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REMINDER IFM UTFLUKT TIL GAUSTADTOPPEN OG MUSEET TIL  
KONGSBERG VÅPENFABRIKK PÅ BERGVERKSMUSEET i KONGSBERG 

1. Lørdag 01.08.2020 går turen til Gaustadtoppen, der Forsvaret i mange år hadde et hemmelig 
anlegg. Anlegget hadde bl.a en tunnelbane for transport opp til toppen av fjellet ifm installa-
sjoner der, og senere er alt dette åpnet for publikum tilsvarende som Forsvarets Oscarsborg for 
mange mange år siden. 
 

2. Gaustadtoppen ligger ca 2,5 timer fra Oslo, og for å være der når det åpner slik at vi kan unngå 
køer, starter vi derfor tidlig på morgenen lørdag 01.08.2020: 
 

Programmet er lagt opp som følger: 
0600  Avmarsj fra Oslo-området. Kort stopp på Notodden med kaffe, AOF-matpakke 
   og twist (mineralvann er også tilgjengelig).  
0900   Framme på parkeringen ved RV 651 der vi går bort til inngangspartiet til 
   bane-systemet opp til Gaustadtoppen. Det går bane hvert 15min, og etter det 
   vi har fått bragt på det rene vil det ikke være køer når vi kommer såvidt tidlig 
   som dette. Anlegget åpner kl 0900. Første etappe er en trikk 850 m horsontalt 
   innover i fjellet – deretter går det bare oppover.  
1000-1005 ca: Kort orientering om stedet mens vi er på toppen og skuer utover. 
   NB! Toppen ligger på 1830 m.o.h og gjennomsnittstemperaturen gjennom et helt år 
   her oppe er ca 4 minusgrader. Ta derfor med boblejakke / varmt tøy og gjerne lue, 
   skjerf og hansker/votter om du lett fryser litt. 
1005-1100 Egentid ca 20-25 min. Deretter banen ned igjen og retur til bilene 
 

1100-1145  Transport retning Kongsberg og andre utflukt for dagen. Framme på Notodden  
   ca 1145 der alle får lunchpakke, kaffe og twist (mineralvann også tilgjengelig). 
 

1200-1245  Transport fra Notodden ca 45min til Kongsberg og museet til Kongsberg 
   våpenfabrikk der (er en del av Bergverks museet der). Vi får guidet omvisning.  
 

1445-1600  Retur til Oslo med 15min pause underveis i Mjøndalen/Drammen hvis behov. 
 

3. Vi kameratkjører fra Oslo-området. Si ifra hvis du kan kjøre bil og ta med passasjerer. 
Bensinpenger tilstås med kr 1,50,- pr km, dog max 600,- for de som tar med andre i bilen ev  
utstyr mv for foreningen. 
 

4. Påmelding skjer til jan.petter.husebye@gmail.com ev pr mobil 9506 1496 ila senest 30.07.2020 
kl 1200. Man må være medlem for å delta. Innmelding kr 75,- for årskontingent støttemedlem 
2020/2021 kan ordnes ifm påmelding. Turen er som vanlig sponset noe - koster 100,- pr person. 
Ta gjerne med venner og bekjente, men husk at deltagelse krever at man er medlem. Vel møtt! 

5.  
Mvh Styret 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Styresammensetning/Kontaktpersoner  01.06.2017-31.05.2019 :     Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON,  Mob 9823 2876 
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142   Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK  Mob 9506 1496   
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677   Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann  
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