
SYKLING / BIKING - HEMSEDAL & GOL



Velkommen til Sykling i Hallingdal 
 
Denne brosjyren beskriver mest sykling langs grusvei, 
traktorvei og noe sti og er kun et opptrykk av den tidligere 
sykkelbrosjyren fra 2011.
Hemsedal ønsker å utvikle mer stisykling og har derfor blitt 
med i en større sykkelsatsing for hele Hallingdal som aktiv 
deltager i sykkelprosjektet Tråkk n’ Roll, som bygger morsomme 
og bærekraftige sykkelstier rundt omkring i Hallingdal.
I sommer/høst 2018 bygges det en familievennlig rundløype 
i tottenskogen, med en fantastisk utsikt over dalen og de 
herlige fjellene rundt.
Det blir en morsom sti, veldig godt egnet for barnefamilier, 
men stien vil også ha en del spenstige partier med rød og 
blå linje, for lek og moro for alle aldre.
I neste trinn håper vi å få utviklet en spennende flytsti i 
skisenteret, som alle kan sykle med vanlig terrengsykkel, 
dvs ikke en utforløype, men en sti du kan flyte på uten det 
store behovet av avansert sikkerhetsutstyr eller brems.
Det blir også bygget en belyst gang- og sykkelvei mellom 
skisenteret og Tuv. Her er det også mulig å sykle en koselig 
naturlig sti langs elven, helt til Rjukandefossen.

Welcome to biking in Hallingdal 
 
This is an overview of cycling opportunities along gravel and 
dirt roads in Hemsedal, and is only a reprint of the cycling 
brochure from 2011. 
Hemsedal wish to develop further biking opportunities on 
dirt roads, and have therefore gotten involved in the 
greater cycling initiative in Hallingdal, Tråkk n’ Roll, which 
builds fun and sustainable cycle paths around the area. 
a family-friendly circular track is being built in 
totteskogen this summer/autumn (2018), which offers an 
amazing view over the valley and the surrounding 
mountains.
It will be a fun path suitable for families with children, but 
harder parts are also being built to satisfy those who want 
more of a challenge. 
We hope to develop a new path that does not require a 
downhill bike, and which is suitable for people of all 
abilities. 
A lit bike path will also be built between the ski centre and 
Tuv where it will be possible to bike along the river all the 
way to Rjukandefossen.



HemSedal HaR: 
 
Hemsedal bike Park med en lang utforløype på drøyt 3 km 
og 450 høydemeter. Hopp, doseringer, North Shores, Wall-
rides, Drops m.m.

225 km merkede sykkelløyper i Hemsedal, i tillegg til 
mange flotte sykkelstier og koselige sykkelveier på Golsfjellet 
og i resten av Hallingdal..

et glimrende utgangspunkt for flotte sykkelturer – dags-
turer eller overnattingsturer – til fjell og fjord.

Sykkelutleie og verksted med stort tilbud av downhillsy-
kler, stisykler og elsykler, inkl. sikkerhetsutstyr.

HemSedal HaVe: 
 
Hemsedal bike Park with a long downhill track. 
Length: 3 km and 450 meters height difference.

225 km marked bike tracks on gravel roads and single 
tracks in the woods, in the valley and in the mountains. The 
tracks are graded from easy to expert (8 green. 4 blue, 7 red 
and 2 black.

an excellent starting point for many good cycle trips. There 
are short day trips on gravel roads to more demanding ones 
with overnight stays at the many mountain cabins in the area.

bike Rental with downhill bikes, mountian bikes and e-bikes. 
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Hemsedal er prosjekteier for Hallingdals sykkelsamarbeid Tråkk´n´roll og er også i styringsgruppen for Opplysningskontoret 
for terrengsykling (OFT), som er et samarbeid mellom Tråkk´n´roll, og destinasjonene Valdres og Trysil.



        

        

meRkede SykkellØyPeR 
Hemsedal har 15 merkede sykkelløyper, som er skiltet etter 
nasjonal standard med grønne treskilt. Løypene er merket lilla 
på underveiskilter i terrenget og på kart, og gradert etter 
vanskelighetsgrad fra lette grønne og blå løyper til mer krevende 
røde og sorte løyper. Løypene er gradert etter den vanskeligste 
delen av løypa. I beskrivelsen er det kun angitt lengder en vei 
på strekninger som må sykles tur/retur. Alle løyper henger 
sammen slik at man kan sykle til alle attraksjoner.

naSJonal StandaRd FoR Skilting og gRadeRing
Hemsedal følger DNTs merkehåndbok (nasjonal skiltstandard) 
for skilting og gradering i fjellet, når det gjelder sykling, 
vandring og skiløyper. 

StiSykling
Hemsedal har mange fine turstier, se topografiske kart og 
Topp 20 brosjyren. Disse stiene er kun merket for turvandring, 
men ved forsiktig sykling (vis hensyn til turgåere og 
terrengslitasje og følg stireglene!) kan også de sykles, for de 
som ønsker større utfordringer. Gode tips for stisykling kan 
hentes på www.trailguide.no. Disse turforslagene er lagt inn 
av privatpersoner og er ikke skiltet og merket. Her har man 
også mulighet å legge en vurdering av stiens kvalitet, for 
mulig vedlikehold.

kaRt gPS SPoRlogg

Hemsedal har laget sporlogg og høydekurver for alle 
sykkelløyper. Disse kan lastes ned via hemsedal.com/ 
trailguide.no/bikemap.net. Legg gjerne inn deres egen 
favorittur som sporlogg her! Denne brosjyren beskriver turer 
i Hemsedal som er merket som sykkelstier (en vei) samt 
noen lengre turer med Hemsedal som utgangspunkt. 
Hemsedal har mange flotte stier og flere fine turer enn de 
som er beskrevet i brosjyren. Ved bruk av topografiske kart 
vil du finne flere spennende veier og stier.

Signed and gRaded biking tRackS 
Hemsedal has 15 biking tracks which are described in the 
biking brochure and are signed and graded on their difficulty. 

diRt tRackS
Hemsedal has several dirt tracks, which can be found on 
topographic maps and in our Top 20 brochure. These paths 
are only signed for hiking, but if you pay caution to other 
people and the path itself it can be a great place to bike for 
those who seek a greater challenge. Good tips on dirt tracks 
can be found on www.trailguide.no, where private people 
give their personal tips. These paths are not signed.

maPS gPS tRackS HemSedal

GPS file with levels at hemsedal.com/trailguide.no and 
sykkelspor.no. You may also create your own favorite track here!
There are even better tracks, as not all are described here, 
but by using Hemsedal’s map “Turkart Hemsedal” 1:30 000 
and 1:60 000, you’ll be able to find roads and paths.

tursykkel/bike mountain bike gradering track grades

Sykling utenfor vedlikeholdt 
vei, d.v.s. traktorvei eller sti.

Sykling på vedlikeholdt vei.
(mulig med sykeltilhenger).

x 8 = 56,5 km                                                           

x 1 = 19,5 km                                                           

x 1 = 90,5 km                                                           x 6 = 30 km                                                           

x 2 = 4 km                                                           

x 3 = 21,5 km                                                           

Lett og flatt terreng på 
bred grusvei og asfalt.
Lett terreng med utfordringer
som stigninger/utforkjøringer 
eller stisykling.

Fysisk og/eller teknisk krevende 
grusvei og eller sti.

Fysisk og teknisk krevende
sti, grusvei eller traktorvei.

225 km merkede sykkelløyper 225 km posted biking trails

Physically more technically 
demanding on gravel roads 
or tracks.

Physically demanding or
technical tracks and, gravel 
roads or tracks.

Light terrain with some
challenges such as climbs,
descents or tracks.

Flat terrain, tarmac
and gravel roads.

Asfalt / Tarmac – 43 km                         Grusvei / Gravel Road – 146,5 km                         Sti / Path – 32,5 km



        

        

 turkart Hemsedal  
1:30 000

tur- og sykkelkart 
Hemsedal, gol og Ål 
1:60 000   

 tur- og sykkelkart  
Valdres, Hemsedal 
og golsfjellet  
1:60 000

se på www.sykkelspor.no / www. bikemap.net

dalløypa



tuRFoRSlag 
i HemSedal
touR SuggeStionS
 

bike eVentS 

aim cHallenge - multiSPoRt
Sykkel, klatring, padling og svømming. 
lek og moro i teknikkbanen og sykkel-
parken ved  søndagens try-out. 

