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Til Fiksdal
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Retning til venstre
for toppmassivet.

4
Reset

P

Til Vatne
8

Blåskjerdingen
Etter drøye et hundre høydemeter bør du
følge et flatt platå noen hundre meter (5)
før du igjen stiger slakt. Retningen din
skal være litt til venstre for toppmassivet
▲Horisontalt mot bekken
(6). Når du ser dalen vest for Litletil Skjerdingsvatnet.
skjerdingen, dreier du til høyre og følger
høyre side av dalbunnen innover (7). På
slutten av dalen stiger du opp mot venstre i retning toppen - til et lite platå.
▲ Her frister det å fortsette stigningen, men da må du opp et bratt parti som
kan være farlig. Hold heller horisontalt mot høyre (8)
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Til høyre inn dalen.
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Vi skal følge
dalbunnen oppover.

Kjør ned i dalbunnen. Finn et sted uten nevneverdig skavl. Fortsett oppover i
bekkedalen (9). Dette området er turens beste! Der dalen blir bratt må du opp
til høyre og rundt en liten knaus. Fortsett på høyre side av dalen mot den store
skavlen. Drei til venstre for denne og gå opp på bandet rett fram (10).
Her må du opp den bratte ryggen til høyre. Du har utsikt til store deler av
Sunnmøre (11).
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Opp til bandet.
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Bratt opp med god utsikt.
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Fra toppen mot Molde.

På slutten flater ryggen gradvis ut. Først etter flere små
varder (12) kommer du til den store varden på toppen
(13).
Mot toppen.

Samme vei tilbake. Kjør helt ned den bratte stigningen
før du tar mot starten av dalen (14). Du kan også kjøre
ned hovedryggen mot sør. (© Turbokforlaget 2009)
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Utdrag fra Skibok
for Romsdal. Du
finner den i
bokhandelen.
Den kan også
bestilles på
www.turbok.no.
Nedkjøring med utsikt
til Romsdalsfjorden.
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