Eira
2

4

Osen

Eikesdalsvatnet

Kvitfjellet

3

P
4
Styggeværshaugen

Meringdal
5

På god og bratt sti opp skogen.
Røndølskardvatnet
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Sjøvdøla

Vi starter skituren ved grunnmurene av ei gammel løe.

Nyheitinden

Sjøvdøla
6

Gå opp den T-merkede stien
langs elva i retning Svartvassbu.
Stien er bratt, men god og merket
(4). Den går på ryggen mellom to
elver. Like under skoggrensa
kommer du til grunnmuren av ei
løe. Herfra er det ofte skiføre (5).
Stig videre oppover forbi
skoggrensa og til det første vannet
(Røndølskardvatnet). Dette bør du
passere på venstre side på grunn
av rasfaren fra Styggeværshaugen
til høyre (6).

Røndølskardvatnet
passeres på venstre side.
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Stig opp på andre siden
av elva fra vann 1014.

Rett før vannet på 1014,
skal du bratt opp på
ryggen til høyre.
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Etter Røndølskardvatnet skal du krysse
elva fra vannet på 1014 moh og stige
opp til venstre (7). Fortsett nesten til
vannet før du stiger bratt opp på ryggen
mot høyre (8). Dette er turens bratteste
parti. Kryss oppover der det er minst
bratt (9). Gå helt opp på ryggen. Herfra
ser du resten av turen (10).

I sikk-sakk opp den bratte ryggen.

Du får nå et slakere parti og kan samle
krefter til topp-partiet. Fortsett innover
ryggen og sving ned på isbreen. Når du
krysser breen, bør du holde høyden.
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Etter breen går du opp på ryggen (11).
Sving mot høyre, rett mot toppen. Her
er det bratt.

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

Hold høyden over breen.
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Fra ryggen over vann 1014
ser du resten av turen.
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Mot indre del av Eikesdalsvatnet.

Utsikten fra den luftige toppen er formidabel (13).
På retur velger de fleste å kjøre den bratte dalen ned til vann 1014 (14 og 15) i
stedet for å følge ryggen der en kom opp. Kryss vannet. Du møter snart dine
spor fra oppturen. Ellers er det samme vei ned som opp. (© Turbokforlaget 2009)
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Ned til vann 1014.

15

Her er det god plass.
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