
 

 

 

Velkommen til  

National Rally 2023 
10. – 13. august på Gaustablikk 



 
 

Vi har den gleden av å invitere dere  

til NR 2023 på Gaustablikk 

 

For påmelding så må det først betales kr 500,- pr pers til konto nr 1503 17 19620. 

Så må dere sende mail til secretary@southeast.hog.no og oppgi totalt innbetalt beløp, fornavn, etternavn, 

mailadresse og chapter på de dere har betalt for. 

Når mail er mottatt og innbetalt er registrert, så vil dere motta en mail fra oss med en kode som dere må 

oppgi ved bestilling av overnatting. 

Om treffet av utenforliggende årsaker skulle bli avlyst vil innbetalt treffavgift bli refundert. 

Det vil bli tilsendt mail utpå nyåret angående bestilling av pin, t-skjorter og påmelding til diverse 

fellesmiddager og andre aktiviteter. 

mailto:secretary@southeast.hog.no


Gausta 

 
Bare 18 mil fra Oslo og 44 mil fra Gøteborg. 
Gausta ligger på omkring 1000 meters høyde 
over Rjukan og Vestfjorddalen, i hjertet av 
Telemark. 

 

 

 

 

 

 

 
Trykk her for film 

http://www.youtube.com/watch?v=Ca-3AldfzRU
http://www.youtube.com/watch?v=Ca-3AldfzRU


 

 

 

 

 

 

Overnattingsalternativ 
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GAUSTABUKK 

HØYFJELLSHOTELL 
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Gaustablikk Fjellresort 

 
Her bor du sentralt på Gausta tett på 
Gaustatoppen med fjellheimens fantastiske 
opplevelser rett utenfor døren. Velkommen til 
fjells! 

 
Finn roen og opplev den gode atmosfæren på Gaustablikk 
Fjellresort. Våre rom er lyse og trivelige med store vinduer 
og har gode og komfortable senger. Her kan man våkne 
opp med flott utsikt mot alpinanlegget eller Gaustatoppen. 
Fritt WiFi på hele hotellet. 



 

Gaustablikk Fjellhytter 

Tradisjonelle og koselige 10-mannshytter på 
110 kvm. 

 
Hyttene ligger sentralt til på Gausta, ca 150 meter fra 

Gaustablikk Fjellresort. 

 

Hytter på 110 kvm som passer for opptil 8-10 personer. Hyttene 

har 3 soverom (rom 1: dobbeltseng, rom 2: dobbeltseng, rom 3: 

2 stk familiekøyesenger*), 2 bad hvorav det ene har badstue, 

kjøkken med oppvaskmaskin, stekeovn, kokeplater, 

mikrobølgeovn og kjøleskap. Stue med TV, sofa og peis. 

 

*Nedre del av familiekøyesengen er på 120 cm som ved behov 
kan deles for 2 personer. 



 
 

Gaustablikk leiligheter 

Gaustablikk Apartments ligger kun 50 meter 
fra Gaustablikk Fjellresort. 

 

Leilighetene fremstår som innbydende, praktiske og 
hyggelige. Spiseplass, tv og bad med dusj/wc. Kjøkkenet er 
utstyrt med stekeovn og kokeplater, kjøleskap, servise, 
kaffetrakter og vannkoker. 

Rett over veien for leilighetene ligger Gausta Skisenter og 
Gausta Food Court med et stort mattilbud, dagligvare, 
sportsbutikk, utleie av utstyr, aktiviteter m.m. 

1- romsleilighet på 30 kvm, passer for opp til 3-4 personer. 
Her er 1 familiekøyeseng* og 1 sovesofa som ekstra seng, 
*Nedre del av familiekøyesengen er på 120 cm som ved 
behov kan deles for 2 personer. 

 

2- romsleilighet på 45 kvm, passer for opptil 5 personer. 
Den har køyeseng og ekstraseng i åpen løsning, separat 
soverom med dobbeltseng. 



