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LØYPE 5
19 km
START: STATOIL WULLUMSGÅRDEN (ved Sverresborg museum)
LØYPA GÅR I SENTRALE DELER AV BYMARKA: BAKLIA – FAMILIESTIEN –
FJELLSETRA – SKISTUA – GRØNLIA – LIAN – KYVATNET
Skogstier.
HUSK Å STEMPLE KORT FØR DU GÅR UT!
Gå opp forbi Byåsen Butikksenter, til h. over P-plass , og følg stien mot Teisendammen. Ta
av til v. ved dammen (1) (mot Skistua), og følg stien etter skilting Lavollen (2), og videre
etter skilting Baklidammen/Skistua (3).
Gå på h. side av Baklidammen (4) skiltet mot Lavollen. Kryss grusveg (5) og følg stien rett
fram etter skilting Fjellseter. Gå stien hele vegen opp mot Fjellseter kapell (6). Gå rundt og
på oversiden av kapellet og bort til veg/lysløype. Følg lysløypa til v. opp forbi Studenthytta.
Ta veg til v. og gå ned til Skistua (7). SELVKONTROLL VED INNGANGSDØR
SKISTUA.
Kryss Fjellsetervn., og følg stien ned mot Vintervatnet. (orienteringstavle på v. side like
etter start på stien) Ta til h. på grusveg (8) som går på v. side av Vintervatnet.
På toppen av liten bakke, ta til v. (9) inn på sti med skilting Grønlia. Følg stien over
Henriksåsen og ned til Grønlia (hold deg til den mest markerte stien som følger kanten på
Skjellbreidalen på h. side). (10) SELVKONTROLL PÅ UTHUS GRØNLIA.
Følg grusvegen fra Grønlia retning Fjellseter og Lian og videre opp til v. etter 500 m (11),
retning Lagmannssetra. Passer branntomt etter Lagmannssetra (12), og fortsett grusvegen rett
fram til vegbom/kjetting. Ta av til h. (13) på veien Lian-Skistua, og følg vegen fram til Lian
restaurant. (14) SELVKONTROLL PÅ STABBUR RETT OVERFOR RESTAURANT.
Fortsett grusvegen ned bakken til Gråkallbanens endestasjon, og videre ned til Lianvatnet
(15). Følg grusstien til v. før vatnet, ta til h. i første kryss (ved bekken) (16), deretter til v. i
neste kryss (mot kvite hus) (16). Kryss Uglavn., og fortsett ned stien ned Gløttrenna fram til
Kyvannsvn. (fotballbane på h. side like før Kyvannsvn.) Kryss Kyvannsvn. og
Gråkallbanen, og fortsett Sigrid Johansensv. til v. (17) (Kyvatnet på h. side). Følg vegen
fram til bom (19), følg stien, og ta til h. i første kryss. Følg stien mot Kyvatnet, og ta til v.
(20) etter skilting Baklia.
Passèr fem-stikrysset. Ta av til h. opp bakke (lysløype) (21) like etter begynnelsen på
nedoverbakken til Baklia. Følg stien fram til parkeringsplass Ferista. Gå opp til h. (22) til
øverste ende på (andre) P-plass, og følg stien forbi BSK-hytta (v. side), Byåsenbakken (h.
side), og gjennom grind. Etter grinda gå til v. i stikryss (23) og følg sti til asfaltveg og videre
til v. Fortsett. Fjellseterv. ned til h. (24) Gå forbi Byåsen Butikksenter, over Gamle Oslov.
og til mål ved Byåsen bensinstasjon (STATOIL).
HUSK Å STEMPLE KORTET ETTER ENDT TUR!

Mars 2012

