«Torpa rundt 2022»
Her kommer en enkel beskrivelse av de ulike turene på kartet. Vi har markert hvor Qr koden
ligger med rød pil. Turene er ikke merket opp ute i naturen, så det er kun denne beskrivelsen
og et kart som viser hvor du kan gå. (En tur er merket med oransje bånd). Hvis du er usikker
på hvor du skal så er det derfor lurt å studere kartet litt først, evnt ta kontakt med oss eller
andre kjentfolk i området du skal.
På gåturen/joggeturene har vi tegnet inn runden, om du går hele runden, eller opp og ned,
frem og tilbake gjør du som du vil med…
Når det gjelder skiturene så gir plasseringen av Qr koden mange forskjellige utgangspunkt
fra hvor du kan starte turen din, alt avhengig av hvor lang tur du vil ha og hvor du vil gå ifra.
Men vi legger ut noen forslag her. Last gjerne ned appen «skisporet» for å få et detaljrikt kart
og for å nne ut av når det er kjørt løyper. Her kan du også se hvor du be nner deg på kartet
hvis du er usikker på det.
Qr koden registres enkelt ved å bare åpne kamera på telefonen og fokusere på koden. Hvis
ikke det går kan det hende du må laste ned en app som leser QR koder. Når du har skannet
koden er det bare å registrere navn på alle som er med på turen. Husk og send inn «nytt
svar» for hver person. Vi har 4 gå-/joggeturer, 2 trugeturer og 4 skiturer. «Hele Torpa» med
Nord, Aust og Vest er representert.
Mangler du utstyr; BUA har det meste til utlån og her låner man helt gratis.
Hvis du lurer på noe så ta kontakt!
God tur!
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Hilsen Ranveig og Maren

Tur 1: Gåtur/joggetur - Runde i Øverbygda (Nord Torpa)
Forslag til parkering: Solheim barnehage (OBS! Skal du ta denne turen på
dagtid på hverdager så kjør og parker forsiktig da det er mange
barnehagebarn i område.)
Ca lengde på turen: Rett opp jordet ca 4 km, ca 1 km til hvis man går rundt.
Gå veien tilbake som du kom kjørende fra og ut på Synnfjellvegen. Følg denne
oppover ca 1/2 - 1 km. Gå så til høyre til Øvrevegen og følg denne veien/runden
helt til du kommer ned igjen på Synnfjellvegen. (Litt lenger nord enn du gikk opp.)
Det er også en mulighet å gå stien på jordet rett opp som er markert gult på
kartet. Men da går dere inn på barnehagen sitt område. Her står det en grind opp
mot jordet som er litt vanskelig å lukke opp og igjen så pass på at den grinda er
lukket hele tiden. Jordet kan også være veldig glatt å gå.

Tur 2: Midtbygdrunden evnt med Sæterbygda ( Vest Torpa)
Forlag til parkering: Kan parkere hos Ragnhild Sæteren Thorvaldsen og Stig
Beyer Thorvaldsen, Høgåsvegen 57. Parker til venstre med en gang man
kjører opp til tunet, rett ovenfor en rød garasje (ved en gammel
snekkerstue).
Ca lengde på turen: 4,5 km,
Det er også mulig å gå sæterbygda/ Idarrunden samtidig hvis man vil ha en
lenger runde. Dette er runden vi hadde i fjor.
Qr koden står plassert på en gammel låve/løe.

Runden med Idarrunden i tillegg.

Tur 3: Wæhlerrunden evnt med Bakkebygda, (Aust Torpa)
Forlag til parkering: ca 2 km kjøring på Snertingdalsvegen fra Lillehammervegen.
Her er det avkjøring til høyre til Wæhlervegen. Kan parkere ved postkassestativet.
Qr koden henger på en stolpe rett nedenfor Hogne. Går du retningen som er
beskrevet nedenfor her så må du «snu deg « for å se Qr koden, men den står
midt i krysset der veien går videre til Hogne.
Gå Wæhlervegen (til venstre for postkassene) til du kommer til saga. Hold til
venstre og gå på oversiden av saga og ta til venstre inn på neste veg. Følg veien
og ta til venstre når du kommer til Snertingdalsveien.
Vil du ha en lenger tur så ta med deg Bakkebygda-runden. Denne er på andre
siden av veien der du parkerte. Gå opp Vollvegen og ned igjen Meierivegen, ca
2,6 km til.

Bakkebygda

Tur 4: Flæskerunden, (Aust Torpa)
Forlag til parkering: Torpa barne- og ungdomsskole
Ca lengde på turen: 8 km.
Her er det bare å følge Nord Torpvegen eller Lillehammervegen avhengig av
hvilken retning du går. Hvis du går Lillehammervegen først tar du av til venstre ned
til Valheimsvegen. Hvis du går Nord Torpvegen tar du av til høyre ved Valhovd
brua og første til høyre opp Valheimsvegen. Qr koden ligger langs med denne
veien.
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Denne runden er kanskje lang for barneføtter. Men det går også an å gå opp og
ned Valheimsvegen hvis man nner egnet parkering i nærområdet. Bratt bakke så
her er det god trim. Men selvfølgelig mest trim får man ved å gå hele runden….

