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Etter en drøy kilometer går noen ledninger over veien. Her går det en svak Tmerket sti opp til høyre merket Gravdalen/Bjorli. Følg denne til du igjen
kommer til veien. Der følger T-merkingen veien hundre meter før den tar opp
til venstre, nå på en god, merket sti (6, 7). Er det mye snø kan det være
enklere å gå på veien istedenfor stien. Da kan det være kjekt med en lykt inne
i tunnelen.
Utdrag fra Skibok for Romsdal. Du finner den i bokhandelen. Den kan også
bestilles på www.turbok.no.
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Vi tar av fra veien
andre gang.

God sti videre.
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Etter kløvstien ender en her
(også første alternative P-plass).

Stien, eller kløvveien, sikksakker oppover lia. Til slutt kommer du til en
grind, og til bilveien (8). Her er også parkeringsmuligheter (P2 på kartet).
Stien fortsetter opp til høyre, men vi anbefaler det mindre bratte alternativet
vist på bildet over.
Vel oppe på kanten vist på bilde 8 dreier du nesten 90 grader mot høyre. Her
vil du treffe veien til Gravdalen. Veien er vanligvis synlig. Den går horisontalt
mot høyre. Følg veien. ▲Ikke gå høyere enn veien. Snart runder du en kant
og ser Gravdalen foran deg. Kryss dalen som vist på bilde 9. Gå mot høyre på
motsatt side av dalen opp mot Hundan (se kartet).
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Sving rundt Gravdalen.
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Bestigning opp nord-ryggen.

Ved Hundan ser du toppen foran deg (10). Du har fortsatt en kilometer inn til
foten av toppen (der den grønne pilen starter), og 800 høydemeter igjen. Gå
opp i dalen til høyre og følg så eggen til toppen der du finner en varde. Retur
samme vei, med mange fristende bakker. Våt sommersnø kan lage ras, ufarlig
her (11), men er bakken stor nok og snøen løs, må en vise forsiktighet.
Når du er nede i Gravdalen følger du veien tilbake. ▲Ikke kjør for tidlig ned
til venstre. Da kan det bli svært bratt. (© Turbokforlaget 2009)
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