Til Eidsvåg

Til Vistdalen og
Åfarnes
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På høyre side av ryggen
før oppstigningen.
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Kvitfjellet

Eikesdalsvatnet

Ikke stig for tidlig
mot ryggen.

Kvitfjellet
Gå på høyre (vestre) side av Uglehaugen (3). Nesten flatt i starten,
men så svakt stigende. Hold nærme
den bratte fjellsida du har på din
venstre side (4). Unngå at det blir for
bratt. Etter én kilometer blir
terrenget i skoggrensa slakere. Du
har en markert fjellvegg foran til
venstre. Her svinger du opp til
venstre før fjellveggen og følger en
liten og bratt dal opp til et platå (5).
Fra platået dreier du til høyre og
stiger opp på Uglehaugen (7).
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Opp den lille og bratte
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Utdrag fra Skibok
for Romsdal. Du
finner den i
bokhandelen.
Den kan også
bestilles på
www.turbok.no.
Opp på Uglehaugen.

Fra Uglehaugen ser
du resten av turen.
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Goksøyra
til venstre.

Rundt høyde 1061.
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På høyre side
av ryggen.
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Oppe på Uglehaugen ser du ruta innover
ryggen (8). Turen videre går opp og ned i
svinger innover denne brede ryggen.
Flott utsikt.
Like før høyde 1061 (se kartet) er det ei
lita flate med et vann. Her må du runde
mot venstre - uten å komme for langt ut
(9). Du har utsikt til Eikesdalsvatnet og
tilhørende alpine topper (10). Mot
toppen er det store skavler mot Eikesdalsvannet. Hold til høyre på ryggen
(11). På toppen kan det være vanskelig å
avgjøre om du står på en hengeskavl
eller fjell (12). Den enkleste returen er
samme vei som du kom opp.
Du kan også kjøre ned i Horndalen mot
vest (stiplet linje på kartet). Den nedkjøringen er så bratt at bakken
tilsynelatende forsvinner under deg.

Toppskavlen er farlig.
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Gå i så fall ett hundre meter tilbake før
du starter nedkjøringen. Sikt mot det
mørkeste partiet på ryggen i horisonten,
litt til høyre for Kjøvskartinden (13).
Nær bjørkeskogen bør du dreie mot
høyre. Pga rasfare og flere bekkekløfter
bør du kjøre helt ned til de øverste
setrene før du tar nedover dalen til
bilveien. Du kommer ut på veien et
hundre høydemeter lavere enn bilen. Gå
veien tilbake til bilen. (© Turbokforlaget 2009)

Nedkjøring til Horndalen
er et bratt alternativ.
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