Fjellhallen
GJØVIKS UNIKE STORSTUE

Verdens største
publikumshall
i fjell
Vi har gleden av å presentere Gjøvik Olympiske
Fjellhall, bygd for å huse ishockeykamper under de
syttende olympiske vinterleker i 1994. Hallen huser
5830 tilskuere og har idrettsrom på 1965 kvm.
Valget sto mellom å bygge en hall i fjell eller en ordinær
hall i det fri. Vi valgte av mange grunner å bygge hallen i
fjell: midt i byen, i enden av vår hovedgate. Her hadde vi
allerede et idrettsanlegg, en av verdens første svømme
haller i fjell. Denne sto ferdig i 1974. Erfaringene herfra
var gode.
Vi ville skape økt aktivitet og bedre miljø i bykjernen,
sette Gjøvik på verdenskartet og legge grunnlag for økt
turisme og handel.
Utsprengning av hallen krevde flere angrepspunkter for
å få ut massene rasjonelt. Den første tunnelen lå ca. ti
meter under taknivået i selve hallen. Man sprengte seg
seksjonsvis gjennom hallen, med fortløpende sikring av
taket. Det ble brukt 170 tonn med dynamitt.
Rystelsene ble overvåket med kontinuerlige målinger.
Sprengningsarbeidenes innvirkning på overliggende
fjellmasser ble overvåket med deformasjonsmålere
i flere borehull, samt med presisjonsnivellement av
terrengoverflaten.

Velkommen 
til en unik
opplevelse!

Aktiviteter i
Fjellhallen
Åpen is
Ta med venner og familie og tilbring
en morsom dag på isen. For åpnings
tider se vår Facebook-side: Gjøvik
Olympiske Anlegg AS.
Seniorcurling
Curling er i seg selv en ganske
rolig og ikke veldig fysisk krevende
aktivitet. Her vil du få mye moro og
lære litt taktikk også. I tillegg vil det
være en god sosial ramme rundt og
etter trening.
Kampsport
I Fjellhallen finner du flotte lokaler for
kampsport. Vi har for tiden to aktive
klubber som bruker lokalene.
Ishockey
Under OL ble det spilt 16 kamper her
i Fjellhallen. Siden den gang har det
blitt mye hockey. Hver dag gjennom
is-sesongen er det et yrende liv
på isen, fra de helt minste til
Gjøvik Hockeys A-lag.
Klatring
Fjellhallens klatrevegg er en av
landets desidert tøffeste innendørs
klatrevegger. Derfor har vi også vært
arrangør av både norgescup og NM.
Også « nybegynner-veggen» er av
beste merke. Vi har også en liten
buldrevegg i hallen.

Vi har som mål å favne alt fra de små kunstløperne til de store
arrangementene. Dermed kan vi med glede tilby et bredt spekter av
idrettsaktiviteter i Fjellhallen. Her finnes noe for enhver, og hallen
fylles daglig opp med barn og voksne som deler idrettsglede.

Kunstløp
Gjøvik Kunstløpklubb holder til i
Gjøvik Olympiske Fjellhall, hvor de
trener fem dager i uken.
Bedriftsserie i curling
I 2013 startet Gjøvik Olympisk
Fjellhall lokalt seriespill i curling for
bedrifter. Curling er et lagspill hvor
taktikk og presisjon er viktig for noen,
mens kontroll over lattermusklene
blir viktigere for andre. Seriespillet
foregår på fredagskvelder.

Svømming
Svømmehallen er et rekreasjons
sted for alle. Her får du mosjon,
trening, velvære og fellesskap.
Hovedbassenget er på 25 meter og
har 28 grader i vannet. Eget barne
basseng med vannsklie og 30 grader
i vannet. 
Se mer info om svømmehallen
på side 6.

Spennende
arrangementer
I Fjellhallen er det lagt godt til rette for større arrange
menter, det være seg konserter, festmiddager, revyer og
teater eller seminarer og konferanser. Med andre ord: alt
hjertet kan begjære av firmaeventer. Vi har som mål å
være en totalleverandør av store og små opplevelser inne
i fjellet, og gir oppfølging fra A til Å.
Vi har en tredelt ordning som gir tilbud alt etter
som hva slags arrangement dere ønsker å avholde hos
oss.
1. Konserter kan ha inntil 5000 publikummere.
2. Festmiddager arrangert av næringsliv kan ha inntil
1000 gjester.
3. Seminarer og konferanser både fra det offentlige
og næringslivet kan ha inntil 5000 besøkende.
Ønsker du og din bedrift å avholde et arrangement
hos oss, er dere velkommen til å ta kontakt for et
uforpliktende tilbud. Vi kan garantere en profesjonell
og ryddig prosess, og at deres inviterte vil få en
uforglemmelig opplevelse.
For mer informasjon om kommende arrangementer
se: https://www.fjellhallen.no/arrangementer/
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Ny svømmehall
Svømmehallen ble bygget som et eget fjellanlegg på
70-tallet, og renoveres nå etter 50 år. Ny svømmehall
forventes å åpne i 2022, og inneholder da både
25 meters konkurransebasseng og et eget
terapibasseng.
Svømmehallen benyttes både til skolesvømming, trening
og konkurranser, og ikke minst publikumsbading.
Vi håper mange vil finne sitt tilbud i Gjøviks nye
svømmehall, og er vi heldige, varer denne i nye 50 år.

Jobb ved siden
av studier?
Få verdifull arbeidserfaring
og bygg CV-en din!
Se mulighetene på
manpower.no

Flerbrukshallen
Flerbrukshallen er i daglig bruk, og krever mye vedlike
hold og oppfølging for å kunne driftes slik at den er
i god stand uansett årstid. Dette kan vi utelukkende
takke våre kolleger for. Det er ca. 18 medarbeidere som
daglig jobber med å preppe ishall, betjene bar, rigge til
konserter og andre arrangementer. I flerbrukshallen
blir alt tilrettelagt for det enkelte arrangement, og dette
krever enormt med arbeid.
Takk til «folka bak» som gjør at vi kan benytte den
flotte flerbrukshallen vår!

Ditt støtteapparat på
forbruksvarer
Stolt samarbeidspartner til Fjellhallen!

Fjellhallen
Adresse: Heimdalgate 2, N-2821 Gjøvik, Norway
Besøksadresse: Heimdalsgate 2, Fjellhallen
Telefon: 61 13 82 00
E-post: firmapost@fjellhallen.no
www.fjellhallen.no

