1. Info om Sørre Brurskardknappen (1458moh)
Køyr FV51 til parkeringa ved bommen i Heimdalsmunnen. Fjellstafettskilt står ved
vegen, følg sti langs eggen til toppen.
Lengde: Ca 2,6 km ein veg
Høgdeforskjell: 298 m
Tid: ca. 40 minutt opp

2. Info om Skreofjellet (1234moh)
Ta av frå fv 51 nord for Bygdin. Følg Jotunheimvegen mot Skåbu. Bombillett kr. 100.
Køyr ca 5 km til Bergostølen ved Sanddalen. Fjellstafettskilt står ved vegen.
Stigen startar øst for fjøset. Det er delvis stig med nokre fjellstafettskilt til toppen av
Skreofjellet.
Lengde: Ca 1,8 km ein veg
Høgdeforskjell 200 meter
Tid. Ca 30 min opp

3. Info om Gråhø (1779moh)
Ta av frå fv 51 nord for Bygdin. Følg Jotunheimvegen mot Skåbu. Bombillett kr. 100.
Køyr ca 13,5 km til mellom Haugseter Fjellstue og Listølen. Fjellstafettskilt står ved
parkeringsplassen. Stigen startar ved Liåne.
Følg raudmerka og varda stig oppover langs Liåne. Stigen er merka heilt til toppen,
men blir utydeleg nokon stader ca halvvegs og til toppen. Følg godt med på
merkinga, det er ingen fjellstafettskilt undervegs.

Lengde: Ca 5 km ein veg
Høgdeforskjell 729 meter
Tid. Ca 2,5-3 timer opp

4. Info om Keisaren (1210moh)
Ta av frå fv 51 nord for Bygdin. Følg Jotunheimvegen mot Skåbu. Bombillett kr. 100.
Køyr ca 17 km til demninga ved Bjørnhølen. Fjellstafettskilt står ved
parkeringsplassen.
Stigen startar på sørsida av demninga. Følg merka stig til Keisaren.
Lengde: Ca 3 km ein veg
Høgdeforskjell 175 meter
Tid. Ca 30-40 min opp

5. Info om Grønekinnkampen (1151moh)
Kjør FV51, parker ved Garli.
Følg grusveien til stigen tar av mot Grønekinnkampen, stedet er markert med et
fjellstafettskilt. Følg stigen til toppen.
Lengde: Ca 1,7km ein veg
Høgdeforskjell: 126 m
Tid: ca. 30 min opp

6. Info om Storberget (1014moh) frå Lidar kyrkje
Ta av FV 51 ved Lidar kyrkje og parker på P-plass ved kyrkja. Følg merka stig til
Storberget.
Lengde: Ca 2,9 km ein veg
Høgdeforskjell: 310 m
Tid: ca. 1-1.5 time opp

7. Info om Brummaknappen (1131moh)
Ta av FV 51 i Skammestein. Følg Vinstervegen 1,5 km til bom - bombillett kr 50.
Følg Vinstervegen vidare i 8 km. Ta av til høgre mot Brummastølen, og køyr 2 km til
fjellstafett-tavle på Brummastølen. Følg skilta ruta til toppen.
Lengde: ca. 1 km ein veg
Høgdeforskjell: ca.100 meter
Tid: ca. 15-20 min opp

8. Info om Skreddalsfjellet (1398moh)
Ta av FV 51 i Skammestein. Følg Vinstervegen retning Skindro, bombillett 50kr.
Skiltet står 50m forbi sauekveet.
Følg vegen 50m før stigen tar av til høgre. Ganske bra sauestig nesten helt til
toppen, fjellstafettskilt der du tar av fra stigen. Du passerer en dyregrav ca midt på
turen, nede i en dalsøkk.

Lengde: ca. 2 km ein veg
Høgdeforskjell: 228 meter
Tid: ca. 40 min opp

9. Info om Skaget (1685moh)
Køyr av Fv 51 ved Coop på Heggenes og følg stølsvegen mot Yddin. Bomveg kr. 50.
Frå bommen er det ca 16 km til infoplassen til Langsua nasjonalpark. Parker her. Les
kart og følg stigen opp til Skaget.
Lengde: ca 4 km ein veg
Høgdeforskjell: 585 m
Tid: ca 1,5-2 timer opp.

10.

Info om Løkjishøvda (698moh)

Ta av FV 51 mot Volbu, følg Volbusvegen til Monter Storefoss. Ta av til høgre mot
Herangtunet og parker på P-plassen nedanfor Herangtunet. Følg skilta stig som
startar innerst på P-plassen, kryss over flata nederst i hoppbakken og fortsett på stig
oppover i skogen. Følg skilt til toppen.
Lengde: ca. 1,5 km opp
Høgdeforskjell: ca. 200 m
Tid: ca. 30-40 min opp

11.

Info om Rennsennberget (1014moh)

Ta av frå FV 51 ved Moane og følg skilt mot Fullsenn - bombillett kr. 60. Følg
stølsvegen ca. 7 km frå bommen til skilt mot Rennsenn. Kjør ca. 800 m og parker ved
fjellstafett-tavle på P-plassen ved avkjøring til Luskeråsen.
Følg gamal stølsveg inn til venstre ca. 250 m, og ta til høgre på stig som går bratt
opp ca. 600 m opp til toppen.
Lengde: ca. 900m (ein veg)
Høgdeforskjell: 80 m
Tid.: 15 min opp

12.

Info om Kjølafjellet (1112moh) ved Mellane

Kjør stølsvegen Ås-Etnlie – bombillett 50kr.
Parker ved innkjøringa til nye Blilie. Følg vegen (til fots) til svingen, ta av til T-merka
stig. Følg tydeleg stig til like før toppen, ta av ved Fjellstafettskilt og gå i lett terreng
300m til topps.
Lengde: ca. 3,2 km (ein veg)
Høgdeforskjell: 186 m
Tid.: 30-40 min opp

