Turen Tisleifjorden Rundt
Turen går over gamle kjerreveier på Golsfjellet og på fine utsiktspunkter på sin vei til
Valdres via Lykkja. Langestølen kolonial med sykkelkaféen er et obligatorisk stopp når
du tråkker over Stølsvidda med utsikten tilbake til Golsfjellet. Her smaker rømmegrøten
herlig! Turen byr på flott fjellnatur med utsikt til fine fjell.

Ved Nøreli er det panoramautsikt til fine fjell

Fra Storefjell sykler du ned veien fra hotellet og tar til venstre inn Kambegutu. Mellom Røde
Kors hytta og Kamben, tar du inn veien til venstre, sykler på fjellvei og passerer Bjødnalie, så
videre på flytsti til du passerer alpinbakkene til Bualie. Her tar du veien til venstre, retning
Guriset, og følger gamle Gurisetvei forbi Appelsintreet og hele veien til Auenhaugen og ned til
Lauvsjø. Innimellom kan du triller sykkelen om du synes det blir for mye stein ned kneikene. Når
du kommer ut på Golsfjellveien tar du til høyre og følger i ca. 4 km. før du tar inn hyttevei til
venstre. Snart tar du av til venstre og kommer på en herlig flytsti. Du passerer idylliske
Blekketjedn, hvor det er supert med en rast på benken i vannkanten, kanskje ser du fisken vake?
Stien tar deg videre til Nøreli, hvor det er panoramautsikt til Skogshorn, Hemsedal sitt høyeste
fjell. Setervollen med den røde setra er ”et lite stykke Norge”. Så kommer bonus med en herlig
nedkjøring, vær obs på mulig biltrafikk her. Det er fint med en pause ved den fine elva før du tar
fatt på motbakker opp til Lykkja. Når du kommer ut på asfaltveien i Lykkja, tar du til høyre og du
er på vei til Valdres, hele veien med utsikt til Tisleifjorden. Det er lett sykling , snart passerer du
over demningen ved Storfjorden, før du er ute på Mjølkevegen. Noen km. videre så er du der, på
Langestølen, som er verdt et velsmakende stopp. Saften til rømmegrøten er laget av vertinnens
selvplukkede bær og kanskje blir den servert på en gammel whiskeyflaske! Etter rasten er det
lett terreng tilbake til Golsfjellet via Furuset og en av de fine mjølkerampene på Mjølkevegen. Du
krysser Tislefjorden ved demningen, er det stille vann speiler fjellene seg i vannet. Ved Bualie er
du på kjente trakter hvor du har vært tidligere på turen, og tar så samme vei tilbake langs
Mjølkevegen til Storefjell. God tur!
Alternativ vei til kjerreveien Guriset – Lauvsjø er å sykle Golsfjellveien langs Tisleifjorden og du
bytter 6 km. med kjerrevei med grusvei.
Fakta:
•
•
•
•
•

Lengde ca. 55 km
Terreng: Fjellveier ca. 42 km. flytsti ca. 7 km. og kjerrevei ca. 6 km.
Middels krevende tur grunnet kjerrevei og lengde
Egner seg ikke for sykkeltralle hvis du velger kjerrevei
Høyeste punkt Storefjell 1001 moh