 

Kvitåvatn Fjellhytter 

Tradisjonelle og hyggelige 8-mannshytter på 

75 kvm. 

Hyttene ligger cirka 500 meter fra Gaustablikk Fjellresort og 
servicer. 

Hytte på 75 kvm fordelt på to etasjer, soveplass for inntil 8 

personer fordelt på 3 soverom og inneholder: 

- 1. etasje: bad med badstue, ett soverom med 
familiekøyeseng* og åpen kjøkken-/stueløsning, TV og 
utgang til terrasse med flott utsikt mot Gaustatoppen. 
Kjøkkenet har mikrobølgeovn, komfyr, kjøleskap/fryser, 
oppvaskmaskin og kaffetrakter. 

- 2. etasje: WC, ett soverom med dobbeltseng og ett 
soverom med to køyesenger. 

*Nedre del av familiekøyesengen er på 120 cm som ved 
behov kan deles for 2 personer. 



 

 

 

Mat 

 
Blikk Raw & Grill er Gaustablikks à la carte 
restaurant hvor det er fokus på førsteklasses 
råvarer som serveres grillet eller med minst 
mulig tilberedning. 

Restaurant Bjørk tilbyr kveldens 3-retters 
meny, hvor råvarer av høy kvalitet kan 
møtes i moderne smaksopplevelser. Menyen 
endres fortløpende og settes ut fra råvarer 
og sesong. Til hovedrett er det alltid 
kveldens kjøtt/fisk eller vegetarisk å velge 
mellom. 

I tillegg blir det egne menyer til oss under NR. 



 

 

 

Bar 

 
Kirk’s Bar hvor det er plass til både avslappende 
hygge og glamour. Her kan du pirre smaksløkene 
med østers og kaviar, hjemmerøkt charcuterie, 
klassisk Cæsarsalat eller oster fra Telemark. 

Eller hvorfor ikke starte kvelden med en Million 

Dollar Drink? 

The Loft er Gaustas ‘ afterski hvor du finner et 
rullerende utvalg av nærproduserte ølsorter og 
fantastiske drinker på drikke menyen. 

Vi får disponere et stort bygg under NR 2023 som 
inneholder flere barer og lokaler der det vil bli 
servert mat og drikke. 



Priser overnatting 
Dato: 10-13.august 2023 

Gaustablikk Fjellresort 

Standard dobbeltrom 895,- pr person inkl. frokost /natt. Totalt kr 1790 pr dobbeltrom/natt.  De tilbyr også superior, de lux og suiter til 

reduserte NR-priser.  

Gaustablikk Apartments - Inkludert sluttrengjøring, sengetøy & håndklær 

1- romsleilighet (3personer) - 2027 NOK pr natt / leilighet 

2- romsleilighet (4-5 personer) - 2634 NOK pr natt / leilighet 

Gaustablikk Fjellhytte - Inkludert sluttrengjøring, sengetøy & håndklær 

8 personer ( 3-soverom) - 4750 NOK pr natt / hytte 

16 personer ( 5-soverom) - 7306 NOK pr natt / hytte 

Kvitåvatn Fjellhytter - Inkludert sluttrengjøring, sengetøy & håndklær - 4 802 NOK pr natt / hytte 

Tillegg 

Hytter / Leiligheter – Frokost 225 NOK pr person / dag 

Middag 555 NOK pr person 
 



Rom mulig å booke 
 
 

Enhet Antall Maks personer 

Dobbeltrom 77 stk 2 personer 

1- romsleilighet 6 stk 3 voksne 

2-romsleilgihet 12 stk 4-5 voksne 

Kvitåvatn Fjellhytte 18 stk 6 voksne 

Gaustablikk Fjellhytte 8 pers. 6 stk 8 voksne 

Gaustablikk Fjellhytte 16 pers. 1 stk 16 voksne 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                           

    

I dette fantastiske nærområdet vil det 

bli mange muligheter for nydelige  

naturopplevelser og kjøreturer. 

