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Visit Gol – destinasjonsselskap  
for Gol og Golsfjellet 

• Visit Gol er medlemsorganisasjonen for alle 
næringsdrivende i Gol 

• 148 medlemsbedrifter i alle bransjer

• 2 fulltidsansatte + ferievikarer

• Vertskapsavtale med Gol kommune

• Gol Turistinformasjon- salg og utleie 

• Vi jobber med
 Salg og markedsføring
 Informasjonsformidling
Utvikle Gol som reisedestinasjon
 Skaper aktiviteter og arrangementer 



HOVEDMÅL
– Me sjåast på Gol 
Videreutvikle Gol som helårsdestinasjon, 
handelssentrum, og boområde.  

1) Øke Gol sin attraktivitet som hyttekommune og turistmål

2) Øke Gol sin attraktivitet som handelssentrum  

3) Øke Gol sin attraktivitet som bokommune

4) Videreutvikle  Gol som en sterk regional, nasjonal og 

internasjonal merkevare



Hallingmo Stisenter 
-Aktivitetssenter 

midt i Gol Sentrum 

Frisbeegolf

Tennisbane

Skatebane

Pumptrack

 Flytsti og ferdighetsløype



Masterplan for 
terrengsykling 
for Gol 

• Tilrettelagte stier med 
drømmende utsikt 

• Gjuvarunden, 
Storefjellsrunden og 
Bekaren ble skiltet og 
oppgradert høsten 2020

• Hallingmo  Stisenter  rød og  
blå flytsti i sentrum  og en 
ferdighetspark  ferdigstilt 
sommer 2022

• Golsfjellet Alpinsenter 
Bualie   Ferdighetspark 
sommer 2022



De neste planene for tilrettelegging 
for sykkel på Golsfjellet 2023 -

Golsfjellet 
Alpinsenter Bualie -
Flytsti i heistrassen 

og sykkelpark. 

Storefjellstølen - og 
Storefjell Flytsti 

Pumtrack mellom 
Storefjellstølen og 

Storefjell

Kobling mellom 
Storefjell og Bualie

Sykkel og flerbrukssti 
langs med fjorden 

fra Oset. 
Pumptrack på Oset -



Gol by bike

• 24 El bysykler 

• Leie av elsykkel 24/7 via sharebike 
appen

• 50 kr timen/250 kr døgnet

• Servicestasjon og ladepunkt for alle 
elsykler utenfor turistkontoret

• Ladestasjoner 

• Gol Turistkontor

• Gol Togstasjon 

• Pers Hotell 

• Gol Campingsenter

• RV 7 Teslastasjonen 



Hovedarrangør av 
arrangementene: 

• Goldagane 

14-16 juli 2023

• Fårefestivalen

22-24 september 2023

• Hvor finner vi arrangement ?  

• Kva skjer Hallingdal  

• Golinfo.no –kalenderoversikt  



Andre arrangementer

• Fakkelskitur Golsfjellet 18 feb

• Slarverennet 

• Ice maraton

• Vårdansen 

• Vårslepp

• Sykkelhelg I juni 

• NMK - Goldagsløpet 

• Gol IL sine idrettsarrangementer 

• Tour de Hallingdal 

• Hallingdal Ride Series

• Julemarked 19 -20 nov



Gjeste & hytteundersøkelsen
1000 besvarelser og 307 kommentarer

Hyttefolket

• 7/10 er positive til reiselivsutviklingen

• 8/10 handler på Gol (lekkasje til Hemsedal og Valdres)

• 8/10 positive til kildesortering

Mest fornøyd med vertskap, shopping, skilting, 
løypenett for langrenn og vandreturer, 
sykkelmuligheter, alpint og festivaler.

Kommersielle gjester

• 90% er svært fornøyd eller fornøyd med opplevelsen i 
Gol

Minst fornøyd med badeanlegg, offentlig toaletter, 
offentlig kommunikasjon, el lading, spisestedene

• Viktigste informasjonskilder

• 1. Sosiale medier (FB & IG)

• 2. Golinfo.no

• 3. Brosjyrer og trykt materiale



Vinter: Gjestene bruker aktivitetstilbud



• Både feriegjester og hytteeiere 
benytter seg av 
handlemulighetene og 
spisestedene i sentrum. 

• Hytteeierne bruker stier og 
løyper i naturen i betydelig 
større grad enn feriegjestene

• I overkant av 30 prosent av 
feriegjestene benyttet seg av 
badeanleggene. 

• En stor andel deltok på 
festivaler/arrangementer

• Merk: Hytteeierne kan ha svart 
på aktiviteter for flere opphold, 
ikke kun det siste. Det kan 
forklare hvorfor de krysser av for 
betydelig flere aktiviteter enn 
feriegjestene.  

Sommer: Gjestene bruker aktivitetstilbudet



Følg oss på Sosiale medier
og bruk vår nettside golinfo.no

• Visit Gol på Facebook og Instagram

• Viktig informasjon og nyheter

• Turtips og utvikling

• Arrangementer 

• Tagg #visitgol for å bli repostet

• Hjemmeside: golinfo.no 

• Kvaskjerhallingdal.no



Gjestene på Gol er fornøyd med oppholdet
Spørsmål: Hva var det beste med oppholdet på Gol?



De som savnet noe, savnet følgende: 
Spørsmål: Hva savnet du mest under oppholdet på Gol?

• Hytteeierne er mest bekymret for 
utbygningstakten og at det skal blir 
for lite uberørt natur igjen på 
Golsfjellet. 

• Det er mange som både ønsker seg 
bedre kollektivtilbud til fjells og 
dagligvarehandel på fjellet. 

• Flere trekker også frem gjengroing 
som en trussel for opplevelsen av 
fjellet, samt at de vil beholde 
beitedyrene. 

• Parkering og trafikk i sentrum er 
en utfordring.  



Hva kan vi gjøre på Gol 
for å øke DIN trivsel? 
Siste nytt! 

Sykkel: Ferdighetspark  på Bualie

Trailguide.net  og Outdooractive 

Hallingmo Stisenter – aktivitet og sykkelsenter

Stolheis på Bualia 

Et skikort for alle skisenterne på Gol

Gol som juleby og julemarked 


