HAUGASTØL VEL SKILØYPER 2016-2017
HA10: KRÆKKJALØYPA: Haugastøl – Krækkja
Via Nygårdsvannet. 12 km.
Løypa inneholder følgende løypekryss på kartet: HA1-HA9-HA10
HA17: MONSBULØYPA: Haugastøl – Monsbunut - Steinkulpen - ca. 14.5 km
Over Sløddfjorden til Ørterosen, opp Ørterdalen til brua v/RV7 og så direkte sydover/oppover mot Monsbu.
Løypa går rundt toppen av Monsbunut og går deretter i rett linje på høydedraget til krysset ved Steinkulpen.
Det er i tillegg stikka løype ned til Monsbuhæe. Skiltet i løypekryss.
Løypa inneholder følgende løypekryss på kartet: HA1-HA11-HA12-HA15-HA16
HA14: TUVALØYPA: Haugastøl – Lysthus – Tuvaløypa/Monsbunut - ca. 12.7 km
Til venstre etter brua ved Sløddfjorden mot Lysthus og videre opp mot Steinkulpen, hvor den møter løypa fra
Ustaoset. Fra Steinkulpen går løypa videre til Tuva eller vestover på høydedraget til Monsbunut. Fra
Monsbunut går løypa ned til Ørterosen og videre til Haugastøl stasjon. Lysthus/Steinkulpen blir preparert
med løypemaskin.
Løyp inneholder følgende løypekryss på kartet: HA1-HA11-HA12-HA14
HA3: BJØRNABULÆGERET - ca. 12.9 km
Haugastøl - Tjørngravtjørn/Lillevann – Bjørnabulægeret – Djuptjørn. Rett nordover fra Haugastøl ved
parkeringsplass/jernbanebro. Fra Bjørnabulægeret kan en også fortsette i DNT’s løype til Folarskaret som blir
stikket av HV(Lordehytta). Vår løype dreier østover fra Bjørnabulægeret langs Hallingskarvet til Djuptjørn.
Vær oppmerksom på at strekningen Bjørnabulægeret til Djuptjørn ikke kjøres opp når det er rein i området.
(Pålegg fra viltnemda pga reinsdyra)
Løypa inneholder følgende løypekryss på kartet: HA1-HA2
HA6: EMBRET - ca- 6 kmHaugastøl - Tjørngravtjørn/Lillevann - Raggebekken - Embret. Fra Haugastøl og
nordover som Bjørnabulæger-løypa, men svinger av utpå Tjørngravtjørn/Lillevann og går nordøstover inn
mot Langetjørn og videre til Raggebekken og Embret. Møter der flere løyper fra Ustaoset, bl. a. mot
Åkerstølen, hvor det ikke lenger er servering. Deretter nordover mot Djuptjørn. Prepareres daglig i
vinterferien og påsken. Fra Langetjørne går det også tverrløype til Karistølshøgda.
Løypa inneholder følgende løypekryss: HA1-HA2-HA6-HA7
HA1-HA11-HA12-HA14-og HA15: SLØDDFJORDEN RUNDT. Rundløype i ’lavlandet’. - ca. 4.5 km. Dette er
den vanlige løypa, men i år er den endret pga brua. Løypa er skiltet.
(Fra Haugastøl over brua i Sløddfjorden til Ørterosen (skilt ’Seniorløypa’), østover i lia på sydsiden av
Sløddfjorden til Lysthus, deretter over til Karistølstangen. Fra Karistølstangen går løypa på nordsiden av
Sløddfjorden og dreier sydover igjen før den møter løypekryss ved Tangen. Derfra tilbake til Haugastøl).

HA8: KARIDALEN:
Fra den off. park.plassen langs riksvei 7 på Karistølen (like v/Guristøl), opp Karistølsdalen og frem til
løypekryss med HA7 (løypekryss Karistølstjøne) og HA6 Langetjørne

HA2: LILLEVANN (Tjørngravtjørn) Hol kommune gir oss tillatelse til oppkjøring av løype i juleferie, vinterferie
og påske uten tilskudd fra kommunen. (Ikke permanent tillatelse)

HA10: Ngårdsvann-Ustekveikja-Rallarvegen: Haugastøl vel fortsetter å kjøre denne runden og setter spor
ved siden av transportslepa. Dette også uten tilskudd fra kommunen, men med en velvillig grunneier
(Cappelen)som ikke ønsker kompensasjon for kjøring på eiendommen.
Løypa inneholder følgende løypekryss: HA1 og HA9
Lægreid-Berhelleren: Til kryss US26
Nytt av året er at vi i samarbeid med Ustaoset og kjører Lægreid-Berhelleren både i begge vinterferieuken og
påsken. Dette kan vi gjøre grunnet velvillige grunneiere, men uten hjelp av kommunen.

Ellers har www.haugastoel.no og/eller www.rallarvegen.com, løypekart, værkart, væroversikt,
værmelding og værkamera. Se og http://skisporet.no
Våre løypekjørere forsøker etter beste evne å sporsette løypene.

