
Beskrivelse av traséen 

 

 Runden har en tøff start, med bakken opp til vanntårnet. På toppen av bakken får 
man en kort nedoverbakke, før man svinger til høyre inn blant grantrærne. 

Tips: Ta det rolig i starten. Bakken er lengre enn du tror ☺ 

 Fortsett langs stien og hold til høyre for fjellkula man skal passere rundt. Like før 
trebroen tar man til venstre og følger stien oppover i terrenget. 

NB: Vær oppmerksom på at det er mye røtter og til dels steinete. Er det 
fuktig eller regn kan det være ekstra sleipt. 

 Når terrenget flater ut, og man kommer ut av skogen, fortsetter man langs stien 
over hogstflaten. Ta til venstre i t-krysset, og fortsett på den brede stien mot 
Sprinkelet. Følg stien helt opp til den asfalterte veien og ta til venstre. 

Tips: Ikke bruk for mye krefter i motbakken og nyt utsikten på toppen ☺ 

 Når man har passert mellom skihytta og tårnet skal man holde til venstre nedover på 
partiet med bart fjell.  

NB: Det kan være sleipt og glatt ved regnvær. 

 Etter noen hundre meter svinger man til venstre og følger stien over den åpne 
hogstflaten. Videre fortsetter man inn i et lite skogholt. Ta til venstre ved neste 
lysning og følg stien langs hogstfeltets venstre side. 

NB: Dette partiet har ujevnt underlag med røtter, steiner og stubber. I 
fuktige perioder vil man bli våt på beina her. 

 Når det litt fuktige partiet er passert, og man fortsetter inn i skogen, følger man 
denne stien. Dette partiet er småkupert og svingete. Følg stien uten å ta av til noen av 
sidene, og man kommer etter hvert fram til en litt krevende nedoverbakke med steiner i 
forskjellig størrelse. 

NB: Det er mer eller mindre ujevnt underlag hele dette partiet, med stein 
og røtter. Vær ekstra oppmerksom ned bakken. Det anbefales på det 
sterkeste å justere farten ned her. 

 Vel nede på flatere og mykere underlag svinger man til venstre og starter på den 
siste delen av runden. Det er mer eller mindre helt flatt på sti, traktorvei og grus inn til 
avslutningen. 

Tips: Her kan man lange ut mot «mål» med det som er igjen av krefter. 

 

Vi vil oppfordre alle til å vise hensyn til hverandre, både de man starter sammen med og 
de man måtte møte på runden. Tilpass farten til underlaget, værforholdene og formen.  

GOD TUR ☺ 
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