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DETTE GIR 
MERSMAK

Vi stoppet to tilfeldige syklister 
og to fotturister langs stien 
på Bånseterkampen. 
Spørsmålene de fikk var 
ganske enkelt hvem er dere, 
hvor kommer dere fra, og 
hvorfor er dere akkurat her? 

Av Åse Kari Gravråk

– Vi kommer fra Lillehammer, sier Tore 
Simensen.  Han blir stoppet i det han 
kommer syklende ned fra toppen (!) på 
Bånseterkampen, og rett bak kommer 
Margrete Heim. 

Tore og Margrete har syklet innover 
Peer Gynt-vegen, Slagsfjellrunden, 
oppom Dørdalsknappen og videre til 
Bånseterkampen. Nå skal de ned att på 
Skei.
-– Det er første gang på stisykkel her, 
det er helt fantastisk, sier Margrete. - Vi 
sykler mye i Lillehammerområdet, men 
Skeikampen er ikke langt unna og dette 
gir mersmak. Her er stisykling lagt godt til 
rette. 
Tore sier han har gått Slagsfjellrunden på 
ski tidligere, og tanken slo han at her var 
det sikkert fint å sykle. Det fikk han rett i. 

Noen minutter senere langs stien på 
Bånseterkampen møter vi Trond Lishagen 
og Marianne Bjerke fra Øyer, begge med 
hver sin hund i bånd. Øyer er ikke langt 
unna, men hittil har Skeikampen vært et 
ganske ukjent turområde for paret.

– Dette er bare den andre turen vår hit, 
det er ei uke siden var vi her for første 
gang, sier Trond. - Vi har pleid å gå i 
Øyerfjellet og Lillehammer.  
– Men her kjem vi litt høyere, det er litt 
mer luftig, sier Marianne. – Og det er mer 
utsikt.

De har med seg hundene Knøtti, som er 
en blanding mellom russisk Toy terrier og 
Chihuahua, og Cherie som er en korthåra 
Vorsteh. Knøtti sitter pent og ser seg rundt 
mens Cherie drar utålmodig i båndet og 
vil videre. 
Trond og Marianne har gått fra Gammel-
dalen og opp på Bånseterkampen, en fin 
runde. 
Blir det flere turer hit etter hvert? 
- Ja, det blir det, nå har vi jo oppdaga 
Gausdal!

– vi kommer tilbake!

Her er sykkelstien lagt til rette, synes 
Margrete Heim og Tore Simensen.

Trond Lishagen og Marianne Bjerke 
fra Øyer vil tilbake til Skeikampen


