
VM I FLUEKASTING – RJUKAN 2022 
 

Velkommen til VM i fluekasting! I den forbindelse sender vi ut invitasjon til klubber som kan 

være interessert i å ta del i arrangementer og skape en positivt ramme rundt eventet. VM i 

fluekasting 2022 skal synliggjøre kastesporten i Norge og skape begeistring og minner for 

livet, for alle deltakere, frivillige og publikum. Åpningssermonien starter onsdag 10. august 

på Gaustablikk. 

 

I løpet av de fire dagene vil du kunne se utøvere fra hele verden gi seg ut på seks ulike øvelser 

i casting. Dette er det sjette verdensmesterskapet i fluekasting, og her vil vi møte eliten av 

fluekastere fra hele verden, om lag 150 utøvere fra 20 nasjoner vil kjempe om VM-titlene i 

presisjon-, overhode-, og speycasting. Kastesporten har lange tradisjoner i Norge, hvor 

sportsfiskerne alltid har vært mange og alltid hevdet seg i verdenstoppen. Hold deg oppdatert 

på hva som skjer og registrering på våre nettsider http://wcflycasting2022.com  

 

Gaustablikk har gode overnattingsmuligheter. Rjukan, Tinn og Gaustablikk har også mange 

aktiviteter som kan benyttes. For eksempel tur med Krossobanen som er en svevebane. På 

toppstasjonen er det klatrepark og kafe. Det er også mulig til å ta med sykkel for å ha en 

raskere tilgang til mange gode fiskevann med ørret på over kiloen. Gaustatoppen er nærmeste 

nabo til arrangementet, her kan en besøke et av Norges aller vakreste fjell. Det er mulig å gå 

opp til toppen eller ta banen som går inne i fjellet. I vedlegget under har vi mange andre 

aktiviteter som kan anbefales. 

 

 
 

 

http://wcflycasting2022.com/


Utsikten mot Gaustatoppen er henrivende på alle måter, og for fiskere enda vakrere når den 

speiler seg i vannflaten. Med kalde, klare vann og sprudlende bekker byr Gausta og 

nærområdet en variert fiskeopplevelse. Sesongen begynner allerede i juni og strekker seg til 

sensommeren. I visse vann kan du til og med fiske året rundt. Tinn kommune har ca. 800 

fiskevann. Mange av vannene kan man bruke mot å løse fiskekort. Kortet kjøpes på inatur.no 

fra 50 kr og her kan man få ørret på over kiloen. 

 

  
 

Rjukanbadet sto ferdig i januar 2003 og er et av Norges mest moderne badeanlegg. I 2010 ble 

badet utvidet med et utebasseng. Uteavdelingen har barnebasseng og lekeområde. For de 

voksne har uteavdelingen boblesenger samt et boblebad. Idrettsavdelingen har seks 25-meters 

svømmebaner og to vannsklier. 1, 3 og 5-meters stup og klatreanlegg. 

 

Velværeavdelingen har et varmtvannsbasseng på 33 grader, motstrøms massasjedyser, 

boblebad, dampbad, badstu og utendørs varmekulp med 36 graders vann hele året. 

Familieavdelingen har lekebasseng og opplæringsbasseng med liten barnesklie. Rjukanbadet 

har også et treningssenter med utsikt over svømmeanlegget. Alle som er over 14 år, og har 

badebillett kan benytte treningssentret fritt. 

 

 



 
 

Gaustatoppen rager majestetisk over Rjukan, og er av mange omtalt som Norges vakreste fjell 

og byr på Sør-Norges videste utsikt. Fra toppen kan du i klarvær se omtrent en sjettedel av 

Norge. Gaustatoppen Turisthytte ligger på toppen. Her kan du nyte nystekte vafler og en kopp 

kaffe samtidig som du har en fantastisk utsikt. Hytta er bygd av stein fra toppen. Ønsker dere 

å overnatte i denne pittoreske hytta, så har den plass for opptil 11 personer. 

 

Gaustabanen er en fjellbane som går fra Longefonn 1150 moh. til toppen av Gaustatoppen 

1800 moh. Banen består av 2 strekninger og 3 stasjoner. Banen ble opprinnelig bygget som en 

del av et hemmelig Natoanlegg i 1959. På grunn av beliggenhet langt nord og felles grense 

med Sovjetunionen, var Norges viktigste rolle i NATO-alliansens forsvar å være varsling- og 

etterretningsbase. I dag er banen åpen hele året og er svært populær og gir enkel tilgang til 

toppen et av Norges flotteste fjell. 

 

  
 

Krossobanen er Nord-Europas første totausbane og tar deg opp til foten av Hardangervidda 

nasjonalpark. Banen ble bygget i 1928 som en gave fra Norsk Hydro slik at Rjukans 

befolkning kunne ta seg opp i sola i vinterhalvåret. På 5 minutter frakter Krossobanen deg fra 



Rjukan og opp til foten av Hardangervidda. Du kan ta med både sykkel og ski i Krossobanen, 

og benytte deg av alle naturopplevelsene Hardangervidda gir. Øvre stasjon har eget 

utsiktspunkt hvor du vil få en storslått utsikt over Rjukan, Gaustatoppen, Vemork og området 

for tungtvannssabotasjen. Du får også flott oversikt innover Gausdalen og Selstali seter med 

sine mange fiskevann. Sherpaene fra Nepal har laget trappetrinnene i Solstien som lett får deg 

helt opp til 1100 moh. 