HaRdbaRka enduRo
Se hemsedal.com

SPoRlØS FeRdSel – takk! 
Det er et privilegium å ha flotte stier og sykle på. Vi setter 
pris på at du tar vare på stiene du ferdes langs, slik at stiene 
kan være til glede for alle, år etter år. Vi setter pris på at du 
tar med søppel hjem og ikke legger igjen spor i naturen, og 
at du tar ekstra hensyn til stiene når det er bløtt terreng!

StiVettRegleR: SykleR du i utmaRk, 
HuSk...
• At høyfjellsnaturen er utsatt for terrengslitasje og at du 
ikke skal sykle i sårbart terreng (myr, tørrberg m.m.), spesielt 
etter stor nedbør/snøsmelting.

• At ikke alle stier er egnet for sykling – bruk stier som tåler 
sykling. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter 
perioder med mye nedbør. Ikke lag stien bredere ved å sykle 
utenom vanndammer eller hindringer. Bær sykkelen gjennom 
myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

• At du legger sykkelturen til de minst brukte turstiene 
for å unngå konflikter med turfolket.

• Å sykle slik at du ikke uroer vilt og husdyr og 
at du husker å lukke grinder etter deg.

• Følg stier, ikke ta snarveier over jorder og gjerder. 
Ikke lag nye spor, takk.

• Å sykle med en fart som er tilpasset turferdsel 
og ikke uroer de som går.

du har alltid vikeplikt for turgåere!

PleaSe enJoy ouR tRackS 
Treat them with respect. Please take your rubbish with you..

WHen cycling in Remote aReaS, 
PleaSe RemembeR:
• The high-mountains are exposed to erosion.

• Ensure that you do not cycle in particularly sensitive 
areas (marshland, shale, etc.)

• Keep to paths least used by hikers, in order to 
avoid any conflict.

• Cycle in a way that does not disturb livestock 
and wild animals.

• Cycle at an appropriate speed; that does 
not disturb walkers.



tRØim – ulSÅk – Vannen

km:  trøim-ulsåk 4 km/5 km 
ulsåk-Vannen 8 km

Høyde/height:
ca 625-825 m

4 km/8 km

ulSÅkStØlen

km: 5

Høyde/height:
ca 860-940 m

5 km

opplevelse: Du sykler forbi Klokkarsteinen og hengebrua ved Ulsåk, en fin rast- og bade-
plass, Fossheim Hotell og dagligvarebutikken Kiwi på Ulsåk. Hallingdal museum (Hemsedal 
Bygdatun) er et fint stop hvor turen til Topp20 toppen Gjeiteberget starter. Lengre mot Lykkja 
rett før Vannen kan du gå til Topp20 toppen Storhøvda og oppleve en fantastisk utsikt mot 
det mektige Skogshorn. Turen er tilknyttet turene: Hemsila, Vannen rundt, Ulsåkstølen og 
Storevatnet rundt.
Veibeskrivelse: Utgangspunkt fra Hemsedal sentrum, langs Rv 52 (på asfaltert sykkel-/gang-
vei) til Ulsåk, følg bilvei oppover mot Lykkja/Hestanåne til sykkelløypa Vannen rundt. Lett 
løype på asfalt med en del stigning. Turen er familievennlig og kan sykles med sykkelvogn. 
Alternativ rute fra Ulsåk/Moen og rundt via Torsetveien (5 km asfaltert vei med lite trafikk) 
tilbake til sentrum.
experience: You will pass Klokkarsteinen, the hanging bridge, a nice picnic area, Fossheim 
Hotel and Kiwi grocery store. Hallingdal museum (Hemsedal Bygdatun) is a nice place to 
make a stop. Here you can visit the museum and hike to Gjeiteberget – a part of the Topp20 
programme. Follow the road and hike Storhøvda (Topp20) before you reach Vannen lake. 
The route connects to Hemsila, Vannen roundtrip, Ulsåkstølen mountain farm og Storevatnet 
roundtrip.
Riding directions: Starting in the town centre of Hemsedal, cycle along the tarmac biking 
& walking track next to the road Rv52 to Ulsåk. You can continue up the road towards Lykkja/ 
Hestanåne to bike the route “Vannen roundtrip”. Alternatively you can return by following 
Torsetveien back to the town centre or cycle towards Gol on biking route “Hemsila”. An 
easy route but with a demanding climb up to Vannen. Family friendly and bikeable with a 
bicycle-trailer.

opplevelse: Ulsåkstølen er en åpen støl med salg av stølsprodukter og servering av tra-
disjonsmat og stølskost. På stølen kan du leie robåt og kjøpe fiskekort til Helsingvatnet. 
Det er også mulig å gå fjelltur til Skogshon skiferbrudd/Føsseball/Skogshorn (Topp 20)/
Såta/Skurvefjell.
Veibeskrivelse: Fra turistkontoret følg Rv52 mot ulsåk (evt. følg veibeskrivelse 
trøim-ulsåk-Vannen), ta av ved skilt mot Lykkja og kjør til du ser skilt til Ulsåkstølen. 
Parker ca 50 m fra hovedveien på venstre side (før bomvei), alt. parker ved Hestanåne 
langs med Lykkjaveien og følg skilting mot Ulsåkstølen, langs grusvei på andre siden av 
Lykkjaveien. Herfra går turen inn til Fekjastølene og tilbake. Retur samme vei. 
Familievennlig tur. Kan sykles med sykkelvogn.
experience: Ulsåkstølen mountain farm sells local farm products and serves traditional 
food. On the farm you can rent a rowing boat and buy fishing license for Helsingvatnet. 
From there you can hike to Skogshorn slate quarries/Fosseball/Skogshorn (Topp 20)/ 
Såta/Skurvefjell.
Riding directions: From the tourist office follow the Rv52 towards ulsåk. go left 
and follow signs to lykkja and take a left turn at the sign ulsåkstølen. 
Park approximately 50 m from the turn off on the left. The trip follows the gravel road to 
Fekjastølene. Return the same way. This is a good trip for families and it is recommended 
to make a visit to Ulsåkstølen. Bikeable with a bicycle-trailer.



Vannen Rundt

km: 20 

Høyde/height:
ca 750-930 m

10.5 km      4,5 km        5 km
        

bulien

km: 5,5  

Høyde/height:
ca 750-950 m

5,5 km

opplevelse: Du sykler forbi Eventyrgarden Huso med en samling av fine gamle bygninger. 
Turen kan kombineres med Storevatnet rundt, Ulsåkstølen, Trøim-Ulsåk-Vannen, Golf Alpin-
Huso eller Golsfjellet. Fin badeplass ved Grytevatnet.
Veibeskrivelse: Utgangspunkt ved parkeringsplass Hestanåne, langs med Lykkjaveien, alt. 
Gravset langrennsarena. Følg grusvei til Blomeslettatn. Turen går så nedover Eikrestølveien, 
en grus- og traktorvei som går forbi Eventyrgården Huso. Ved vei 224 tar en til høyre og 
følger så asfaltert vei tilbake via krysset ved Velta (etter å ha passert Gravset, hvor du kan 
gå Topp20toppen Storhøvda, eller Gravsetårsen rundt). Følg så skilt mot Lykkja som tar 
dere tilbake til utgangspunktet. Familievennlig sykkeltur. Kan sykles med sykkelvogn.
experience: You will pass Eventyrgarden Huso with old beautiful buildings. This route 
connects to Storevatnet roundtrip, Ulsåkstølen, Trøim-Ulsåk-Vannen, Golf Alpin-Huso and 
Golsfjellet. Grytevatnet is a nice place for a swim.
Riding directions: Starting point at Hestanåne parking along the Lykkja road. Follow the gravel 
road in to Blomeslettatn. From here follow the Eikrestølroad down towards Eventyrgarden Huso. 
At road junction 224 go right and follow the road to the crossroad. Follow the road towards 
Lykkja and back to the starting point. Family friendly and bikeable with a bicycle-trailer. 

