Tur til Stølsvidda i Valdres med Gauklia og Brattåsen
Turen til Gauklia er en herlig sykkelopplevelse! Den er en miniatyr av sykling på
Golsfjellet og Valdres og viser hvor fint det er. Utsikt, stølsgrender, beitende dyr,
plutselig ser du traner, bekasiner og hører gjøken. En avstikker på noen få hundre
meter gir deg Langestølen med den gode rømmegrøten.

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. Du krysser Tisleifjorden over demningen
og følger Mjølkevegen hele veien til Brattåsen, som er turens høyeste punkt. Før du kommer dit
passerer du Furuset, hvor du fortsetter videre rett frem. Etter en nedkjøring er det ny motbakke
og den går igjennom den vakre stølsgrenda Gauklia. Det er fin trening å sykle bakkene, men det
er så vakkert her at du må gjøre et stopp. Nyt utsikten til Skogshorn, se etter tranene som av og
til danser på jordene. Så er det gjøken da, selvsagt kan du høre gjøken sin klokkeklare sang i
Gauklia. På veien videre mot Brattåsen er utsikten tilbake til Golsfjellet med deg. Når du når
turens høyeste punkt, ser du topper i Jotunheimen foran deg på klarværsdagene. Herifra er det
herlige utforkjøring ned igjennom ny stølsgrend, Tyrisholt. Du har fortsatt Skogshorn rett i mot
deg. Kuene og sauene beiter, som seg hør og bør i ei ekte stølsgrend. Snart er du nede på
fjellveien du skal ta tilbake til Golsfjellet. Her er tipset å ta turen innom Langestølen kolonial for
et velsmakende stopp før du skal ta turen tilbake til Storefjell. Langestølen byr på rømmegrøt og
vaffel til syklistene. Siste etappe er stort sett i lett terreng til du er på Golsfjellet. Fra Furuset
følger du samme vei som du syklet på starten av turen. God tur!

Fakta:
•
•
•
•
•

Lengde ca. 45 km,
Terreng: Fjellveier ca. 40 km, flytsti 5 km.
Middels tur
Egner seg for sykkeltralle
Høyeste punkt Brattåsen 1050 moh.

