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Gaustatoppen Skiutleie

Tur- og langrennski

Her kan du leie blant annet langrenn-, fjell- og telemarkski m.m.
Ta turen innom Gaustatoppen Skiutleie, få råd og veiledning om
både ski og turer i området.

Vi har ulike typer ski med varierende bredde. De fleste løypeski har
NNN-bindinger (Ny Nordisk Norm). NNN-støvler finnes i alle voksenstørrelser opp til str. 50. Vi har også noen par med Salomon binding,
samt støvler.
Desuten har vi BC (back
country) ski med 3/4
metallkant og BC binding,
samt støvler i str. 36-49. Back
country ski passer bra til
løyper.

Åpningstider
Mandag til fredag 9.00 – 11.00 + 16.00 – 17.00
Lørdag 9.00 – 13.00 + 14.00 – 17.00
Søndag 9.00 – 13.00 + 16.00 – 17.00
Betaling med Visa- eller Mastercard er mulig.
For forhåndsbestilling eller spørsmål, send mail til
skihire@kvitaavatn.no eller ring +47 488 93 338
Fjellski
Du kan leie fjellski i ulik
bredde samt fjellstøvler av
lær eller plastikk. Vi har også
feller til vanlige fjellski, i
tillegg til brede fjellski.
Lærstøvler i str. 35-49, og
plastikk støvler i str. 36-48.
Telemarkski
Du kan leie forskjellige typer
carving telemarkski. Dersom
du ønsker 75 mm plastikkstøvler er bindingen af type
Cobra.
Det er også mulig å leie
NTN-støvler og carving ski
med NTN binding.
De korteste telemarkskiene er 117 cm med 75 mm binding. Plastikkstøvler 75 mm i størrelsene 36-48. NTN-støvler fra størrelse 39-45,5.
Randonee ski
Randonee er fransk og betyr “å gå på fjelltur” og det er akkurat det
idretten går ut på.
Bindingen har en gåmodus der hælen er frikoplet mens skotuppen
sitter fast og en kjøremodus der hælen er fastlåst som i en alpinbinding.
Pakken innholder: ski, støvler, staver, hjelm og feller

Barneski
De minste skiene (90 cm) er av typen "Snowman" med bindinger,
som passer til vanlige barnestøvler.
Barneski med NNN-binding eller 75 mm binding er fra 90 cm og
oppover. Støvler fra størrelse 25.
Racingski
Racingski og støvler til
klassisk eller skøyte teknikk.
Klassiske støvler finnes i
størrelsene 36-48 og
skøjtestøvler i størrelse 36-48.
Nytt av året er noen par
racingski og støvler til barn.
Støvler fra størrelse 34.

Utleie vilkår
Det skal fremvises gyldig legitimasjon.
I leieperioden har leier ansvaret for utstyret. Utleier har ikke ansvar
for tyveri, skader på personer eller utstyr som følge av bruk av
utstyret.
Utstyret er forsikret mot skader forårsaket av vanlig bruk, men ikke
tyveri og skader på utstyret som følge av feilaktig bruk.
Leie forhåndsbetales, dersom ikke annet er avtalt.
Skiene utleveres med grunnvoks og skal leveres tilbake fri for
klister/myk festesmøring.
Gauatatoppen skiutleie: www.kvitaavatn.no/skiutleie

Priser og vilkår

Alle priser er oppgitt i NOK. Barn u. 7 år gratis ved samtidig
utleie til voksen, om dere bor på Fjellstuen
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Tur- og langrennski
Voksen
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190 295 385 455

Barn (ski 130-170)

125 215 295 350

Barn (ski < 130)

60 100

Racing ski
Voksen

Barn (ski 130-170)

135 155

Standard voksen

Bred type voksen
Carving (75 mm)
Carving NTN

570

170

195

430

260 440 600 700

790

870

215 370 510 600

670

735

375 510 640 740

835

905

555

260 440 600 700

Telemark
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535

390

190 295 395 475

Fjellski

6

610

790

870

Truger, pulk

465 640 800 930 1045 1130

Pulk

Randonée Pakken innholder: ski, støvler, staver, hjelm og feller

Fjellpulken, vanlig og til
tvillinger, kan leies hos oss.
Det er også mulighet for å
leie spesialtilpasset
sovepose.
I tillegg har vi spark og
kjelker.

550 890 1100 1260 1400 1480

Pulk

Vanlig pulk

315 430 535 610

690

755

Truger - snesko

190 320 440 520

580

640

Tvilling pulk

410 535 655 740

Hjelm

55

835

90 125 145

900

160

180

Løypene i

Truger (snesko)

GAUSTABLIKK OMRÅDET
Gradering af løyper
- ingen gradering

Enkel

Klokksjåvatn

10

Middels

Fristil: Alle løyper undtagen grønn

RØD 6

Skisenter
Gaustablikk

Vi tilbyr smøring av ski, og reparasjon av langrenn og
telemarkski.
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Ski arene
Parkering

Skiutleie
Kvitåvatn
Fjellstue
www.kvitaavatn.no

Er du glad i fjellet er dette en perfekt måte å oppleve
vinterfjellet på, man har god tid til å nyte naturen, og
med en guidet tur kan du også lære mer om stedene du
ferdes.
Verksted
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FIOLET Kvitåvatn
Fjellstoge
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De nye og moderne
trugene er svært lette å
ha på beina, og er dermed en aktivitet for de fleste. Du har
100% kontroll både oppover og nedover.

Langetjønn

Lysløype
lysløype mellem
Vatnedalen og Bygget

Rju

D

D

Løype lengde fra/til Kvitåvatn Skiarena
Orange 5: 5,0 km
+ Sløkedalen Orange: 8,2 km
Grønn 6: 6,1 km
+ Kilen: 6,8 km
+ Sløkedalen Grønn: 9,9 km
Rød 6 - 6,0 km
Rød 10 - 9,8 km
Rød 15 - 13,8 km
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Nordhaddefjell

5

D1

RØ

Ekspert

RØ
RD
ØD
10
10

Krevende

Anbefalt skiretning grønn løype
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Nøytral
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Røde løyper: krevende
Langetjønn: middels
Vatnedalen: middels
Grønne løyper: middels
Kilen: krevende
Brun løype: middels
Orange løyper: lett
Fiolett løype: lett
Blå løyper: krevende

Truger er en økende
trend, og du kan i
skiutleien leie truger for
egne turer.
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Løype nivå

15

1

Pakkepriser Pakken innholder: ski, støvler, staver

gratis

Antall dager