opplevelse: Koselig stølsgrend i Bulidalen, med flott vannfall innerst i dalen (følg DNTsti 
mot Raaskaret/Kljåen). Fantastisk utsikt fra Topp 20-toppen Svarthetta (rød). Det er også 
mulig å sykle DNT-sti fra Kongevegen/Bjøberg over fjellet til Bulien, men det er veldig 
krevende, og krever god teknikk og noe bæring.
Veibeskrivelse: Fra sentrum mot tuv, ta av høyre mot Grøndalen og følg veien inn til Tubba/
Feten. Alternativt asfaltvei fra Hemsedal golfbane + 3,5 km. Familievennlig tur. Kan sykles 
med sykkelvogn. Tur/ret. samme vei.
experience: Nice area with a lot of mountain pasture farms and a nice waterfall. On your 
way you can hike the Topp20 Svarthetta (more demanding hike) or simply follow the river 
and enjoy the surroundings. 
Riding directions: From town centre towards tuv, make a right towards Grøndalen og 
follow the road to the parking at Feten/Tubba (or Golfstua + 3,5 km). From here the trip 
follows the valley along Buliåne stream all the way to Bulien. Gravel road, return the same 
way. Family-friendly and bikeable with a bike-trailer. It is also possible to bike the footpath 
from Bjøberg/Kongevegen over the mountain to Bulien (but it is very demanding technically 
and requires carrying).



         klJÅen

km: 10,5

Høyde/height:
ca 750-1000 m

5,5 km        5 km           
    

         tuV – VenÅSen

km: 2 

Høyde/height:
ca 650-725 m

1 km           1 km
    

opplevelse: Koselig stølsgrend ved Mørekvam og innover dalen til Kljåstølatn. På Kljåen 
kan man overnatte i DNT selvhusholdhytta. Det går tursti til Topp 20-toppen Buaknuppen 
(svart) via Nevreskaret og til Hemsedals høyeste topp Høgeloft.
Veibeskrivelse: Utgangspunkt Tubba/ Feten (alternativt Mørekvam). Følg grusvei fra Tubba 
inn i Mørekvamdalen. Herfra fortsetter det en traktorvei/sti (5km) helt til Kljåen. Følg samme 
vei tilbake. Turen anbefales for barnefamilier. Ikke tilpasset sykkelvogn.
experience: Area with lots of mountain farms. At the end of the road you can spend the night 
in the DNT self service hut Kljåen (key can be bought at the tourist office if you are/become 
a member of DNT). On the road you will find the path to the Topp20 top Buaknuppen 
(demanding hike.)
Riding directions: Starting point at Feten/Tubba Follow the road onwards to Mørekvam. 
From Mørekvamstølen there is a tractor track all the way to Kljåen. Return the same way. 
Recommended for families with children. Not suitable for bicycle-trailer.

opplevelse: Fin rasteplass ved en koselig gamme som skolen har bygget. Fotsti til Rjukande-
fossen, som er et flott naturvernområde, har en flott badeplass og en spennende hengebru 
(her finnes også utedo). Fra Venåsen kan man fortsette til Bjøberg/Lærdal på Kongevegen, 
eller sykle tilbake langs Rv 52 og videre på Dal løypa ellerGrøndalsløypa.
Veibeskrivelse: Løypa tar av fra Dalløypa rett før Tuv, evt. start fra svingen ved Venåsen og 
sykle mot Tuv. En morsom sti som evt. kan returneres langs elva tilbake til Tuv.
experience: You will pass a nice picnic area and from there you can follow the hiking trail to 
Rjukandefossen waterfall, where you will find a great swimming area and a small hanging 
bridge. From Venåsen you can follow the Old King Road to Bjøberg/Lærdal or bike back 
along RV 52 and follow Dalløypa or Grøndalsløypa.
Riding directions: Before you get to Tuv from Hemsedal centre, take the trail off left towards 
Venås (path and gravel track). Before you come onto the gravel track, you may also turn 
right and follow the footpath to Rjukandefossen waterfall. At Venås/main road Rv 52, you 
can continue across the main road to the Kongevegen which goes all the way to Bjøberg 
(20 km) and even further to Lærdal (90 km) or go back along the Rv 52 to Tuv.



kongeVegen

km: 18,5 

Høyde/height:
ca 800-1000 m

2 km          12 km        4,5 km
        

opplevelse: Den gamle Kongevegen mellom øst og vest, med 4 informasjonsinstallasjoner 
langs veien om historia, steinalderen, natur, m.m. Langs Kongevegen er tre Topp 20-topper 
skiltet; Bjøbergnøse (rød), Raudberg (rød) og Venåshøvda (blå/grønn). Kongevegen fortset-
ter også videre over til Borgund til den historiske ruten (følger noen ganger langs Rv på 
asfalt).
Veibeskrivelse: Start fra Venåsen i Tuv og følg grusvei mot Lio. Herifra blir det en kort 
etappe på Rv52, før du igjen følger den flotte kongevegen videre opp på fjellet til Bjøberg. 
For å gjøre turen litt enklere et det mulig å ta bussen fra sentrum til Bjøberg (se nettbuss.no 
for tider), alternativt sykkeltaxi, for så å sykle derifra tilbake til Hemsedal (går da litt nedover 
hele veien). Familievennlig tur. Mulig å sykle med sykkelvogn.
experience: Along the Old King Road you will find 4 information signs on history, the Stone 
Age, nature etc. You can walk several Topp 20 peaks such as Venåshøvda (easy), Raudberg 
and Bjøbergnøse (more demanding hikes). The Old King Road continues along the Rv52 to 
Borgund and Filefjell. Some parts follow the main road on tarmac.
Riding directions: Start at Venås bridge in Tuv and follow the gravel road up to Lio. Then follow 
Rv52 for a short stretch, before following the Old King Road again up towards Bjøberg. As an 
alternative, you can take the bus from Trøim to Bjøberg (see nettbuss.no for timetables) and 
enjoy the trip back to Hemsedal. Family friendly and bikeable with a biketrailer. 



dallØyPa

km: 9

Høyde/height:
ca 625-800 m

1,5 km        4 km           3,5 km 
        

opplevelse: Fin rundløype i dalen, med sentrum som utgangspunkt. Du sykler forbi 
Hemsegarden og Hemsedal Skisenter med stolheis og Hemsedal Bike park. Videre sykler 
du på en morsom og litt utfordrende sti langs elva til Tuv. Her kan man evt. fortsette 
videre til Venåsen (forbi Rjukandefossen) og videre på Kongevegen eller Grøndalsløypa. 
På østsiden kan man sykle helt til topps til Topp 20-toppen Høllekølten med litt stigning 
på grusvei (1 km). 
Veibeskrivelse: Utgangpunkt i Hemsedal sentrum, følg vestsiden til Tuv langs med elva 
Hemsila på opplyst asfaltert gang- og sykkelvei. Følg så grusvei langs med elva, så sti til 
Tuv. Deretter må du over bru til boligfelt, over riksveien for så å følge veien på nordsiden 
tilbake forbi Høllekølten og langs Kongevegen (sti) tilbake til utgangspunktet (beregn noe 
bæring over grinder/klopper). Det er skiltet sti (Kongevegen) fra Finset videre mot boligfeltet 
på Skogajordet, men her er det en del grinder og klopper, alternativt kan man sykle ned 
Hulbakveien til Rv52 og velge å sykle tilbake mot skisenteret og sykle sykkelveien tilbake 
til sentrum, alt. følge Rv52. Familievennlig tur. Ikke egnet til sykkelvogn.
experience: Easy, but fun trip with start in the town centre. You will pass Hemsegaarden 
and Hemsedal Ski Center with a chairlift and Bike Park. Then a more demanding track 
along the river to Tuv awaits you. From Tuv you can either continue to the waterfall Rju-
kandefossen and to Venåsen and the Old King Road or you can continue to Grøndalen. To 
return you cross the Rv52 and go up the hill to Høllekølten (easy Topp20 hike) where you 
will have a nice view of the ski center.
Riding directions: From the town centre you follow the gravel road to Hemsedal Ski 
Center and cross the road to follow the river to Tuv. Then cross Rv52 and follow the signs 
to Høllekølten. From Hulbak (Høllekølten) you follow “Kongevegen” back to the town 
centre. Family friendly tour, but expect some carrying over gates on “Kongevegen”. Not 
suitable for bicycle-trailer.



