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LØYPE 6
15 km
START: KAFÈEN I GRANÅSEN (Sparebankhytta mellom P-plass og
hoppbakken)
LØYPA GÅR SØR I BYMARKA: HAUKVATNET – LIAN – SKJELLBREIA –
VÅDAN - GRANÅSEN
Skogstier, litt asfalt, velegnet for barnevogn (litt ujevn sti v/ Havsteinsetra).
Åpningstid for kafèen i Sparebankhytta, Granåsen er normalt 10-15. Sjekk nettet.
Stempling inne i kafèen i åpningstiden. Utenom åpningstiden må du skrive deg inn i boka som
ligger i postkassen på hytteveggen.
Gå ned vegen mot P-plass, kryss P-plassen og fortsett til v. gangveg langs hovedveg Odd
Husbysv., forbi SHELL-stasjonen og videre (1) bortover Leirbruvn. og Nils Uhlin
Hansensv. Til v. (2) opp Overlege Brattsv. Ta til v. igjen oppi svingen mot Nilsbyen og
Haukvatnet skistadion/Haukvatnet friluftsanlegg. Gå over parkeringplassen og skrått opp til
h. (3)
Fortsett lysløype videre til h. på asfaltert sti. Følg skiltet Rundløype rett fram i stikryss.
Asfaltert sti videre over demning og rundt Haukvatnet (4).
Rett fram ved bom, over parkeringplass, 60 meter opp langs Vådanvn. og til h. (5) ved
“parkering forbudt”-skilt, gruset sti merket Åsvang. Følg hovedsti opp bakken ved trafomast.
Til v. (6) i neste stikryss langs telefonlinje og følg hovedstien på venstre side av Lianvatnet.
Ta til v. (7) opp bakken mot gamle trikkestallen og opp mot Lian Restaurant.
SELVKONTROLL (8) på lysstolpe høyre side 200 m før restauranten.
Ta til v. ut fra Lian Restaurant og følg vegen. Flott utsikt sørover mot VM-anlegget i
Granåsen. Ta til v. (9) 100 m etter Kristian Larsensv. gjennom bom (merket Grønlia). Følg
gulmerket løype rett fram. Følg stien til v. (10) etter skigard (ikke rett fram over "myra"),
forbi stolpe nr. 2118, forbi Havsteinsetra, videre til h. (11) merket Grønlia. Videre forbi plakat
m/ løypekart Bymarka, over bru (Astridkloppen).
Ta til h. (12) inn på skogsveg mot Stykket. Ta veg som går av til v. (13) før Stykket. Følg
skogsbilveg mot Storfurua i sørenden av Skjelbreia. Etter bom, ta til v. ved Storfurua.
SELVKONTROLL ved Storfurua (14).
Følg skogsbilveg forbi Hallsetaunet mot Vådan, gjennom bommen og rett fram (15)
Vådanvn. Etter Vådanvn. nr. 142 ta til h. (16) ved trafokiosk. Gå vegen videre rett fram
forbi garasje og opp bakke.
Ta vegen til v. (17) før gården Vådan, retning mot ridebane og Granåsen. Etter stor rød
stallbygning fortsett til h. mot ridebanen. Fortsett ned forbi ridebane (18)) og steinbrudd og
under skibru. SELVKONTROLL. (19) Ta til v. i botn av bakken, til h. (20) rett etter, over
bru og grusvegen til MÅL ved kafèen i Sparebankhytta.
HUSK Å STEMPLE KORT/SKRIVE I BOKA VED INNKOMST (i postkassen ved kafèen)!

Juni 2020

