Til Kristiansund

Steinlifjellet

Silsethytta

Fursetfjellet
Løypa går nå innover
flate myrer, østover
(svakt mot venstre når vi
har veien bak oss). Etter
en drøy kilometer
kommer vi til et veidele
(2). Ta til høyre her – vi
skal returnere via den
andre løypa.
Løypa svinger mot høyre
og går i svinger opp til
åskammen (3). Løypa
følger nå Raudlia, på
høyre side av denne.
Først en liten nedkjøring.
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Lenger framme ser vi
ned mot Silsetvatnet.
Her svinger vi nesten
180 grader, og følger den
andre løypa tilbake (5).

Ved veidelet tar vi til høyre.

(© Turbokforlaget 2009)
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Løypa går i fine svinger
opp til kammen.

Utdrag fra Skibok
for Romsdal. Du
finner den i
bokhandelen.
Den kan også
bestilles på
www.turbok.no.
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Her svinger vi nesten
180 grader.
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Returløypa stiger nå opp mot
Langlisetra. Der tar den en krapp
høyresving (6). Snart er vi på
toppen av ryggen. Løypa følger nå
en traktorvei videre. Pen nedkjøring
mot høyre. Løypa går ganske langt
ut mot høyre, før den svinger ned i
dalen til venstre (7). Vi krysser ei
stor flat myr i dalen. Løypa går nå
mot venstre, på motsatt side av
ryggen vi fulgte på vei inn (8).
Snart er du ved veidelet (2). Retur
samme vei til parkeringa.
Vil du forlenge turen til Silsethytta
(hytta til venstre på bilde 9),
fortsetter du rett fram ved ”180
graders svingen”(5) og kjører ned
bakken til vannet. Er isen trygg kan
en krysse over, men vannet er
regulert og en bør ikke velge dette
alternativet uten at en er sikker på
isen. Alternativt følger en skogsveien til venstre rundt vannet. Legg
til mellom en og to timer for denne
avstikkeren. Silsethytta er åpen for
servering de fleste lørdager og
søndager (åpningstider på nettet).

På vei til toppen av ryggen.
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Her går traktorveien rett fram,
vi skal ned til venstre.

8

Ned mot dalbunnen.
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