HemSila

opplevelse: Du sykler langs elva Hemsila og oppover stølsgrenda Krosstølane. God utsikt 
til Hydnefossen og Kjerringkjeften. For de som ønsker å gjøre turen litt lengre anbefales 
det en tur videre opp mot Smylistølane. Denne kan fortsettes helt rundt for så å komme 
tilbake på veien mot Hemsedal litt lengre bort. Et annet alternativ er å ta av og kjøre over 
demningen ved Eikredammen, krysse Rv 52 og kjøre til Golf Alpin eller videre gjennom 
skogen til Eventyrgarden Huso og Vannen rundt/Lykkja/Golsfjellet. Det er også mulig å sykle 
videre til Gol før man stiger opp mot Grønlio. Du kan også sykle videre opp til Torsetstølane 
og Hornsli for så å gå Topp20 toppene Veslehødn og Storehødn (rød).
Veibeskrivelse: Turen starter på Ulsåk/Moen oppover Torsetveien, ta av venstre til Hødn-
vegen, på grusvei i retning Hydnefossen. Veien går videre på vestsiden langs elva Hemsila 
retning Gol, før den tar opp mot Grønlia. En del stigning som belønnes med morsomme 
bakker ned igjen mot Langeset. Turen kan startes fra sentrum, ved å følge Torsetveien til 
Ulsåk eller sykkel/gangvei langs Rv 52 til Ulsåk.
experience: Easy and family friendly route along the river Hemsil with a nice view of the 
Hydnefossen waterfall and Kjerringskjeften rock formation. If you want a roundtrip you 
can cross the dam Eikredammen and then go up the road at Golf Alpin and follow the 
tarmac road back to Ulsåk or to the other routes Vannen roundtrip / Lykkja / Golsfjellet. 
It is also possible to follow the road up to Torsetstølane to hike up to the Topp20 peaks 
Veslehødn or Storehødn (demanding hikes).
Riding directions: This trip starts at Ulsåk/Moen and goes along the river Hemsil before 
it winds up towards Grønlio. Somewhat uphill but with a fun downhill reward towards 
Langeset. You can start from the town centre as well by following either Torsetvegen or 
the bike lane along RV52 to Ulsåk. 

km: 35 

Høyde/height:
ca 550-850 m

35 km



km: 11  

Høyde/height:
ca 850-1150 m

11 km

Hydalen landSkaPSVeRnomRÅde

opplevelse: Utrolig flott tur med utsikt over sjøen Vavatn og stølsgrenden Vabuleino. 
Langs veien ned til Hydalen følger en liten brusende foss. Hydalen med Hydalsvatnet er 
en grønn og frodig stølsgrend med spennende natur og flora omkranset av bratte ville 
fjell. Mulig å fiske i Hydalsvatnet og Vavatn (fiskekort kjøpes i automat). Topp20 topper 
Harahødn (rød) og Ranastøngji (svart). Alternativt fottur til Putnaklanten eller Hydalshjallen. 
Veibeskrivelse: Fra sentrum mot tuv, ta til høyre i krysset mot Grøndalen. Følg som-
mervei til Harahorn Hotell (Hydalsvegen) og start ved parkeringsplassen ved Fjellstølane, 
alternativt Vavatn/Oset (bomvei for bil kr 40). Turen går så på grusvei langsetter vannet før 
den svinger bratt ned i det vakre naturvernområdet Hydalen. Kan sykles med sykkelvogn.
experience: A beautiful area, surrounded by steep mountains and with a rich and distinctive 
fauna. Also possible to buy a fishing licence and try your luck for a catch, take a swim in 
the calm waters in Hydalen or in the stream along the road. As regards “Top 20” peaks 
you can walk from this route to Kvitingatn, Harahødn and Ranastøngji.
Riding directions: Start at the parking at Fjellstølane, alternative Vavatn/Oset (toll road 
for cars NOK 40). Bike alongside Vavatnet until it turns towards Vaboleino. Follow the 
road that goes down Hydalen (about 250 m gradient).



HelSingVatnet

km: 14

Høyde/height:
ca 820-950 m

2,5 km        10 km         1,5 km
        

opplevelse: Opplevelse: På Ulsåkstølen kan du unne deg et godt måltid med tradis-
jonskost, slik som nystekte lapper og annet godt. Mulighet for leie av robåt og fiske i 
Helsingvatnet. Fjelltur til Skogshødn skiferbrudd/Skogshødn/Såta/Skurvefjell/Trøimsbøtn 
eller sentrum, eller følg tursti til Gravsetåsen rundt og besøk Topp 20-toppene Storhøvda 
(blå) og Gjeiteberget (blå) og Hallingdalmuseet Hemsedal Bygdatun.
Veibeskrivelse: Parker ved Hestanåne og følg kjerreveien på høyre side av hovedveien 
mot Lykkja. Ved Elvik ta til venstre. Kryss hovedveien og følg grusveien inn mot Grø-
testølatn. Ta til høyre og så til venstre mot Løkjestølatn, forbi Ulsåkstølen. Følg grusveien 
til Fekjastølatn, hvor du finner en hyggelig piknik område og fine badeplasser i vannkulp 
om du følger stien mot Trøim. Sykle tilbake samme vei eller bær sykkelen ned turstien 
(1-1,5 km) for å sykle på Helsingliveien (grusvei) tilbake til Lykkjaveien (asfalt). Følg 
Lykkjaveien tilbake til Hestanåne parkering. 
experience: At Ulsåkstølen mountain farm you can enjoy a good meal of traditional food. 
You can also rent a rowing boat and go fishing in Helsingvatnet lake. You will also find the 
hiking trips to Skogshødn slate quarries/Skogshødn/Såta/Skurvefjell/Trøimsbøtn or to 
the town centre. You can also follow the path to Gravsetåsen roundtrip and reach the top 
20 tops Storhøvda (easy) and Gjeiteberget (easy) with a visit to the Bygdatun Museum.
Riding directions: Park at Hestanåne. Follow the cart track on the right-hand side of 
the main road towards Lykkja. At Elvik turn left, cross the main road and follow the track 
to Grøtestølatn. Take a right turn towards Løkjistølatn and continue left to Ulsåkstølen 
(follow the Ulsåkstølen gravel road). The gravel road ends at Fekjastølatn, where you 
will find a nice picnic area and if you follow the path towards Trøim you will find many 
small waterholes to go for a swim. From here you can either bike back the same way 
or you can continue by carrying your bike on the hiking path 1-1,5 km and continue on 
the gravel road Helsingliveien towards Lykkjaveien (tarmac). Follow Lykkjaveien back to 
the Hestanåne parking. 