Tur 5: Trugetur på Nylsfjellet (Nord Torpa)
Forslag til parkering: En liten lomme på høyre side av veien hvis du kommer fra
bygda. Plass til ca 2- 3 biler. (Samme parkering som brukes om sommeren)
Lengde på turen: ca 4 km tur/retur
Qr koden ligger i postkassa som står oppe rett før du er på toppen.
Løypa går akkurat der stien går på sommeren. Dette er en bratt tur, spesielt
første kilometeren, men alt er verdt det når man kommer på toppen av
Nylsfjellet…
Inntil det kommer mer snø er det mulig å droppe trugene og bare gå på beina,
evnt en kombinasjon. Vabber litt i snø innimellom, men ikke noe problem å
komme seg opp. Men stien er VELDIG GLATT noen plasser i det bratteste
partiet, så pigger eller brodder kan være lurt.

Tur 6: Trugetur/gåtur på Værhaugtoppen (Aust Torpa)
Forslag til parkering: Parkeringa ved skiløype til Rauhaugrunden.
Ca lengde på turen: Ca 4 km.
Turen er merket med oransje bånd, så følg disse.
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Kryss forsiktig Lillehammervegen og følg veien inn til Værhaug. Når man
kommer til Værhaug går du ovenfor skigarden. Rett ovenfor her deler løypa
seg, Der begynner runden. Går du rett frem og ned til venstre, kommer du ned
på veien til Gamle Skinnerlien. Gå opp denne veien (forbi husene i gamle
Skinnerlien), til du kommer til et vegkryss. Ta til høyre. Du vil da se ei lite brun
tømmerhytte. Like før denne tømmerhytta går trugeløypa opp til venstre, opp i
skogen. Følg løypa til du kommer på toppen. Løypa går rett nedenfor
rasteplassen/qr koden så husk å gå oppom. En n bergknaus som du får rett
foran deg. Litt til venstre for knausen er enklest å komme opp, men gå der du
vil. Flott utsikt og nt å lage bål! Fortsett runden sør/øst mot Værhaug igjen.
Dette er en runde så det er det samme hvilken vei du går. Man kan gå på vei
ca halvparten og truger ca halvparten.

Tur 7: Skitur Oppsjøen (Nord Torpa)
Forslag til parkering: Stor parkeringsplassen der Synnfjellvegen ikke går lenger nå
på vinteren. Ca 400- 500 meter nordafor hotellet. Parkeringsavgift med Vipps til
140396, 40 kr.
Ca lengde på turen: ca 7,5 km tur/retur
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Her er det bare å følge Synnfjellvegen innover til krysset ved Oppsjøen. Her står
Qr koden. Flatt og nt terreng.

Tur 8: Skitur Brandsrurunden (Vest Torpa)
Forslag til parkering: Lengeroppberget
Ta av mot Sæterbygda. Kjør til kryss med containere på høyre side, følg veien
videre rett fram (ørlitt mot høyre) Kjør forbi hvitt hus på høyre side ta så til høyre.
Bratt oppover, følg så veien til høyre i neste kryss ( åpen grind), Bratt, skarp sving,
Så først til høyre. Da ser man parkeringsplassen.
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Da er det bare å starte på runden. Qr koden henger på en «ut på ski» postkasse.
Vi legger ut en oppdatert l når vi vet nøyaktig hvor Qr koden plasseres.

Tur 9 : Skitur i Hugulia, Elgmyrrunden/trekanten
Forlag til parkering: Stor parkeringsplass til høyre når man har kjørt forbi
Hugulia og ferista. Rett ved bommen. Parkeringsavgift! Vipps 40 kr til 21480
Ca lengde på turen: 5 - 6 km
Det er litt motbakke opp til Qr koden, men desto fortere går det å komme seg
ned igjen. Qr koden er plassert i krysset mellom Elgmyrrunden og Trekanten. I
fjor hadde vi Qr koden i det andre trekantkrysset til høyre på kartet. Dvs at det
er fullt mulig å gå fra Slåtten (som vi la opp til i fjor) eller andre plasser for å
komme til Qr koden. Og benytt gjerne anledningen å gå videre opp til fjells….
Vakkert område! Vi sier ifra så fort det er nok snø og Qr koden er oppe.

Tur 10: Skitur til Kvitberga (Aust Torpa)
Forslag til parkering: Kjør opp Bjørnmyrvegn (Øvergjøvik) og parker ved
garasjen til løypemaskina.
Ca lengde på turen: 5 km opp til qr koden. Ca 10 km totalt.
Vi har markert en rute man kan gå, men her er det valgfritt hvor man går og
hvilke lengde man vil ha på turen. Bålpanna er plassert på Kvitberga der Qr
koden også er, så her er det mulighet for grilling.

