
 

GAUTEFALL 2017  

 

Så var tiden inne for årets Gautefalltur. Turen er fra fredag 10. til søndag 12. mars. Bussen drar fra 

parkeringsplassen ved kirken kl. 17:00 fredag ettermiddag og fra Gautefall ca. kl. 12:30 på søndag. 

Reisetiden er bortimot 2,5 timer, med en liten stopp underveis. Dette gjelder begge veier. Vi antar å 

være tilbake i Kjose mellom 15:00 og 15:30 på søndag. Oppholdet i år blir på hotellet, på henholdsvis 7-sengs 

familieleiligheter. 

GENERELL INFORMASJON 
Turen koster 600,- pr. pers. Dette inkluderer selve oppholdet, fellesbespisning alle dager, samt bussreisen. 

I tillegg kommer evt. heiskort og skileie. Ordinærpriser kan ses på gautefall.no, men vi regner med å få prisen 

noe ned. 

 

Deltakeravgift, leie og heiskort blir fakturert i etterkant av turen! 

PAKKELISTE 
Toalettsaker, håndkle, varme klær, lue, votter/hansker, sengetøy/sovepose, pålegg til to frokoster. 

KJEKT Å VITE 
Det lønner seg å handle godteri og brus etc. før man drar, da prisene på bensinstasjonen og Gautefall 

er høye. 

Hvor mye lommepenger hver enkelt skal ha med seg er opp til de foresatte å avgjøre. –Bruk skjønn. 

Ikke spis for mye godteri før og under bussreisen. Dette er kunnskap vi har erfart fra år til år at ikke er 

noe heldig kombinasjon. 

Under hele turen vil lederne være tilgjengelig på telefon. Liste over ledere og nummer vil bli 

kunngjort på nettsiden vår før avreise. 

 

 

Er det ellers noen spørsmål vedrørende turen, ta kontakt med Ivar-André på; ian@kjose4h.no 

 95 16 92 48 

 

 

Program for turen på neste side. 

 

Med vennlig hilsen 

STYRET 

 

www.kjose4h.no 



 

PROGRAM FOR GAUTEFALLTUREN 

 

FREDAG 
 

17:00 Avreise fra parkeringen ved Kjose kirke 

19:30 Ankomst Gautefall 

Fordeling på leiligheter 

Tilrigging 

20:30 Kveldsmat/ middag 

22:00 Klargjøring av utstyr og klær for lørdagen 

22:15 Fri 

23:30 Alle skal være på rommene 

24:00 Ro 

LØRDAG 
 

08:00 Vekking 

08:30 Frokost 

09:00 Klargjøring for bakken 

09:40 Felles avmarsj til skisenteret 

12:00-13:00 Felles lunsj på Rytterspranget 

13:00 Fri 

16:00 Bakken stenger 

Innlevering av utstyr 

18:00 Middag 

19:30 Fellesaktiviteter 

20:30 Fri 

24:00 Alle skal være på rommene 

00:30 Ro 

SØNDAG 
 

09:00 Vekking 

09:30 Frokost 

10:00 Fri 

11:00 Rydde, pakke og vaske 

12:30 Avreise fra Gautefall 

15:00 Ankomst på parkeringa i Kjose (tid for ankomst vil bli kunngjort på facebooksiden) 

 

 

 

Informasjon om skisenteret og løypekart, kan ses på http://www.gautefall.no. 

www.kjose4h.no 

http://www.gautefall.no/