gRØndalSlØyPa

km: 7,5

Høyde/height:
ca 650-750 m

4 km           3,5 km         
    

opplevelse: Ved Kroken kan du følge turstien til Topp 20-toppen Karisetberget (blå), 
med flott utsikt over Rjukandefossen og dalen. Hvis du velger å sykle grønn avstikker til 
Grøndalsveien passerer du et stort fellesfjøs og en kraftstasjon. Brekkefossen vannmølle 
(rett ved Fagersetveien) er vel verdt et besøk og er en koselig rasteplass. I Grøndalen 
finns Hemsedal golfbane og tennisbane med servering på Golfstua. Turen kan forlenges 
til Kljåen, Bulien eller Hydalen.
Veibeskrivelse: Følg stien langs elva Grøndøla bak det store røde murhuset på Tuv, og 
følg langs jorde/elv. Stien slutter ved Kroken. Her er tre alternativer: 
grøndalsveien: Følg vei til høyre og venstre ut på asfaltert Grøndalsvei, kjør 100 m opp 
bakken, ta venstre ved Fagersetveien. Alternativt fortsett på asfaltert vei. 
brekkefossen: Følg langs elva, over to små bruer, langs et jorde frem til Mølla ved Brekke-
fossen, videre venstre på Fagersetveien, alternativt til høyre til Grøndalsveien igjen. 
karisetrunden: Ta venstre, følg sti/traktorvei mot Karisetberget, ta av til høyre på tril-
lesti, ta høyre ned til Fagersetveien, ta venstre på Fagersetveien (kan med fordel sykles 
motsatt retning). I enden av Fagersetveien (grusvei) går det en sti/turveg (steinete og 
krevende terreng) videre mot Slette i Grøndalen, hvor man sykler Grøndalsveien videre 
til Grøndalen.
experience: At Kroken you can walk up the Topp20 peak Karisetberget (very easy). Here 
you will have a great view of the Rjukandefossen waterfall or follow further to Brekke-
fossen waterfall. Here there is an old restored water mill. In Grøndalen valley you will 
find Hemsedal Golf with golf course, tennis and a café. You can continue towards Kljåen, 
Bulien or Hydalen to make the trip longer.
Riding directions: From the large red brick building at Tuv you can continue along the 
stream Grøndøla towards Kroken in the Grøndalen valley. Follow the dirt track which goes 
along the field next to the stream. At Kroken you can hike up the Topp20 peak Karisetberget 
(very easy) or follow further to Brekkefossen waterfall. At the end of Fagerset gravel road, 
there’s a demanding tractor track taking one further into the Grøndalen valley towards 
Hemsedal golf course. 
grøndalsveien: Go right and follow the green track to the tarmac Grøndalen road. Then 
you will have to go about 100 m uphill, further into the Grøndalen valley, before getting 
back onto a gravel road towards Fagerset. 
brekkefossen: Keep the red dirt track that follow the river to Brekkefossen and Fagerset 
track. 
karisetrunden: Go left before Fagerset lake and follow a black marked bike path up and 
downhill a dirt track back to Kroken. 







         StoReVatnet Rundt

km: 19

Høyde/height:
ca 825-1050 m

4 km           11 km         4 km 
        

km: 4 

Høyde/height: 
ca 565-800

0,5 km        1,5 km        2 km
        

golF alPin – HuSo

opplevelse: Nørelihøgda med flott utsikt mot Tisleia og Skogshødn. Morsom, men litt kno-
tete stisykling noen partier, ellers grus og asfalt. Fra stien Blomeslettatn-Nøreli går det 
fottur til Vihovda. Ved Trefta går det tur til Topp 20-toppen Skogshødn (rød). Det anbefales 
et badestopp i Grytevatnet.
Veibeskrivelse: Utgangspunkt ved parkeringsplassen på Trefta eller Hestanåne. Sykle 
mot Lykkja og Nørelie stølsgrend. Ved stølen ta til høyre inn på sti (steinete og utfor-
drende) til Blomeslettatn. Sykle rett frem og ut på Lykkjaveien, ta høyre til Trefta. Uegnet 
for sykkelvogn (grunnet sti ved Nørelie). Mulig å fortsette fin sykkelsti til Golsfjellet syk-
kelområde fra Nørelie eller fortsette mot Lykkja og Valdres sykkelområde (Tisleia rundt 
m.m.).
experience: Fun track around the lake with a mix of gravel and track. A small hike up 
Nørelihøgda for a beautiful view! If you bike from Blomeslettatn-Nøreli you can make a 
hike to Vihovda. Grytevatnet is a nice place for a swim.
Riding directions: Start at the parking area at Trefta/Hestanåne. The trip includes mostly 
gravel track, but does also have a demanding section with dirt tracks. For the experienced 
mountain biker and not recommended with bike-trailer. You may also follow further to 
Golsfjellet and Valdres where you will find a lot of nice gravel roads marked and graded 
for cycling.

opplevelse: Du sykler forbi Eventyrgaarden Huso med flotte bygninger, Hemsedal Golf 
Alpin med golfbaner og Eikredammen med fin rasteplass.
Veibeskrivelse: Utgangspunkt fra Eventyrgarden Huso (kommer fra sentrum via 
Trøim-Ulsåk-Vannen, alternativt fra Lykkja/Golsfjellet via Vannen). Du sykler ned mot 
høyre, tar en skogsti nedover til Hemsedal Golf Alpin hyttefelt. Ta av til venstre til golfbanen, 
eller fortsett gjennom hyttefeltet ned til Rv 52, kryss over til Eikredammen og sykle over 
demningen til Hemsil. Sykle Hemsil tilbake til Hemsedal sentrum (alternativt sykle videre 
til Gol). Familievennlig tur men ikke anbefalt med sykkelvogn. 
experience: You will pass Eventyrgarden Huso with beautiful old buildings, Hemsedal 
Golf Alpin with golf courses and Eikredammen with a nice picnic area. 
Riding directions: Starting from Eventyrgarden Huso, follow Trøim-Ulsåk-Vannen to 
Huso and turn right, go downhill on a pleasant track to Hemsedal Golf Alpin. Bike across 
Rv 52 and follow along the Eikredammen to Hemsil and back to Hemsedal town centre 
along the river. Family friendly, but not suitable for bike-trailers.



FanitullVegen

km: 30

Høyde/height:
ca 650/980-1250 m

30 km        

opplevelse: Koselig sykling på grusvei i høyfjellet. Sykling på fine grusveier under Reine-
skarvet, gjennom stølsgrender og rundt små vann. Sommeråpen stolheis kan brukes til 
den første stigningen. Turen er en del av Stølsruta (Golsfjellet-Hemsedal-Ål-Hol-Geilo) og 
kan med fordel kombineres med Bergsjøs rutenett. Det er også mulig å sykle tilbake til 
Hemsedal via Trettestølane over fjellet ned til løypa Hemsila, men her vil det være mye 
knoting over myrer og en del nedoversykling i tøff stiterreng.
Veibeskrivelse: Fra Hemsedal skisenter følger man Holdeskarsveien opp fjellet (asfaltert 
bomvei for biler), eller den sommeråpne stolheisen til topps. Terrenget er preget av se-
tervoller og høyfjellsnatur på koselige grusveier.
experience: A nice trail on gravel roads in the high mountain under Reineskarvet.
Riding directions: Start from the Hemsedal Skisenter and follow the Holdeskaret road 
(toll road) or use the chairlift. The gravelroad ends at Leveld or Vats. From here you may 
follow the Stølsruta further to Ål/Hol and Geilo. We recomend also the biking trails in the 
Bergsjø area.



tuReR PÅ gol/golSFJellet 
touRS on gol/golSFJellet

golSFJellet Rundt 

En behagelig tur i relativt flatt terreng og i all hovedsak på gode grusveier. Turen fører 
deg rundt Golsfjellplatået og byr på fantastisk utsikt i retning mot Jotunheimen, Hem-
sedalsfjella, Reineskarvet, Hallingskarvet og Nystølvarden. Turen går langs Tisleifjorden, 
forbi Golsfjellet Hotell og Golsfjell Fjellstue. Videre langs Lauvsjøen til Lauvset og videre 
til Skutuset via Løstegard og Vermeli. Fra Skutuset til Kamben via Rekkjeset. Følg veien 
forbi Kamben Hotell til Golsfjellvegen (Hallingen-Oset) og fortsett tilbake til Tisleifjorden. 
Vanskelighetsgrad: Lett. egnet for sykkeltralle: Ja. kiosk/servering: Oset, Kamben, 
Ørterstølen. laveste/høyeste punkt: 831/1002 moh. total stigning: 420 m
A comfortable trip with relatively flat terrain and good gravel roads. The road will take 
you around the Golsfjell platau and offers amazing views in the direction of Jotunheimen, 
the Hemsedal mountains, Reineskarvet, Hallingskarvet and Nystølvarden. 
difficulty: Easy. cycle and trailer: Yes. kiosk: Oset, Kamben, Ørterstølen. lowest/highest 
altitude: 831/1002 m.a.s.l. climb: 420 m.

