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Kirketaket
Følg veien oppover. Her er det ofte oppkjørte spor. Løypa går i en stor sving
ut mot venstre. Oppe på flaten deler løypa seg. Vi går til venstre mot Kirketaket (7). På returen kommer du den andre veien.
Utdrag fra Skibok for Romsdal. Du finner den i
bokhandelen. Den kan også bestilles på
www.turbok.no.
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Mot Kirketaket

Retur
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Stimøte.

Følg stitraséen i retning Snortungen.
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Etter et åpent område fortsetter
turen på en stitrasé inn i skogen
på skrå opp mot venstre i
retning Snortungen (8). Stien
treffer en annen sti (9) som du
følger mot høyre (skiltet mot
Kirketaket). Litt høyere oppe
blir skogen mer glissen, og ved
et nytt skilt til Kirketaket tar du
av bratt opp til høyre (10).
Du krysser oppover i et terreng
med lite skog. Løypa runder
vestkanten av ryggen fra
Steinberget. Litt over skoggrensa må du svinge opp mot
høyre for å komme inn på ryggen der den starter (11). Du
følger nå den brede og nesten
flate ryggen av Steinberget (981
moh) innover (13). På slutten
må du litt opp og så ned.

Ta av fra stien her.
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Mot vesttoppen av Steinberget.
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Over ryggen
på Steinberget.
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Nær Kavlisetra svinger
du mot Isfjorden.

”Bare” en motbakke gjenstår.

Deretter er det en lang motbakke langs ryggen til
toppen (14). ▲Gå inn fra venstre mot varden. På
toppen må du være ytterst forsiktig. Her er det
store skavler. På østsiden av varden går det et
hakk inn i fjellet, ofte dekket av en skavl. Hold
deg derfor kun på den siden av varden der du kom
opp. På retur kjører vi ned den enorme bakken til
Kavlisetra (16). På grunn av rasfare fra
Steinberget må du nesten ned til Kavlisetra før du
dreier til høyre mot Isfjorden (17). Hold høyre
side av elva. På slutten kjører du på en traktorvei
og møter løypa fra turen opp (7).
(© Turbokforlaget 2009)
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Retur under Steinberget.
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