
Hei 
 
Rapport over tiltak som er gjennomført i ski-løypetraseene og på sommer-stiene i løpet av 
sommeren/høsten 2012. 
 
Ola har kjørt gravemaskin igjennom nedre del av skiløype-traseen og planert og rydda 
brisk. Dersom Ola har noe igjen av sponsinga til Magne Hoftun, Gol Campingsenter, foreslår jeg 
at han gjennomfører endel planering i skiløypetraseen fra Damtjern (N21) og ca. 100 meter 
oppover mot Rauskridnibbi (N7) Videre fra Damtjern (N7) og ned til Varhøvd (N20). Også at det 
fjernes en stor stein der skiløypetraseen krysser veien til Varhaug, i hjørnet av setervollen og at 
det lages en liten skjæring på høyreside av skiløypetraseen og veien, for å sikre en enklere 
løypekjøring. (Er det enda penger igjen, foreslår jeg at det kjøpes inn materialer til broer og 
klopper.) 
Skiløype-traseen på vei opp til Steinstølan og fra Steinstølan og videre utbedres i løpet av 
høsten. Kostnad ca. 40.000 
 
Merking av stier  iht. DNT- standard.  
http://www2.turistforeningen.no/files/DNT/publikasjoner/Merkehandboka.pdf 

Stien fra parkeringsplassen på Varhovd (N25 / 524) til Svilestølan (534) og videre til Steinstølan 
(518) er blåmerket. 
Stien fra parkeringsplassen på Varhovd (N25 / 524) til 1103 (N22 / 535) er blåmerket. 
Stien fra Svilestølan (534) til 1103 (N22 / 535) og videre nesten til Dugurdstjern (N4 / 519) er blå-
merket.  
 

 
Stien fra Steinstølan (518) til snaufjellet er blå-merket.  
 

http://www2.turistforeningen.no/files/DNT/publikasjoner/Merkehandboka.pdf


 
Det er bygget endel steinvarder langs sommerstiene i fjellet, noen har "vår herre" hjulpet oss med 
  
 

 
og andre varder må vi ordne selv 
 



  
NB! Er du på tur så lag varder som viser hvor sommerstien går!!!! 
 
Det er satt ut krakker på Steinstølan, Svilestølan og det blir i løpet av vinteren satt ut en krakk 
på 1103 (535 / N22), som nå står på parkeringsplassen ved Varhovd.  
 

 
Håper Ola flytter krakken til vinteren.  



 

 

 
Det er satt opp solide skilt-stolper (skrudd sammen av to stk. 48x98) som er satt opp på 
Brennflæi (N12), Gamlestølan ( N10), Dugurdstjedn ( N4 / 519), Nystølfjellet (N5 - skiløype),   
Nystølfjellet (548 - sommersti), Hestedalen ( N6 / 549), Raudskrinibbi (N7 / 547) og 
Raudskridalen (N8).  
    
 
NB!   
Raudskridalen (N8) mangler skiltplate. Håper Ola kan sette på skiltplate. 
Det må settes opp tilsvarende skilt-stolper på N1, N2, N13, N14 og N11 og dette håper 
jeg Åsmund og Arne B. tar ansvar for. 
Flere av kryssene mangler toppskilt. Håper Ola setter på dem til vinteren. 
 
Det er anlagt broer og klopper flere steder. 
Hva er en klopp?  Svaret finner du på http://no.wikipedia.org/wiki/Klopp  
Her nevner jeg de viktigste; 
På den stien fra Varhovd til Nystølvarden, via Langetjern. Her er det lagt ut bro nederst i stien og 
klopper over vått lende før du kommer opp i snaufjellet og ved liten "bekk"/myrområde ved 
Langetjern. 
På stien fra Dugurdstjedn mot Nystølvarden er det lagt 2 klopper. 
Over bekken i Hestedalen er det anlagt bro. 
For å kunne komme til topp11, Nystølvarden, fra Frøysokstølan er det også anlagt noen klopper 
og en bro. 
 
Se bilder;  

http://no.wikipedia.org/wiki/Klopp


 
 

 
 



  

 

 
 



 
 



 
 

 
  



Merking av skiløypetrase 
 
De meste av skiløypetraseen er gått igjennom og merket med staur eller bambus-stenger. 
 
 
Forslag til tiltak neste år er: 
 
Fullføre merking av gjenstående stier i snaufjellet og stien fra stien fra Varhovd til Nystølvarden, 
via Langetjern til Nystølvarden. 
Fullføre merking av skiløypetraseen med staur. 
Fullføre "broer og klopper" fra Varhovd til Svilestølan. Antar at her trengs 2 broer og ca. 8 
klopper. 
Fullføre "broer og klopper" fra Svilestølan til Steinstølan. Ved Svilestølan trengs 2 broer og ca. 6 
klopper. Ved  til Langevadet trengs 1 bro og ca. 3 klopper. 
Tilsammen utgjør dette 5 bro og 17 klopper, som utgjør ca. kr. 25.000,- 
 
 

 
Guttorm stiller «seter-bua»/ bygget på Steinstølan til disposisjon til Nystølfjellet løypelag i 15 år 
med mulighet til forlengelse (det må settes opp en "leie-kontrakt") som "varmestue" for turgåere 
og jegere i området,  
 

 
 
Med hilsen 
Guttorm Spillum 
 
Telefon    mobil      47 01 05 60 
                privat      32 07 54 07 
                kontor     32 07 35 07 
                 
E-post:   guttorm.spillum@gmail.com   (privat) 
E-post    guttorm.spillum@bfk.no   (arbeid) 
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