HemSedal – gol

Til Gol kan du blant annet sykle via avstikkere fra sykkelløypene Hemsila og Vannen – se egen 
beskrivelse av disse rutene. Fra Hemsila sykler du vestsiden av Hemsila til Grønlio, ut på riks-
veien noen hundre meter før ned til Robru sykkelveien fortsetter igjen, denne gangen på østsi-
den av elva. Turen følger en skogsvei på østsiden av elva Hemsila. Ta til venstre over Grønlibroa 
og ta høyre men avsluttes med 2 km langs riksvei 51 ned til Gol sentrum (asfaltert sykkelvei/
gangfelt). Turen kan også startes på østsiden av dalen (Rv 224) fra Eventyrgarden Huso.
You can bike to Gol via sideroads from the routes Hemsila and Vannen – see their own des-
criptions. From Hemsila, you bike on the west side of the river until ca. 7 km from Gol where 
you cycle a short section of the main road before the biking trail continues in the forest on the 
east side of the river until 2 km before Gol centre where you join tarmac road. Also possible to 
start on the east side of the valley at Eventyrgarden Huso.

km: ca 26

km: ca 31,9

VeSle golSFJellRunden  

Du kan starte ved Oset Høyfjellshotell og fortsetter langs Golsfjellveien (Oset-Fjellheim) til Guri-
setkrysset. Videre langs Gurisetvegen til stølsdokki. Ta til venstre og følg gamle Gurisetveg 
(middels krevende kjerrevei) til Lauvsjøkrysset. Følg Golsfjellvegen forbi Golsfjell Fjellstue, 
Golsfjellet Hotell, langs Tisleiafjorden tilbake til Oset.
Vanskelighetsgrad: Middels. Blå. egnet for sykkeltralle: Nei. kiosk/servering: Oset Høyfjells-
hotell. laveste/høyeste punkt: 827/1033 moh. total stigning: 264 m.
You start by Oset Høyfjellshotell and continue on Golfjellsveien (Oset-Fjellheim) towards Guri-
setkrysset. From Gurisetkrysset you ride towards stølsdokki, before taking a left and continuing 
on the old Gurisetveg towards Lauvsjøkrysset. Follow Golfjellsvegen past Golsfjell Fjellstue and 
Golsfjellet Hotell alongside the Tisleiafjord back towards Oset.
difficulty: Medium. Blue. cycle and trailer: No. kiosk: Oset Høyfjellshotell. lowest/highest 
altitude: 827/1033 m.a.s.l. climb: 420 m.

km: 20



km: 20

tiSleidalen Rundt 

Fra Oset sykler du ut på fjellveien mot sør. Følg Golsfjellveien, først forbi Bualie med alpinbakkene, 
så Bjødnlie. Ca. 4 km. etter at du syklet fra Oset svinger du av veien til venstre hvor det er skiltet. 
Nå kommer det første stykke med kjerrevei og sti. Etter å ha krysset riksveien, tråkker du hele veien 
opp kneikene forbi Hølstølen til turens høyeste punkt, Spekebakk. Her får du panoramautsikt over 
Golsfjellet og hele veien til høye topper i Jotunheimen. Følg skiltingen hele veien, du får snart litt mer 
sti, kanskje må du ta av deg på beina når du krysser elva, som renner fra fjorden. Du er snart tilbake 
på vei og det går raskt nedover. Er det i blomstringstiden, ta et stopp for å beundre fjellets kanskje 
fineste blomstereng, den ved  Hærvasstølen. Videre bærer det ned mot RV 51, som du følger, så krysser 
etter knappe 2 km. Nå er du i Tisleidalen og på Mjølkevegen, som du sykler via Furuset med den fine 
mjølkerampa tilbake til Golsfjellet. Du sykler over demningen ved Tisleifjorden, og tilbake til Oset. 
Vanskelighetsgrad: Middels krevende pga. sti, kjerrevei og lengden. terreng: Fjellveier ca. 35 km, 
sti ca. 8 km. egnet for sykkeltralle: Nei. Høyeste punkt: Spekebakk ca. 1050 moh.
The trip will take you through beautiful landscapes with grassing sheep, fun dirt road biking and up 
high with a panorama view of Jotunheimen. You may have to take off your shoes when crossing the 
river, but most of the time you will be able to cross on rocks. If it is during the flower season stop to 
admire the meadow by Hærvasstølen. The journey is signposted the whole way. 
difficulty: Average because of path (8km), gravel road 35 km and the total distance (43 km).
cycle and trailer: No. Highest altitude: Spekebakk 1050 m.a.s.l.

km: 37

                                       tiSleiFJoRden Rundt

En flott familie- eller treningsrundtur i relativt flatt terreng rundt Tisleiafjorden på Golsfjellet i Hallingdal. 
Følg veien fra Oset over Tisleifjorden og kryss demningen. Veien stiger noe fra demningen til Bua-
stølen/Furusetkrysset. Dette er ca 2 km med jevne motbakker. Herfra går det flatt og noe utfor til 
Langestølen. Veien fortsetter videre langs elva Flya, der det er fint å fiske, til Flyvassdemningen. Kryss 
demningen og følg veien videre gjennom Lykkja og videre i retning mot Skogshorn. Følg skiltingen 
mot Nøreli. Først etter en kilometer med friske utforkjøringer, før du kommer til turens bratteste mot-
bakke. Omlag to kilometer med middels bratt stigning til Nøreli. Herfra følger du veien til venstre og 
fortsetter forbi Golsfjell Fjellstue og Golsfjellet Hotell, langs Tisleiafjorden tilbake til Oset Høyfjellshotell. 
From Trefta parking follow the road to Lykkja, take of right and bike along the lake to Oset. Return by 
the path from Løggestølane to Nørelie and follow the gravel road back to Lykkjaveien. From Oset you 
can follow the signs of the Hallingrittet race, 42 km.
Vanskelighetsgrad: Enkel. egnet for sykkeltralle: Ja. kiosk/servering: Oset, Langestølen.
laveste/høyeste punkt: 821/972 moh. total stigning: 446 m.
A great family- or workout roundtrip in relatively easy terrain around the Tisleiafjord on Golsfjellet in Hal-
lingdal. The trip is suitable for everyone who can ride a bike. The whole journey is marked and signed. 
difficulty: Easy. cycle and trailer: Yes. kiosk: Oset, Langestølen. lowest/highest altitude: 
821/972 m.a.s.l. climb: 446 metres.

mJØlkeVegen

Mjølkevegen er en flott sykkeltur som byr på vakker natur rundt hver sving. Den tar deg gjennom 
tre av Norges flotteste daler; fra Vinstra i Gudbrandsdalen via Jotunheimvegen til Bygdin i Valdres, 
deretter sykler du gjennom flotte stølsvidder til Gol i Hallingdal. Ønsker du å forlenge sykkelturen 
er den flott å kombinere med Stølsruta hvor du sykler gjennom de flotteste fjellområdene i Hallingdal. 
Det er lagd en ny bok Mjølkevegen med avstikkere. Selges på Gol Turistkontor.
Mjølkevegen (The Milk Road) is a great bike road that offers beautiful nature at every turn. It takes 
you through three of Norway’s most stunning valleys; from Vinstra in Gudbrandsdalen through 
Jotunheimvegen to Bygdin in Valdres before biking through one the greatest mountain areas in 
Hallingdal with its many mountain farms.

