pr. tur. 

Ved lang kø vil det bli prioritert renndeltakere sammen med noen forelder som medhjelpere på start. 

Barn som ikke klarer bære ski selv må ha en voksen medhjelper pr. 3-4 barn.  

Matservering 

Alpingruppa har kiosk ved nedre stasjon, der selges det lapskaus, pølser, vafler, kaker, kaffe, brus, 

saft m.m Vi tar betaling via Vipps, kort eller kontanter. 

Turisthytta oppe på Gaustatoppen er åpen hele dagen, der finnes det mulighet å varme seg og 

handle i kiosken. 

Ski til start 

Det er godt med snø i renntraseen, når det gjelder bakken fra toppen ned til start så anbefaler vi at 

man ikke bruker rennski. Her kan med fordel twintip ski brukes da denne veien inneholder stein som 

har smeltet frem (mange synes godt men kanskje ikke alle). 

 

Husk varme klær, det er fortsatt vinter i fjellet😊 

 


