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Middels lang og kupert vintertur i Bymarka

Steinberget - Geitfjellet - Herbernheia - Revberget
21 km, delvis i preparerte løyper og noe i sjøltråkkete spor.
Dette er en fm rundtur i relativt lite trafikerte og særpregede områder helt nord i
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på toppen av Steinberget ^Her ved — ^ ^ ^ ^ ^ ^
og .ar
skofisterrene til myrene under toppen av Geitfjellet. Vi renner ned iii
T ø T l r d a i y r d e n e og fortsetter i småkupert og skogbevokst terreng nord for
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går over Revberget, og ned Iladalen filbake fil utgangspunktet.
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Kart: Turen er beskrevet med utgangspunkt^
"Turkart over Bymarka, Skiutgave - 95".
Målestokk 1:25 000. Hele områdel dekkes
også av o-kart. Oversiki side 56/57,
Adkomst: Busser stopper jevnlig ved begge
utgangspunkter. Prøv dessuten den klassiske
starten på skituren med å ta skiene på nakken
og gå opp Steinberget, Eller store snøfall, kan
man i helgene, med litt forsikfighel, slå på ski
hell ned til Ila på hjemturen,
l\iren: Ved start fra toppen av Steinberget
(80 m) følger vi løypa over jordene langs Ilabekken, fram lil demningen på Theisendam-

men (156 m). Her kan
vi velge å krysse demningen og komme inn
på løypa fra boligfeltene
i Schøningsdalen og
Fagerlia. Deretter krysser vi jordene ved Sommersetra og kommer
ftam fil Baklidammen
(197 m), eller vi kan gå
sørover mellom Theisendammen og Blyberget og komme inn på de
preparerte løypene fta
Wullumsgarden.
Fra Wullumsgarden (150 m) starter de
maskinpreparerte sporene rett bak butikksenteret. Vi følger disse i ca. én km, krysser Ilabekken, lar over Sommerselerj ordene, passerer rett vest for gårdsbygningene, lar opp
langs stien lil Tømmerdalsvegen og krysser
denne. Løypa følger sfien i retning Helkanseter og sfiger gjennom åpne hogstfelt med god
utsikt oppover og nedover Iladalen. Oppe på
flatene lar vi nordover eller den gamle skiløypa og kommer inn i den telte buskfuruskogen som er så karakterisfisk for vegetasjonen
under Geitfjellet. Vi kommer opp på Langmyra (365 m) innunder toppen. Her har vi flott
utsikt mol Gråkallen og Herbernheia. På en

Vinterstemning ved Wullumsgarden.
Foto: Erik StabeU

klar og fin dag unner vi oss å besfige toppen
(415 m) for å nyte utsikten over tjorden og
"Fosen al pene". Løypa opp fil loppen byr på
litt ulendt klyving.
Vi renner ned myrdraget mol Tikneppen og
Driftsveien, Her er del mulig å lete seg fram
til et gammelt krigsminne. Under stupet på
vestsida av toppen av Geittjelict holdl en
flyktning fra tyskerne seg skjult i flere måneder under krigen. Hytta hans er restaurert og
byr på el trivelig og litt anneriedes sted å spise matpakka. Videre følger vi Driftsveien ca.
én km nordover lil løypa lar av skarpt til venstre og ned til Nydammen (218 m). Her
begynner molbakkene opp mol gårdene i nor-
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dre Tømmerdal, Vi kommer inn på løypa
langs driftsvegen mot Damhaugen (servering), tar denne mot vest og foriater del preparerte løypenettet der slien mot Herberndammen lar av fra gårdsvegen sørvest for
gårdene.
Vi kommer inn i Bymarka Naturreservat.
Områdene her hell nord i marka er kanskje
det nærmeste vi kommer villmark i Bymarka,
ingen kø og ingen maskinpreparerte spor. Vi
går videre nordvestover opp langs stien, opp
et par bratte kneiker og følger en bekkedal og
siden slanke myrdrag fram mol demningen på
Herberndammen (353 m). Vi fortsetter nord
for vannet, avvekslende på åpne myrer og
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Noen kraftige stavtak forbi Tunga, og du er nede på Baklidammen før du vel ordet av det.
Foto: Erik Stabell

Utsikt mot Geitfjellet fra Revberget.
Foto: Erik Stabell

gjennom tett skog. Vi dreier rundt Flakkheia
og kommer ftam på myrene ved Høgasen.
Her har vi utsikt "rett i fjorden" ned mot Folafoten og Klemetsaunet. Vi kommer inn i tett
granskog igjen og går opp i skaret mellom
Store og Lille Kongsåsen (340 m). Her dreier
luren sydover igjen og vi kan nyte sola langs
myrene fram mot Byasæteråsen og Kletstadåsen. Vifinnerflerelune plasser der vi kan sla
oss ned med termos og matpakke eller til og
med et lite bål for kaffelars utpå våren.
Vi treffer på løypa fta Klefstadhaugen der den
kommer inn på traseen lil Gamle Bynesvei
mellom Rye på Byneset og Ila. Hjemturen tar
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vi langs den klassiske løypa over Klefstadmyra (330 m) og opp til Svahylla (354 m). Her
forlater vi Gamle Bynesvei og tar løypa over
Revberget (385 m). Et fiotl utsyn åpner seg
mot Geitfjellet og nedover Iladalen mol byen.
Et ftiskt nedrenn langs trange passasjer tar oss
forbi Tjuvsprangfjellet. De dristigste kan risikere å selte en sløkk i både seg selv og de som
kommer oppover bakkene. Vi krysser Kobberdammen (289 m) og begynner på fine
utforkjøringer nedover Iladalen innunder
Tempervollen, over Tunga og ned lil Baklidammen. Her lar vi enten løypa over dammen, via Sommerseter til ulgangspunklel i
Steinberget, eller vi tar inn på løypa sør for

Baklidammen og følger den maskinpreparerte
løypa innunder Fjellsetervegen fra Baklia fil
Wullumsgarden.

ned igjen til Svahylla og fortsette turen derfra,
eller prøve telemarksvingene tilbake samme
vei.

Hjemreise: Med buss til byen eller mot
Heimdal/Kolstad-området, Eller på ski helt
ned lil byen (via Steinberget).

• En kortere turvariant (ca. 17 km) får du også
hvis du følger løypa fra Herberndammen
opp myrene mellom Herbernheia og Flakkheia, dreier sørvestover mellom Klefstadåsen
og Herbernheia og renner ned lil Svahylla.

Varianter:
• Liker du å bestige lopper, kan du slikke oppom Herbernheia (458 m) fra myrdragene sør
for Herberndammen. Fra toppen kan du dra
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