 

På Krossobanen sin øvre stasjon ligger Gvepseborg Panorama Restaurant, med spektakulær 

utsikt, og Rjukan Klatrepark. I klatreparken finnes det klatrebaner med forskjellige 

vanskelighetsgrader. Her er klatreutfordringer for alle nivåer, fra barnevennlige 

nybegynnerløyper til tøffere temaløyper. De fleste klatreløypene tar deg flere meter over 

bakken, høyt oppe i trærne. Parken har også et eget barneområde for barn mellom 3 og 6 år. 

 

 

  
 

Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarvsenter har fem store utstillinger i tillegg til den 

spektakulære maskinhallen. Utstillingen tungtvannssabotørene handler om de 11 sabotørene 

som deltok i Operasjon Gunnerside på Vemork. Tungtvann var en viktig del av det tyske 

atomprosjektet og de allierte fryktet at Nazi-Tyskland lå foran dem i kappløpet om å bygge en 

atombombe. Sabotørene som utførte aksjonen natten til 28. februar kom seg unna uten å bli 

oppdaget av tyske vakter. Ingen ble skadet og ingen liv gikk tapt. Denne aksjonen er en av de 

mest berømte sabotasjeaksjoner fra andre verdenskrig.  

 

Maskinhallen er storstua på Vemork og må oppleves. Den mektige hallen er 2 200 m2 og 

inneholder turbiner og generatorer til gamle Vemork kraftstasjon, som var verdens største 

kraftverk i 1911. Maskinhallen brukes i dag til konserter, arrangementer, omvisninger og 

annen formidling.  

 



Utstillingen «Vårt liv i verdensarven» handler om industristedene Rjukan og Notodden, som 

ble skrevet inn på UNESCOs prestisjetunge verdensarvliste for snart fem år siden. Gjennom 

fotografier, historiske og nye filmer, gjenstander, rekvisitter og tekster, sprer utstillingen 

kunnskap om verdensarvverdiene på Rjukan og Notodden. 

 

 

 
 

Utenfor museet finner du norges høyeste strikkhopp fra Vemorkbrua - ned i juvet som er hele 

84 meter dypt! Drevne hoppere omtaler opplevelsen som helt spesiell og utrolig rå, da det er 

som å hoppe i en trakt. Definitivt en aktivitet for dem som er ute etter et adrenalinkick. 

 

Nede i dalen kan du speile deg i solskinnet fra solspeilet, dalen har lært seg å leve med at sola 

er borte i vintermånende fra oktober til mars. Speilet (heliostatene) er installert på fjellkanten 

rett nord for Rjukan Torg. De 3 heliostatene består av datastyrte speil som følger solens gang 

over horisonten og reflekterer solstrålene ned på torget. Sollyset blir samlet i et område på 

torget og har en elipseform på ca 600 m². Solstyrken på torget har 80 - 100% effekt i forhold 

til det lyset som blir fanget av speilene. 

 

Det er også mulig å ta seg inn mot Solspeilet til fots. Solspeilet finner du ved å følge skilting 

til Haddelandsstien, samt en avstikker oppe i lia. Det er en tøff og flott tur til Solspeilet, vel 

oppe har du fantastisk utsikt mot Gaustatoppen og ikke minst ned på Rjukan Torg. Stien er 

merket og høydeforskjellen er 413 m på 1,5 km. Hvis du vil ta deg en rundtur fortsetter du 

videre bort til Gvepseborg og tar Krossobanen ned. 

 

 



  

 
  
Andre utendørsopplevelser som må nevnes er Hardangervidda Nasjonalparksenter, 

besøksenter for Norges største nasjonalpark og en av Europas største på hele 3422 km. 

Senteret er internasjonal prisbelønnet innen interaktiv natur- og villreinutstilling. Senteret har 

også en utendørsutstilling. Følg reinens vandringer i forhistorisk tid, og se unike redskaper 

laget av villreinbein. Disse ble laget for mer enn 17 000 år siden i det sørlige Frankrike. Last 

ned naturapp som følger en 2,5 km natursti, tekst og audio er tilgjengelig på 10 språk. Lær om 

økologi, planter, insekter og dyreliv. Meget familievennlig. Det finnes 10 sittebenker langs 

stien. 

 

I kinosalen på senteret vises ulike filmer, ”Hardangervidda Nasjonalpark”, ”I pakt med 

naturen” – en portrettfilm av friluftsmannen, jegeren og krigshelten, oberst Jens Anton 

Paulsen og ”Fjellfolket” – en dokumentarfilm om livet før og nå i fjellbygdene i randsonen av 

Vidda. 

 

Tilbake mot dalen finner du Selstali Seter, en ekte norsk seter som har bevart gamle 

tradisjoner. På setra er det melkekyr, en del kalver og et par lam, griser, kaniner, ender og 

høner. Hver dag kan barna bli med på melking og mating av dyrene. Melka fra kyrne danner 

grunnlaget for produksjonen av setersmør, seterrømme, staulsost og prim, som du enten kan 

nyte som deler av et godt måltid på seteren - eller som du kan ta med deg hjem i passende 

porsjonspakker. De serverer også ekte rømmegraut, spekemat, sauplapper og kaffe - enten du 

vil sitte ute på tunet eller inne ved peisen. I tillegg har Selstali Seter to koselige tømmerhytter 

til utleie. I området rundt Selstali Seter byr det seg mange muligheter for å drive med 

stangfiske etter ørret.  



  

  

  
 

 

 

 


