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... og over denne og til
venstre for Brandstadbu.

Til høyre mot elva ...
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1 km

Fløtatind
Ved første avstikker fra veien tar du til høyre mot elva
(4). Fortsett over brua og til venstre for Brandstadbu (5).
Vi skal følge stien mot Øverås (6). I skogen krysser stien
to bekker som begge kan være flomstore - spesielt den
siste. Hvis det er snøfritt, bør du følge den rødmerkede
stien på ryggen opp til snøen. Med skiføre er det best å
krysse også den tredje bekken før du går bratt opp til
høyre (stiplet linje på kartet). Her er terrenget mer åpent
for skigåing.

På stien mot
Øverås.
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Til venstre når du har en
stor botn inn til høyre.
I bjørkelia forsvinner kaloriene..
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Turen opp gjennom bjørkeskogen er bratt og tung (9). Et
par hundre høydemeter over
skoggrensa, når du har en stor
botn inn mot høyre, skal du
skrå til venstre (10). Over
kanten på Saufjellet får du se
toppmassivet (11). Nå følger
turens letteste parti innover
ryggen med fine knauser for
pauser og faktisk et par små
nedoverbakker.
Toppmassivet nærmer seg og
du svinger etter hvert mot
høyre (12). På slutten er det
bratt (13).
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På Saufjellet ser du toppmassivet.

Gradvis brattere mot slutten.
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Til toppen.
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Nedkjøringen fra toppen.
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Du treffer stien mot
venstre, på ski er det
best mot høyre.

Retur samme vei som opp (14).
Den første og siste bakken er meget
bratt. Ellers er det ingen spesielle
forhold med unntak av at du skal
ned 1500 høydemeter - som er
vanvittig mye nedoverbakke.
Litt etter Saufjellet må du velge om
du skal følge stien eller å kjøre på
ski hele veien (15, stiplet strek på
kartet). (© Turbokforlaget 2009)

Mot øst ser du Vikesaksa.

Utdrag fra Skibok
for Romsdal. Du
finner den i
bokhandelen. Den
kan også bestilles
på www.turbok.no.
Nedkjøringer for telemarkfolket.
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