km: 196



                                       einaRSetRunden

km: 126

blommeSlettRunden 

km: 53 Turen består av 11 km sti og 12 km grusvei. Laveste punkt for turen er 848 m.o.h og 
høyeste er på 1050 m.o.h. Den totale stigningen er 250 m. Turen kan kombineres med 
Storevann rundt. NB! Turen går ikke igjennom Heggerusti, men langs en sti ved siden av 
gjerdet. Om du tar turen med klokkeretning finner du stien til venstre av Heggerusti, mot 
klokken til høyre. Turen er merket ved hver veikryss og viser et kart over området og hvor 
du er. Adkomst fra Hemsedal kjør mot Ulsåk og ta venstre mot Lykkja. I veikrysset sving 
høyre mot Fuglehaugen. Vid Eikregardane ta venstre mot Huso og Heggerusti.
lauvsjøen rundt: Familiens egen favoritt-tur. Her kan du unne deg en rast i vannkanten, 
bade, leie kano og besøke Lauvssjøstølen. Passer for nesten alle som kan sykle på egen-
hånd. Parker bilen ved Lauvsjøen (egen parkeringsplass langs Golsfjellveien). Til Lauv-
sjøen kommer du enklest ved å følge skiltingen til Golsfjellet Vest fra Gol sentrum. Fra 
Parkeringsplassen sykler du noen få meter i retning Gol sentrum (høyre), før du følger 
kjerrevegen inn mot Vesletjernet/Lauvsjøen. Etter ca en kilometer kommer du til Vesle-
tjernet/Lauvsjøen med avstikker til bade- og rasteplass. Veien fører deg videre i retning 
turens eneste reelle motbakke på ca 300 meter. Midtveis i bakken kan du fiske og leie 
kano på Lauvsjøstølen. Det er også en besøksstøl hver ons. og tors. 1. juli-13.8. Følg 
veien videre tilbake til Golsfjellsvegen og parkeringsplassen.
Vanskelighetsgrad: Blå 
egnet for sykkeltralle: Nei
laveste/høyeste punkt: 905/948 moh.
total stigning: 85 m
A nice bike ride on Golsfjellet which consists of an 11km dirt road and 12km of gravel. The 
trip can nicely be combined with a journey around Storevann. This is a favourite among 
families as there are plenty of opportunities to swim, rent canoes and visit Lauvssjøstølen. 
Suitable for anyone who can ride a bike. Parking can be found by Lauvsjøen where you get 
by following signs to Golsfjellet Vest from Gol Town Centre. IMPORTANT! This route doesn’t 
pass through Heggerusti, but follows a path along the fence. Directions are posted at each 
cross roads where you will find a map of the area with an indication to where you are.
difficulty: Easy. Blue
cycle and trailer: nei
lowest/highest altitude: 905/948 m.a.s.l.
climb: 85 m

Hyggelig familietur på ca 8 km gode grusveier, men med innslag av 3,5 km enkel stisykling.
Et naturlig startsted for denne rundturen, er Storefjell Resort Hotel. Følg veien forbi/rundt 
hotellet og på oversiden av lavvoene. Enkel sti og hyttevei til Kamben, videre langs Postvegen 
til Storefjellvegen og Skutusetkrysset. Følg veien gjennom Skutuset, videre på sti/kjerrevei 
til Vermeli og Tunnetjern stølslag. Følg vei til Turkoppmyre og videre på sykkelvei til Einar-
set. Fortsett tilbake til Storefjell.
Vanskelighetsgrad: Enkel/Middels. Blå
egnet for sykkeltralle: Nei
kiosk/servering: Storefjell, Kamben
laveste/høyeste punkt: 847/1027 moh
total stigning: 230 m.
A lovely family trip on good gravel roads with some dirt roads along the way. Start at Store-
fjell Resort Hotel and follow the road around the hotel above the lavvus. A simple dirt road 
will take you to Kamben, along Postvegen to Storefjellvegen and Skutusetkrysset. Follow 
signing along the way. 
difficulty: Easy/ Medium. Blue.



EMERGENCY
FIRE 110 

AMBULANCE 113 

POLICE 112

aPotek / PHaRmacy 
Hemsedal Apotek +47 32 06 00 01

SPaRebank1 / atm
Hemsedal sentrum +47 03202

bilbeRging / caR ReScue
Falck +47 02222
NAF +47 08505
Viking +47 06000
Hemsedal Bilberging +47 41 77 66 22

bilVeRkSted / gaRage
Engene Bilverksted +47 32 06 03 14

buSS / buS
Nettbuss - lokal buss / local bus
+47 32 05 99 54
Nor-Way Bussekspress +47 81 54 44 44
Brakar +47 177

lege / doctoR
Legevakt 24 timer / Emergency 24 hours
+47 116 117 
Legekontor +47 31 40 89 00

oVeRnatting / accommodation
Hemsedal Booking +47 81 55 63 00

Politi / Police
+47 112 only in emeRgency
+47 32 05 55 11
+47 02800

RØde koRS / Red cRoSS
Gol og Hemsedal hjelpekorps
+47 90 93 49 07

tannlege / dentiSt
Hemsedal Tannklinikk +47 32 06 01 37
Tannlege Bøhn +47 32 06 22 03
Tannlegevakt +47 99 35 15 55

dyRlege / VeteRinaRian
Veterinærene Nedre Hallingdal +47 32 07 46 75

tuRiStkontoR / touRiSt oFFice
Hemsedal Turistkontor +47 32 05 50 30

VelkomStSenteR 2 / Welcome centRe 2
Skistar Lodge Hemsedal Alpin +47 32 05 59 00

Veimelding / Road conditionS
Statens vegvesen +47 175

Viltnemnda / game contRol
Ring politiet +47 112 / Call the Police +47 112

nyttige oPPlySningeR
uSeFul inFoRmation



tuRFoRSlag  touR SuggeStionS
  
Hallingdal
det har utviklets mange fine stisykkelturer, pumptracks, flytstier m.m. i Hallingdal de siste årene. Her følger flere fine 
forslag på grusveisykling i området rundt Hemsedal/gol. alle disse er ikke skiltet og merket. Sjekk trailguide.no

Hallingdal
Some of these tracks are signed and graded.

HallingdalSRuta (geilo – Ål – gol – neSbyen)

km: ??? Hallingdalsruta kan med fordel kombineres med Fanitullvegen/Stølsruta/Hemsedal- Gol
og Rallarvegen. Ruta mellom Nesbyen og Geilo går langs lett kupert grusvei med godt 
underlag og lite trafikk og er velegnet for barn på egen sykkel og i sykkelvogn. Ruta er 
skiltet mellom Geilo og Gol og er en del av nasjonal sykkelrute 4.Turen kan med fordel 
kombineres med togtur en vei (best å starte fra Geilo/Ål). Det anbefales besøk av Ål 
Kulturhus, stavkirken på Torpo, Hallingdal Folkemuseum, og Tropicana badeland på Gol.
Route along Hallingdal valley. Rolling gravel roads between Geilo and Nesbyen. Marked 
with brown signs along the Rv 7. Can be combined with a train journey one way (best to 
start from Geilo or Ål). Visit Ål Kulturhus, Stave church at Torpo, Hallingdal Museum, and 
Tropicana water park.

ReineSkaRVSRunden

km: 35

Reineskarvet  
1:50 000

Følg Stølsruta/Fanitullvegen fra Hemsedal mot Ål. Ta til høyre innunder Reine skarvet 
og fortsett til Eitrestølen. Følg en god trillesti før du igjen kommer ut på grusvei. Ta til 
venstre, kjør til Vats og ta opp venstre tilbake til Hemsedal.
Follow Stølsruta/Fanitullvegen from Hemsedal towards Ål. Turn right after Reineskarvet 
and follow below Reineskarvet into Eitrestølen. Walk the path to get back on the gravel 
road again. Go left, and then left again at Vats to Hemsedal.

SkaRVHeimSRunden 

km: ??? Følg Stølsruta/Fanitullvegen fra Hemsedal mot Ål. Ta av mot Eitrestølen (se Reineskarvet
rundt) eller følg grusvei til Vats, ta til høyre og sykle innover mot Bergsjø, Rødungen og 
Djup. Følg deretter skilt til Toviken. Her kan du med forhåndsbestilt båtskyss ta båten til 
DNT hytta Iungsdalshytta for overnatting eller servering.
Vertskapet henter deg og sykkelen med båt og kjører deg til hytta eller direkte videre til 
Stolen (ca kr 150). Fra Stolen fortsetter du sykkelturen langs Stolsvatnet til demningen 
og via Eitrestølen eller via Vats tilbake på Fanitullvegen til Hemsedal.
Follow Stølsruta/Fanitullvegen towards Ål, Take to the right to Eitrestølen or right at Vats. 
Continue past Rødungen and Tvistvatnet lake to Djup and Toviken. From there you can 
take the trip towards Iungsdalen Mountain Hut (DNT), about 2 km path.
However the staff can come and collect you and your bike by boat. At Iungsdalen Moun-
tain Hut, you can eat a good meal and stay overnight. The next day you can be transported 
by boat (NOK 150) to Stolen and bike on to Hovet – or back to the starting point via Ål/
Gol or Ål/Vats/Hemsedal.



