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Mot brua over Malmeelva.
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Urfjellet
Etter tre hundre meter går
hovedveien ned til venstre og
over ei bru (2). Vi skal over
denne. Et par hundre meter etter
brua kommer du til to stolper ved
siden av veien (3). Ta av fra
veien mot høyre, og fortsett på
høyre side av beitemarkene
(inngjerdet) mot foten av fjellet
(4). Nederst i skogen svinger du
litt mot høyre og stiger bratt
oppover i svinger.

Vi forlater veien.
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Utdrag fra Skibok
for Romsdal. Du
finner den i
bokhandelen.
Den kan også
bestilles på
www.turbok.no.
På høyre side
av beitemarka
mot skogen.
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Dette er turens bratteste del. På
nedturen er det vanskelig her. Over
den bratte skogen blir terrenget litt
slakere, og du fortsetter på skrå opp
mot venstre (5).
Hold deg mellom ryggen til venstre
og de bratte partiene til høyre (6).
Turen går videre i tunge motbakker
rett mot toppen. På vei oppover kan
du studere de flotte svingene til
telemarkskjørerne. Nær toppen er det
noen små varder på venstre side. Stor
varde og flott utsikt på toppen (7).
Retur omtrent samme vei som opp.
Under snøen er fjellet dekket av grov
ur. Steiner kan ligge på lur rett under
snøen. Den tryggeste veien er i de
små dalsøkkene der vinden legger
igjen løssnøen. I det siste henget før
den bratte skogen finner du den
enkleste og kanskje beste nedkjøringen et hundre meter til høyre
for oppturen. Her har du små
bjørkebusker til porter og ofte jevn
fin snø (8). Bekken må krysses mot
venstre på kanten før den bratte
skogen. (© Turbokforlaget 2009)

Etter den bratte
skogen stiger du
mot venstre.
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Mellom ryggen til
venstre og bratte
partier til høyre
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Fra toppen mot
Talstadhesten.
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På returen anbefales en stor
sving mot høyre i skoggrensa.
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