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Kort, kupert, gjennomgangs vintertur i Strindamarka

Bratsberg - Lohove
Vel 10 km etter preparert skiløype i variert skogsterreng.
Dette er en lett korttur/trimtur i preparert skiløype for de spreke eller en fin dagstur i
rolig tempo. Terrenget er variert kuperi og domineres av granskog med åpne partier
på høydedragene. Løypa går gjennom vestre del av Strindamarka.

Kart: Beskrivelsen referer lil turkart over
Strindamarka, målestokk 1:20 000. Full dekning av o-kart, se egen oversikt på side 56/57.
Adkomst: Det er god adkomst fta Bratsberg,
samt fra boligområdene Risvollan, Lohove,
Stokkan og Jakobsli dersom løypa gås motsatt
vei. Det er bussforbindelse fra byen lil holderplass ved Bratsberg kirke.
Turen: Vi starter fra Bratsberg idrettsplass
(ca. 200 m) ved Nyjordveien, 2-300 m nord
for bussholdeplassen og Bratsberg kirke. Vi
følger lysløypa øst for Nyjordveien og tar
etterhvert den østre løypa opp mot myrene før
Røslheim. Før Røstheim tar vi preparerte spor
på øst- eller vestsida av åsen (ca. 290 m) i
Røstadmarka fram til vegen ved Reinåsen (ca.
250 m). Vi krysser vegen, lar preparert løype
vcslover opp til hovedløypa og dreier sørover
forbi Rossmo. Alternativt kan vi ta en direkte
variant fra lysløypa på Bratsberg til hovedløypa. Vi lar av over veien mellom Rydjord og
Rolhaug, opp jordene forbi Grøtte til vi møter
skiløypa gjennom Strindamarka nordøst for
Sæteråsen.
Vi følger løypa vestover, runder mellom Leiråsen og Sæteråsen og tar opp mol Stakkalhaugen (ca. 400 m). Her kan du ta av til Liaåsen.
markas høyeste punkl (428 m). Videre går yi
gjennom stort sett åpent terreng med små-

En del av løypa går gjennom slår granskog, men i lysninger er utsikten ofte fin, .som herfra
Liaåsen mot Jonsvatnet.
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vokst gran-/furuskog fram til Kalkbergåsen
(ea, 360 m). Herfra ned vestskråningen av
Svartljørndalen til Tømmerholtdammen er det
ftiske unnakjøringer gjennom granskogsterreng. Her kommer vi inn i lysløypa i nordre
del av Strindamarka, og følger denne fram til
bussholdeplassen på Lohove (ca. 150 m),
Hjemreise: Det er jevnlig bussforbindelse fra
Lohove fil byen og Heimdal. Det går skiløyper i turiøypekorridorer ned gjennom bebyggelsen om Moholt lil Berg og Eberg,
Varianter: Fra Rossmo kan løypa legges
videre nordover i Austlia (se tur JV2). På

Kalkbergåsen er del merket løypeavslikkere
til Styggdalen, Tomsetåsen (412 m) og Liaåsen, Fra Styggdalen kan du returnere til
Lohove, eller legge turen om Estenstadhytta
og Stokkanmarka.
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