1. Kvernhø (1688 moh)
Ta av frå fv 51 nord for Bygdin og følg Jotunheimvegen mot Skåbu. Bombillett kr 100.
Køyr 14 km og parker ved Listølen. Følg merka sti mot Gråhø, ta av stien mot Kvednhø
ved fjellstafettskilt
Lengde: 4 km ein veg
Tid.: ca 1,5 time opp

2. Urekkollen (1228 moh)
Ta av frå fv 51 nord for Bygdin og følg Jotunheimvegen mot Skåbu. Bombillett kr 100.
Køyr 11,5 km. Fjellstafettskilt står ved parkeringsplassen rett før Urekåne.
Følg raudmerka oppover vestsida av Urekåne. Følg fjellstafettskilt videre til toppen.
Lengde: 1,2 km ein veg
Tid.: ca 1 time opp

3. Perstjernshøgde (1180 moh)
Ta av frå fv 51 nord for Bygdin og følg Jotunheimvegen mot Skåbu. Bombillett kr 100.
Køyr 18 km til demningen ved Bjødnhølen og parker der. Følg sti mot Keisaren, og
fjellstafettskilt vidare til toppen av Perstjernshøgde.
Lengde: 4,5 km ein veg
Tid.: ca 1,5 time opp

4. Heimre Kjølafjellet
Køyr av Fv 51 ved gamle Heggenes Motel ved skiltet til Robøle. Ta til venstre ved
Heggebø barnehage og følg vegen opp gjennom Solhaugbommen til stølsområdet
Heimre Kjølastølen.
Les kart og følg stigen opp til Heimre Kjølafjelle
Lengde: 1,2 km ein veg
Tid: ca 45 minutt opp

5. Høge Berget
Ta av FV 51 ved Moane og følg stølsveg mot Fullsenn. Bombillett kr 60. Køyr forbi
Skatrudstølen og ta av til venstre til stølslaget Synhaugen. Parker på P-plass ved
vegkrysset midt på stølen der fjellstafettskiltet står. Følg merka stig fram til turmålet.
Lengde: 2,3 km ein veg
Tid.: 40 min ein veg

6. Fullsennknatten
Ta av frå FV 51 ved Moane retning Fullsenn. Ta til venstre etter 250 meter. Etter nye 200
meter er det vegbom, avgift kr 60. Deretter er det ca 24 km langs med hovudstølsvegen ca
1,5 km aust for Skåltjednet. Følg stig til Fullsennknatten.
Lengde: 2 km
Tid: ca 50 min opp

7. Etnlikampen
Ta av FV51 ved gamle Coop Rogne/Melbybråten. Køyr Køllstadvegen deretter
Etnlivegen totalt 2,5 km til bom (kr. 50). Køyr vidare til stølslaget Etnlie (dette er
ved vegs ende på stølsvegen). Køyr øvre vegen inn på stølslaget og parker midt på
stølen ved fjellstafettskiltet. Følg merka fram til turmålet.
Lengde: ca 1,5 km ein veg
Tid.: 40 min opp

8. Nørre Saurshøgde
Ta av FV 51 ved Moane og følg stølsveg mot Fullsenn. Bombillett kr 60. Kjør forbi Sørre
Trollåsen og ta av til høgre mot grustaket som ligg rett aust for Langetjednet. Parker ved
grustaket og følg merka stig fram til turmålet.
Lengde: ca.2,2 km ein veg
Tid.: 50 min opp

9. Løyntjerntinden
Ta av FV 51 ved Moane og følg stølsveg mot Fullsenn. Bombillett kr. 60. Etter ca. 7 km
ta av til høgre mot Rabalen og Vangsjøen Fjellstue. Parker på P- plass ved Vangsjøen
Fjellstue der fjellstafettskiltet står. Følg skilta stig fram til turmålet.
Lengde: 2,2 km ein veg
Tid.: 1 time ein veg

10. Øverliberget
Ta av FV 51 ved Moane og kjør opp Øvrebygdsvegen 250 m. Parker på venstre sida av
vegkrysset der Stølsvegen tek av frå Øvrebygdsvegen. Gå Stølsvegen oppover forbi
bommen og vidare ca. 400 m, ta inn til høgre på Frugevegen. Her står skilt til
Øverliberget, men dette skiltet viser søndre ruta til toppen, den går sør for Moane
bustadfelt. Fjellstafetten har valgt nordre rute opp til toppen, som tek av opp til venstre
frå Frugevegen etter ca. 300 m, følg fjellstafettskilt til toppen.
Lengde: 3 km ein veg
Tid.: 1 ½ time ein veg

11. Rundemellin
Ta av FV 51 ved Melbysbråten og følg stølsveg mot Etnelie. Bombillett kr. 50. Følg skilt
til Turrsjøen og parker på P-plass på stølen Turrsjøen ca. 300-400 m før vegs ende. Gå
vegen 100-200 m vidare og følg skilta stig på austsida av Rundemellin og opp på
toppen.
Lengde: ca 2,5 km ein veg
Tid.: 1 ½ - 2 timar opp

12. Svarthamar
Frå sør: Ta av FV 51 ved Velta i Rogne og kjør 3,5 km på Vestsidevegen til Rudi/Røe
der Røssvegen tek av til venstre. Frå nord: Ta av ved Joker Heggenes og følg
Vestsidevegen 6,8 km til Røssvegen tek av til høgre. Parker på oppmerka område i
grustaket bak sagbruket i Røssvegen. NB! Ingen kjøring på skogsbilvegen innover mot
heimstølane.
Følg fjellstafettskilt og kvite merkeband frå sagbruket. Øvre jordet på Haugastølen
kryssast rett over (det har bonden godkjent), men turgåarar skal halde seg til ein stig
over jordet, slik at graset ikkje blir unødig trakka ned. Følg merka stig frå dette jordet og
til toppen. Turmålet er på 812 moh og ikkje på høgste punktet på Svarthamar.
OBS! Det er svært bratt stup på nordaust sida av turmålet!
Lengde: 3,2 km ein veg
Tid.: 1- 1 ½ time ein veg

