tips
Til fots og på sykkel
i Øyerfjellet
TUR

Sykkelparet Hanne Trønnes og Lars Ragnar Manengen,
tidligere aktive på elitenivå, har de siste årene erstattet
krevende terrengritt med rolige familieturer. Nå er det
sønnene Ola (5) og Iver (7) som styrer tempoet.
Øyerfjellet byr på mange fine muligheter, her er familiens
topp 3.

Ola, Iver, Hanne og Lars Ragnar er aktive fjellturister.
Her er familien på Rørsethornet, Otrøya. Foto: Privat.

Av Åse Kari Gravråk

HITFJELL
Utgangspunkt: Hita seter. Fra Pellestova kjører du ned i dumpa
og tar av ved Pelleveien, derfra er det ca. 5 km til Hita seter der du
kan parkere.
Fra Hita seter til toppen er det ca. 2,5 km én vei, en times tid i rolig
tempo. Ola og Iver liker denne turen spesielt godt for her er det fint
å sykle. På vei ned kan du legge til en liten fin avstikker til Veslefjell,
bare ti minutter ekstra. Herfra kan du følge ryggen ned til Hita
seter, en sti som ikke brukes av mange.
På turen har du utsikt til Nordseter, Sjusjøen, Pellestova og nordover til Rondane. En kveldstur er aller finest, da får du et litt annet
lys, og du går mot sola på veg ned.

Sjøseterfjellet og Snauskallen
Utgangspunkt: Sjøseterkrysset. Du kjører ca. 2 km lenger enn til
Hita seter, bort til Sjøseterkrysset.
Her får du en fin runde hvis du følger stien mot Sjøsetra og går
opp på Sjøseterfjellet. Videre følger du stien ned til Lienden setergrend, derfra veien tilbake til Sjøseterkrysset. Her er det også fint
å sykle for unger, men de bør ha litt erfaring. Lengde på turen
er ca. 6-7 km.
En kortere variant får du hvis du kjører helt inn til Sjøsetra. Herfra
kan du gå opp og ned samme vei. På Snauskallen er det fint å klatre
for ungene. Her er det heller ikke så mange folk som går.
Ca. 2-3 km.

VESLEHAUGEN OG STORHAUGEN
Utgangspunkt: Steinsetra
Du kan kjøre rett opp fra Øyer kirke, inn på Aksjøsetervegen og til
venstre ved bommen. Videre ca. 5 km. oppover til toppen (rett over
tregrensa). Der kan du parkere.
En fin runde på ca. 4 km. Her har du utsikt til andre deler av Øyerfjellet. Ekstra spennende for ungene når de av og til kan se elg ute
på myrene.

Det er topp å sykle til Hitfjell, synes Ola og Iver. Foto: Privat.

Tips!

Se turkart for mer
detaljert beskrivelse
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