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IceDrive - Den utlimate kjøreopplevelsen 900 m.o.h.
Welcome to the ultimate winter driving experience 900 meters above the sea

Vi tilbyr fartsfylte opplevelser
utenom det vanlige i flotte
omgivelser. I over 20 år har
Golsfjellet vært base for
kjøreopplæring for både
utrykningskjøretøy
og
ferdighetskjøring.
We offer adventures out
of the ordinary in beautiful
surroundings. For over 20
years, the mountains of Gol
have been the centre for
advanced driving instruction
for
both
emergency
vehicles and precise driving
techniques.

3 utfordrende velpreparerte isbaner med en samlet
lengde på over 9 km sørger for fartsfylte opplevelser
av ypperste klasse. I tillegg finnes 2 mindre baner og
en rekke momentbaner.

3 challenging and perfectly prepped ice tracks with
a total length of over 9 km to ensure an exhilerating
driving thrill. In addition there are 2 smaller tracks
and a variety of momentum tracks.

Flere av banene kan kobles
sammen og vi har også mulighet
til å spesialtilpasse baneprofilen
etter våre kunders behov.
Alle banene befinner seg på
Tisleiafjorden. Banene prepares
daglig som gir lave og myke
brøtekanter.
Sikkerhet i førersete
Ingen kjøretøy får bevege seg
ut på vannet før det er en
dokumentert trygg is. Vi foretar
løpende målinger av isen

Several courses can be connected
together and we are able to
customize the tracks if required.
All the tracks are on the
frozen Tisleia fjord wihich are
maintained on a daily basis to
ensure low and soft curbs.
Safety is a top priority
No vehicles are permitted to
drive on to the frozen lake until
the ice has been proven safe. The
conditions and measurements of
the ice are constantly monitored.
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Oset er er et familiedrevet høyfjellshotell med en trivelig og lun atmosfære. Siden 1880 har vi vært
kjent for vårt utsøkte kjøkken. Ski og utendørsaktiviteter i flotte naturomgivelser. Svømmebasseng,
danserestaurant, norges største samling av bondeantikviteter, lavvo for ulike arrangement, og alt annet du kan
forvente deg av et ekte norsk høyfjellshotell.
Oset is a family run mountain hotel with a cozy warm atmosphere. Since 1880 we have been renowned for our
kitchen. Skiing and outdoor adventures are on your doorstep. Indoor pool, bar and dancing, Norway’s largest
collection of farm antiques, and everything you would expect of a genuine Norwegian mountain lodge.

Kort om hotellet:
Oset Høyfjellshotell,100 rom
Konferanse: 5-100 personer
Bar og selskapslokale
Dans
Basseng og sauna
Skiheis
Gratis WiFi
10 min kjøring til banen

Oset Høyfjellshotell • Adresse: Golsfjellet, N-3550 Gol • www.oset.no • telefon +47 3207 9500

Kort om hotellet:
Golsfjell Fjellstue, 36 rom
Konferanse: 5-30 personer
Bar og selskapslokale
Utendørs badestamp og sauna
Fjøset festlokalet
Gratis WiFi
3 min kjøring til banen

Golsfjell Fjellstue er et tradisjonsrikt og sjarmerende mindre hotell på Golsfjellet, 965 m.o.h, med utsikt til
Tisleiafjorden, Hemsedalsfjellet og Jotunheimen. Rallyloftet med utstilling av diverse pokaler/kjøredresser
som tilhører Henning og Peter Solberg. Fjellstua tilbyr en rekke artige team buidling aktiviteter som ATV,
snøscooterkjøring, egen gravemaskin og rebus løp.
Golsfjell Mountain Lodge is a traditional and charming lodge hotel in the mountains of Gol, 965 meters above
the sea, with a view to Tisleiafjord, the mountains of Hemsedal and Jotunheimen national park. The Rally loft
contains an exhibition of the careers of the brothers Henning and Petter Solberg. The Mountain Lodge also offers
a varity of team building activities such as ATV’s, snow scooters, it’s very own excavator and much more.
Golsfjell Fjellstue • Adresse: Golsfjellet, N-3550 Gol • www.golsfjell.no • telefon +47 3207 3913

