Haukarheia
Molde

Bare fem minutters kjøring fra
Molde sentrum finnes et
snøsikkert skieldorado. På
den sørvestvendte Tustenryggen (Haukarheia) får du alt
innen et lite område: Spennende, barnevennlig terreng,
sol og Moldepanoramaet.
Turen kan forlenges til toppen
av Tusten.
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Navn

Haukarheia

Vår vurdering
Sted
Timer samlet
Total stigning
Utsikt
Finne veien
Nedkjøring
Luftig
Anbefalt utstyr
Kartreferanse


Nordbyen, Molde
2,5
200 meter

Stort sett greit
Lett
Nei
Turski
Turkart Molde

1
Tusten

Bårdsdalsvt

Haukarheia
7

Parkering og turstart.

5
8

Bergsvt

Kjørebeskrivelse

9
Hindalen
Øverlandsvt
3
2

Samme som for turen til Moldeheia.

4

Rutebeskrivelse

1 km

Vannverk

P
Nordbyen

2

Fra parkeringsplassen følges skisporet
videre langs bilveien (1) til vannverket. Her deler løypa seg (2). Hold
til høyre ned bakken, til østenden av
Øverlandsvatnet. Fortsett rett fram inn
Hindalen (3). Flere små broer gjør det
lett å gå, selv med lite snø. Løypa
krysser under kraftledningene.
Fortsett opp bakkene i Hindalen helt
til toppen av dalen. ▲ I enden av
toppflata, rett før terrenget heller ned
mot skitrekket, svinger du vinkelrett
til venstre mot Tustenryggen. Sikt på
det hakket som ligger over skoggrensa
og lengst til venstre (4). Herfra må du
normalt lage spor selv.

Til høyre i krysset ved vannverket.

3

4

Hindalen.
▲Sikt på det vestligste
hakket over skoggrensa.
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6

Her kan du avslutte turen - med sol, utsikt og moro.

5

Siste stigning mot ”hakket”

Du kan treffe oppkjørte løyper
som går i helt andre retninger enn
du skal. På slutten stiger du opp
mot hakket som vist på bilde 5.
Du kommer opp i ei grop med
åpning mot sørvest. Her er det fine
bakker på alle kanter (6).
Terrenget innbyr til spennende
aktiviteter.

Snøhule

22

Moldepanoramaet fra Haukarheia.

7

Om du vil, kan du følge ryggen
videre mot toppen av Tusten (7).
Skiføret er vanligvis best på
høyre side av ryggen. Det kan
være lite snø på kanten av ryggen
og i topp-partiet. Ikke hold for
langt ned - der kan du treffe en
rasfarlig skavl.
Nedkjøringen blir enklere om du
følger høyspentlinjene. Kjør rett
ned til ledningene og ta til høyre
(8). Ledningene følges til du
treffer skiløypa (9). Den siste lille
bakken på bilde 9, ned til løypa,
er litt kronglete.

Mot Tusten på nysnø
i slutten av april.

8

Du kan følge
høyspentlinja.

9

Ved høyspentlinja treffer
du skiløypa igjen.
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