 



  



Gausta & Gaustablikk Fjellresort 

Aktiviteter 

● Flytende badstuer 

● Shuffleboard 

● Bassengområdet 

● Massasje- og ansiktsbehandlinger 

● Guidede fjellturer 

● SUP (Stand Up Paddleboard) 

● Sykling 

● Padel 

● Discgolf / Frisbeegolf 

● Bordtennis 

● Båt & Kano 

● I tillegg har HOG egne utflukter og aktiviteter under NR 2023 

 

https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/1986472/flytende-badstue/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da&search=s%3D20220421%3Be%3D20220423&filter=c%3D42324%3Bg%3D108345
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/1986276/shuffleboard/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da&search=s%3D20220602%3Be%3D20220604
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/2009742/bassengomr%c3%a5det-p%c3%a5-gaustablikk-fjellresort/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da&search=s%3D20220421%3Be%3D20220423&filter=c%3D42324%3Bg%3D108345
https://www.gaustablikk.no/behandlinger/
https://gausta.com/fjellturer
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/1989561/sup-stand-up-paddleboard/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da
https://gausta.com/sykling
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/1996049/padel/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da&search=s%3D20220602%3Be%3D20220604
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/2007334/discgolf-frisbeegolf/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/2004535/bordtennis/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da&search=s%3D20220421%3Be%3D20220423&filter=c%3D42324%3Bg%3D108345
https://book.gausta.com/no/bestill/se-gjore/2007373/b%c3%a5t-kano/showdetails?page=1&sorting=st%3Da%3Bso%3Da
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Rjukan & Tinn kommune 

Aktiviteter 

● Gaustabanen 
Banen som tar deg til toppen av Gaustatoppen, 

1883 MOH på 15 minutter 

● Fiske 

● Norsk Industriarbeidermuseum - Vemork 

● Krossobanen 

● Rjukanbadet 

● Hardangervidda Nasjonalparksenter 
 

 

● Rjukans historie – en reiseguide gjennom et 

verdensarvsted 
 

 

https://gausta.com/gaustabanen
https://gausta.com/fiske
https://nia.no/
https://www.krossobanen.no/
http://www.rjukanbadet.no/
https://hardangerviddanasjonalparksenter.no/
https://gausta.com/reiseguider/10-dagsutflukter-i-omradet-rundt-gausta
https://gausta.com/reiseguider/10-dagsutflukter-i-omradet-rundt-gausta


 

Gausta 

Opplev Gaustas magiske topptur 
terreng. Våre erfarne guider tilbyr 
topptur til Toreskyrkja, Heddersfjell 
eller Gaustatoppen ut i fra vær og 
ferdigheter. 

❖ Gå topptur med guide 

Kan lage eget program for opplevelser, teambuilding/ 

kurs og toppturer m.m 

Kontakt oss på booking@gaustablikk.no for mer 
informasjon om eget skreddersydd program. 

 

 

 

 

 

 

mailto:booking@gaustablikk.no


 

Gaustatoppen 

Med sine 1883 meter over havet er Gaustatoppen 
Telemarks høyeste fjell. På klare dager kan du se 
en sjettedel av Norges areal herfra. 

Med Gaustabanen får du en spektakulær tur helt opp på 
Gaustatoppen. I alpene er det populært å fly med helikopter opp til 
toppen. På Gausta gjør man ting annerledes. Her har det nemlig gått 
tog inni fjellet, hele veien opp siden 1959. På 15 minutter tar den deg 
opp til 1800 meter over havet. 

 

Gaustatoppen Turisthytte er bygd i stein fra toppen allerede i 1893 og 
har siden lokket til seg alle typer “fjell frelste” mennesker. Her kan du 
nyte nystekte vafler og en kopp kaffe samtidig som du har en 
fantastisk utsikt over store deler av Sør-Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gausta.com/gaustatoppen
https://gausta.com/gaustabanen
https://gausta.com/gaustatoppen-turisthytte


 
 

Velkommen til  

National Rally 2023 

på Gaustablikk 


