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I enden av jordet kommer du inn
på en traktorvei. Følg denne i
slak stigning mot Flemsetervatnet
(4).
▲Like før Flemsetervatnet tar vi
til venstre, over den smale broen
(5). Fortsett rett fram opp på
ryggen. Denne lettgåtte ryggen
med glissen skog følges helt til
toppen av Flemseterfjellet (6). På
den andre siden av toppen kjører
du ned og litt mot høyre under
høyspentlinjen (7).

Mot Flemsetervatnet.
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▲Litt før Flemsetervatnet tar
vi til venstre over broen.
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På ryggen mot
Flemseterfjellet.
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Fra toppen av
Flemseterfjellet.
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Følg de øverste
furuene.
▲ I vestkanten av Litlreinsfjellet
ser du resten av turen.
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Kryss bandet mellom Flemseterfjellet og
Litlreinsfjellet, deretter på venstre side av
Litlreinsfjellet. Stig slakt opp mot venstre
forbi ei hytte. Anbefalt høyde er ved de
øverste furuene (8).

Nær toppen.
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Retur samme vei som opp helt til du har
passert hytta i Solskins-kvilaren. Herfra skal
vi ned dalen mellom Litlreinsfjellet og Flemseterfjellet (11). Her får du flotte og lette
utforkjøringer ned til Flemsetervatnet (12).

Ned dalen til venstre
før Flemseterfjellet.
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Hold på høyre side av Flemsetervatnet ved
noen naust (13). Hvis isen er utrygg, må du
krysse den smale broen som du gikk over på
oppturen. ▲Ta til høyre der traktorveien
deler seg før gårdene (14). (© Turbokforlaget 2009)
Utdrag fra Skibok for Romsdal. Du finner den
i bokhandelen. Den kan også bestilles på
www.turbok.no.

Ned dalen og til høyre
for Flemsetervatnet.
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Ved Flemsetervatnet.

▲Du må krysse kanten av Litlreinsfjellet.
Her er det bratt, men det løser du ved å gå et
stykke mot høyre før du kjører ned på bandet
mot Reinsfjellet (9). Følg ryggen til toppen
(10). Mot høyre kan det danne seg store
skavler, gå derfor inn på ryggen.

14

▲Siste
veivalg
på returen.
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