Opplev Storefjell-eventyret på 1001 moh. Dette fantastiske resort hotellet gir deg mer enn bare overnatting.
Vi er ditt fullservicehotell i fjellheimen. Tradisjonell god mat, ski, basseng med sklie, konserter og live
musikk garanterer at du vil få et spennende og artig opphold hos oss. Hotellet har egen messehall egnet for
utstillinger og større konferanser.
Experience the Storefjell Adventure at 1001 meters. This superb Resort Hotel offers more than just
accommodation. We are a full service hotel in the mountains. Traditional great food, skiing, pool, concerts &
live music ensure an exciting and fun stay with us. The hotel has it’s very own exhibition and conference centre.
Storefjell Resort Hotel • Adresse: Golsfjellet, N-3550 Gol • www.storefjell.no • telefon +47 3207 8000

Kort om hotellet:

Storefjell Resort Hotel, 300 rom
Konferanse: 5-1300 personer
Messehall 2500m2
Barer og selskapslokaler
Pianobar og dans
Mini Badeland og SPA
Skiheis og Lavvo
Gratis WiFi
20 min kjøring til banen

Norwegian hospitality since 1964

Kort om hotellet:

Pers Hotell, 172 rom
Pers Lodge, 16 leiligheter
Konferanse: 5-420 personer
Barer og selskapslokaler
Pianobar og dans
Badeland og SPA
Bowling
Gratis WiFi
25 min kjøring til banen

Opplevelseshotellet Pers ligger i sentrum av den trivelige bygdebyen Gol, og har kort vei til skieldoradoer og
et mangfold av naturopplevelser. Vi er kjent for god mat, hyggelig betjening og uformell atmosfære. Vi er et
fullservice hotell med restauranter, barer, Tropicana Badeland, SPA og egen Bowling.
Pers hotel is located in the charming rural town of Gol and differs to other typical mountain hotels because in
addition to its proximity to ski slopes, there are a variety of other outdoor activities on offer. The hotel has a
reputation for good food, friendly staff and an informal atmosphere. We are a full service hotel with restaurants,
bars, Tropicana Aqualand, SPA and Bowling.
Pers Hotell • Adresse: Sentrumsveien 72, N-3550 Gol • www.pers.no • telefon +47 3202 3000

Som ansvarlig for driften av banen får vi mange spørsmål fra kundene
våre. Vi gleder oss til å ta i mot dere på en av Europas desidert beste
vinterarenaer for sikkerhetskurs og avansert kjøreteknikk.
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Med vennlig hilsen,
Morten Gulbrandsen
Telefon 970 90 900
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1. Hvordan blir sikkerheten ivaretatt?
Det blir gjort daglige målinger av istykkelse, dette
gjøres manuelt med isbor og det blir ført logg
over alle prøver. To ganger i løpet av sesongen
vil vi gjøre radarmålinger av isen. Det vil være en
sikkerhetsavstand mellom bilene i depot på 6 meter
og på rundbanen ca. 100 meter. En ansvarlig for
banen vil alltid være tilstede og vi kan tilby tauehjelp
med traktor.
2. Hvordan er utformingen av banene?
Rundbanene lages slik at de blir mest mulig rytmiske
for førerne, en side av banen lages med krappe
svinger og en del av banen med lengere og slakere
svinger. Rundbanene har en bredde på 10-20 meter, et
rettstrekke og et eget depot med av og påkjøringsvei.
I tilegg finnes det momentbaner med ulik utforming.
3. Kan vi bruke ispigg?
På de 3 store rundbanene må vi unngå å bruke ispigg.
Vi har 2 mindre baner som man kan kjøre med ispigg,
det må gjøres egne avtaler om dette.
4. Hvordan blir isen preparert?
Hver kveld etter endt kjøring blir banene preparert
med rotorskjær, dette gir en bra friksjon.
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5. Kan brøytekantene skade bilene?
Fra tidlig i desember blir hele området som blir brukt
til isbanekjøring preparert av scootere med slodder,
det blir derfor ikke høye brøytekanter i tillegg har vi
fres som skrår kantene.
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Gå inn på www.icedrive.no eller ta gjerne en telefon
til 901 84 690 for informasjon
Foto B Jensen

Visit www.icedrive.no or call +47 901 84 690 for
further information.

6. Hvilke støykrav har banen?
Alle biler som brukes på isen må kunne tilfredstille de
krav som Statens Vegvesen/Biltillsynet stiller for å få
registrert en bil.

