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FOR DEG SOM FORETREKKER SKI  PÅ  BEINA!

Enkel
Easy
Middels
Medium

Krevende
Challenging
Ekspert 
Expert

Kartet viser skiløyper og utvalde sommarløyper i 
Sysendalen og i sentrale nærliggjande fjellområder.

Dei merka og preparerte skiløypene i Sysendalen er 
i hovudsak gradert som blå for middels godt trente 
skiløparar med grunnleggjande skiferdigheiter. Dei 
delane av løypenettet som er meir krevjande, er 
merka av i kartet med høgare gradering. 

I løypenettet er det utplassert retningsskilt med 
namn på staden der løypa endar og distanse til 
staden. Det er og symbol med farge i samsvar med 
graderinga. Sett deg inn i kva som krevst for å gå 
inn i terreng med ulik gradering. 

Løypene vert køyrt alle helger f.o.m jul til over 
påske, og er klare for bruk til kl 10 kvar laurdag og 
sundag. Løypene som ligg høgt til fjells vert ikkje 
køyrt før vinterferien. Mer info: www.sysendalen.no

 Sommarløypene er markert med gult i kartet. I 
tillegg er DNT sine turstiar i området teke med. Dei 
er markert med raudt i kartet. Der det er DNT-mer-
ka løyper som er sammanfallande med dei lokale 
løypene, vert det ikkje merka med gult i terrenget. 
Heile rundturar i sommarløypenettet vert merka med 
namn, retning og distanse til staden.

Det er ein kombinert gang-/sykkelsti og skiløype i 
Sysendalen. Den går mellom Midtbø og Maurset. 
Den har lys. Den er markert med både blått for 
skiløype og gult for gangssti.

Dei markerte sommarstiane er gradert som raude 
for erfarne turgåarar.

Velg tur etter evne !

Fargekode Passer for Høydemeter og lengde * Sti type

•	 Nybegynnere, krever
ingen spesielle
ferdigheter
(Dersom tilrettelagt
for rullestol/barnevogn,
merkes dette med
eget symbol)

•	 < 300 m
•	 < 5 km

•	 Asfalt, grus, skogsveier og
gode stier

•	 Stor grad av opparbeiding som
gir god fremkommelighet

•	 Hovedsak kortere turer
•	 Underlag fast og jevnt uten

store hindringer eller kryssing
av stor bekk

•	 De med litt erfaring
i terreng

•	 Middels trente turgåere
•	 De med grunnleggende

ferdigheter 
 
 
 

•	 < 600 m
•	 < 10 km

•	 Kan ha noe mer krevende partier 
enn grønn tursti

•	 Kan være steinete, men ingen ur
•	 Kun enkle vad

•	 Erfarne turgåere
•	 De med god utholdenhet
•	 Godt turutstyr og

gode fjellsko
•	 Kunnskap om kart

og kompass 
 
 

•	 < 1 000
•	 < 20 km

•	 Sti, åpent terreng, stein,ur og 
snaufjell

•	 Bratte helninger og lengrestrek-
ninger med løs stein og myrkan 
forekomme

•	 Vading kan forekomme

•	 Erfarne fjellfolk
•	 De med god utholdenhet
•	 Godt turutstyr og
•	 gode fjellsko
•	 Kunnskap om kart  

og kompass

•	 Ingen maks høyde
eller lengde

•	 Lange turer på mer krevende
stier enn ”rød sti”

•	 Krevende vading kan forekomme

Fargekode Passer for Høydemeter og lengde * Sti type

•	 Nybegynnere
•	 Krever ingen spesielle 

ferdigheter

•	 < 100 m •	 Korte løyper uten ”plogbakker” 
eller	”fiskebeinsbakker”

•	 Dersom løypen er skuterpreparert 
bør	den	være	tilnærmet	helt	flat

•	 Må ligge i beskyttet terreng

•	 Middels godt trente 
skiløpere

•	 Grunnleggende  
skiferdigheter 
 
 

•	 < 300 m •	 Mer krevende løyper
•	 Dersom løypen er skuterpreparert 

må traseen legges slik at alle 
nedoverbakker kan kjøres uten 
store krav til skiferdigheter

•	 Kan gå over tregrensen, men ikke 
værutsatt over lengre strekk. I 
slike områder må løypen i så fall 
merkes ekstra godt

•	 Erfarne og godt trente 
skiløpere

•	 Krever godt utstyr etter 
forholdene og god 
utholdenhet

•	 Kunnskap om kart og 
kompass

•	 < 600 •	 Løyper i høyfjellsterreng og 
lange, krevende løyper, gjerne 
upreparerte

•	 Løypene kan ligge i fjellområder 
uten mobildekning

•	 Erfarne og godt trente-
skiløpere

•	 Krever godt utstyr etter 
forholdene og god 
utholdenhet

•	 Kunnskap om kart og 
kompass

•	 Ingen maks •	 Lengre og mer krevende løyper 
enn rød, og med til dels bratte 
stigninger opp og ned

•	 Løypene kan ligge i fjellområder 
uten mobildekning og er vanligvis 
upreparerte

•	 Konkurranseløyper i henhold til 
FIS standard
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