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HAUGASTØL VEL SKILØYPER 2014 
 
HA1 KRÆKKJALØYPA: Haugastøl-Krækkja 
Via Nygårdsvannet – 12 km 
 
HA2 MONSBULØYPA: Haugastøl-Monsbunut-Steinkulpen 
Over Sløddfjorden til Ørterosen, opp mot bru ved bom i Ørterdalen,deretter rett sydover 
mot Monsbunut. Løypa svinger av rett under Monsbunut og går deretter i rett linje på 
høydedraget til krysset ved Steinkulpen, der møter den løypa fra Ustaoset som gå videre 
til Tuva. Det blir stikka ei skråløype ned til Monsbuhæe. (DNT-løypa) 
 
HA3 TUVALØYPA: Haugastøl-Lysthus-Steinkulpen-Tuvaløypa/Monsbunut  
Med forbehold om sikker is går løypa over Sløddfjorden, enten fra Karistølen, fra Tangen 
eller fra Haugastøl stasjon til Lysthus. Derfra er det kjørt med løypemaskin til Steinkulpen 
hvor den møter løypa fra Ustaoset som går videre til Tuva. Fra Steinkulpen går det 
scooterkjørt løype til Monsbunut. Fra Monsbunut kommer en inn på løypa til Ørterosen og 
videre til Haugastøl stasjon. 
 
HA4 BJØRNABULÆGERET: Haugastøl-Lillevann-Bjørnabulægeret-Djuptjørn 
Rett nordover fra parkeringsplassen/jernbanebro går løypa til Bjørnabulægeret. Fra 
Bjørnabu kan en fortsette i DNT sin stikkaløype til Folarskaret og Lordehytta. Vår løype 
dreier østover langs Hallingskarvet til Djuptjørn. Vær oppmerksom på at denne 
strekningen ikke kjøres opp når det er reinsdyr i området. (Pålegg fra Viltnemnda) 
 
HA5 RAGGEBEKKEN (tidligere Embretstølløypa) 
Løypa går fra parkeringsplass Fjellvegen(det samme som løypa til Bjørnabu), Lillevann, 
videre til Langetjørn-Embretstølløypa.. Her møter den flere løyper fra Ustaoset som 
prepareres daglig med løypemaskin i vinterferie og påske. Fra krysset med Ustaoset går 
løypa videre til Åkrstølen.Fra Raggemyra går det tverrløype til Karistølshøgda. 
 
HA6 SLØDDFORDEN RUNDT: Rundløype i «lavlandet» 
Denne løypa er avhengig av om isen holder. 
Løypa går fra Haugastøl over brua i Sløddfjorden til Ørterosen (skiltet seniorløypa), derfra 
går den østover til Lysthus, deretter over til Karistølstangen. Fra Karistølstangen går løypa 
på nordsiden av vannet, deretter sydover mot løypekrysset til Tangen. Videre langs 
Tangen tilbake til Haugastøl. 
 
HV1 KARIDALEN: 
Fra den offentlige parkeringsplasssen ved Karistølen går løypa langs rv. 7 og opp 
Karistølsdalen. Der møter den løype HA5 (tidligere Embretstølløypa). 
 
LILLEVANN (Tjørngravtjørn) 
Etter intens jobbing har vi omsider fått lov til å kjøre rundløype på Lillevann. Vi er glade for 
det, men pass på «Hold hunden i bånd». 
I påsken blir det kjørt løypemaskin i DNT sin slepe fra Lægreid til Berhelleren (x-
Tuvaløypa) med værforbehold 
 
Besøk vår nettside for informasjon og status på løypene: www.haugastoel.no 
Haugastøl vel ønsker alle en god påske.  

http://www.haugastoel.no/