StØlSRuta

Denne flotte sykkelruta går gjennom flere flotte støls- og fjellområder i Hallingdal. Start fra 
Golsfjellet (evt. fra Mjølkevegen), via Lykkjaveien (alternativt Vannen+Huso, GolfAlpin +Hemsila) 
til Hemsedal sentrum. Følg den sommeråpne stolheisen, alternativt sykle opp Holdeskarsveien 
og følg Fanitullvegen til Bergsjøområdet i Ål. Fra Bergsjø går turen videre til Hovet og Geilo, 
hvor du kan fortsette videre Numedalsruta eller Rallarvegen til Flåm. Fra Geilo eller Ål kan 
du også fortsette Hallingdalsruta tilbake til Gol.
From Golsfjellet (Mjølkevegen/the Milk road), via Lykkja road to Hemsedal Centre. Take the 
chairlift (summer open) or bike the gravel road Holdeskarsveien and follow the Fanitullroad 
to Bergsjø in Ål. From Bergsjø you can cycle to Hovet and Geilo, where you can continue 
further on Numedalsruta to Kongsberg, Rallarvegen to Flåm and Hallingdalsruta to Gol.

km: ???



HemSedal bike PaRk

SykkellØyPeR og teknikkbane
i HemSedal SkiSenteR
Fra Dalløypa kan man ta en avstikker til Hemsedal skisenter. 
Her finner dere sykkelutleie, kafé og en teknikkbane for lek og 
læring. Stolheisen har sykkelstativ og tar deg og din sykkel til 
toppen av sykkelparken. På toppen finner dere en koselig fjellkafé 
med uteservering, forskjellige spill, natursti og tursti til topp 
20 toppen Totten og ned fjellet via turstiene Dyrja/Feten eller 
Solaust til sentrum. Her finnes også flere fine anleggsveier til 
toppene som kan sykles. Turen kan fint kombineres med Fani-
tullvegen/Stølsruta.

biking tRackS and SkillS aRea
in HemSedal Ski centRe
From Dalløypa it’s possible to make an excursion to Hemsedal 
Ski Centre. There is a freeride bike park from the top of the 
chairlift and a dirt park for play, fun and practice at the bottom.
Mountain Café at the top and bike rental and Café at the bottom.

HemSedal idRettSlagS SykkelgRuPPe
Sykkelgruppen i Hemsedal  har flere ivrige utforsyklister i Hem-
sedal Bikepark, og vedlikeholder den offisielle utforløypa og fle-
re uoffisielle løyper i området (bl.a. Psykoløypa og Norges Cup 
løypa). De arrangerer også endurorittet Hardbarka.
Many of Hemsedal Cycling Group’s members are fond downhill 
bikers who spend a lot of time in Hemsedal Bikepark. They en-
sure the downhill tracks are well maintained and arrange the 
enduro race Hardbarka every year.

HemSedal bike PaRk
Ta 8-setern Holvin express til 1100 meters høyde. Her venter en 
3 km lang løype med hopp, dropps, north shores og store dose-
ringer. Gradert  rødt og momenter som er svart som kan varieres 
for å gjøre løypen enda mere utfordrende. Løypen er tilpasset 
alle ferdighetsnivåer for freeride syklister. Løypene utvikles og 
forandres for hvert år med flere hopp, drops, wallrides og flere 
linjer for flere ferdighetsnivåer.
From the top of the chairlift in Hemsedal Ski Centre there is a 
3km long bike park with a variety of jumps, drop, north shores 
and trails. The slopes are marked after difficulty and is suitable 
for all freeride cyclists.

HemSedal mountain caRt
I sykkelutleien i Hemsedal skisenter kan du også leie Mountain 
Cart! Carten står til utleie i bunn av 8-seters stolheisen. Du be-
taler per tur. Carten hektes på stolheisen og du triller nedover 
med carten som har god fjæring og bremser. En aktiviteter som 
passer for alle. Minimumslengde for å rekke ned med benen, 
uansett fysikk.
In the bike rental in Hemsedal Ski Centre you can also rent a 
Mountain Cart, which you pick up at the bottom of the chairlift. 
You pay per round. An activity suitable for the whole family (mi-
nimum length).

aktiVitetSenteR & Sykkelutleie  
Skistar lodge Hemsedal alpin 
 
ÅPent / oPen 
daglig / daily
+47 48 27 61 99

www.hemsedal.com



FoRHoldSRegleR i HemSedal bike PaRk
1. Enhver syklist må forholde seg slik at hun eller han ikke 
skader eller bringer andre i fare.

2. Alle må avpasse fart og kjøring etter ferdighet, løypens 
vanskelighetsgrad og føre.

3. Den som kommer bakfra har ansvaret for å unngå kollisjon.

4. Den som kjører inn i, krysser, eller skal stoppe i løypa, må 
sørge for at dette skjer uten fare.

5. Stopp ikke på trange og uoversiktlige steder. Stopp aldri 
under hengkanter og hopp.

6. En syklist på vei oppover må holde seg ute av løypa.

7. Sykkelen må være i god stand. Sjekk alltid bremser, dem-
pere og hjul.

8. Følg skilting og merking. Etterkom pålegg fra sykkelpa-

truljene.

9. Bruk alltid hjelm og nødvendig sikkerhetsutstyr.

10. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. 

ta kontakt ved behov av hjelp:

Personalet i stolheisen på tlf. 32 05 53 31 

Sykkelutleien på tlf. 32 06 00 03 

Sykkelpatruljen eller lege på tlf. 113 (akutt) / 31 40 89 00

Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

SaFety RuleS in HemSedal bike PaRk
1. All riders have to ride in such a manner that nobody is put 
in danger.

2. Everybody has to adjust speed and riding to proficienct le-
vel, the difficulty of the trail and prevailing conditions.

3. The rider coming from behind is responsible for avoiding 
collision.

4. The rider who starts, picks up a trail or makes a stop, has to 
make sure that no dangerous situations occurs.

5. Never stop in narrow and difficult places. Never stop under 
jumps or cliffs.

6. Riding uphill, one has to stay out of downhill routs.

7. The bike has to be in good condition. Check brakes, sus-
pension and wheels.

8. Follow signs and marked trails.

9. Use helmet and necessary padding.

10. When injuries occur riders are obliged to stop and offer 

assistance. 

take contact in need of help:

People working in the chairlift at +47 32 05 53 31 

Bike rental at +47 32 06 00 03 

Doctor at 113 (emergency) / +47 31 40 89 00

Witnesses and involved are obliged to state personal details. 







SeRVeRingSStedeR
caFeeS 
FJellkaFeen
På toppen av stolheisen 1100 m.o.h. ligger
en koselig Fjellkafe med en stor uteplass
og deilige solstoler. Servering av vafler, hjemmebakte kaker, 
lette lunsjretter og is. Her finnes det forskjellige spill å låne for 
innendørs aktivitet og utendørsaktivitet.
Her er også utgangspunkt for Naturstien eller tur til Topp 20 
toppen Totten. Dette er samlingsstedet for alle syklister!
At the top of the chairlift, 1100 m.a.s.l.
Waffles, light meals, snacks and ice cream,
coffee and more.

lodgen SPiSeRi
I bunn av sykkelparken finner du Lodgen Spiseri som har herli-
ge sofaer på solterrassen og servering av gode lunsjretter. Ved 
siden av finnes leikeplass (også innen-
dørs!), Dirtbane, volleyballbane og et fint parklekeområde.
At the bottom of the Bike Park, beside the Dirt Park. Lunch 
dishes, drinks, coffee, waffles and cakes.

StolHeiS 
cHaiRliFt 

SommeRÅPen StolHeiS
Ta med sykkelen på 8-seters stolheisen i Hemsedal Skisenter, 
og få et glimrende
utgangspunkt for sykkelturen, i skisenterområdet (flere 
grusveier i området) eller over fjellet mot Ål/Fanitullvegen. 
Fjellkafé med stor terrasse og gode vafler! 
Stolheisen holder åpent daglig i juli inntil midt august, deretter 
helger i september samt daglig i høstferien.

SummeR oPen cHaiR liFt
Bring your bike on the 8-seater chair lift in Hemsedal Skisen-
ter for an excellent start either in the Skisenter area, or for a 
tour over the mountains towards Ål on the Fanitullvegen.

utleie, butikk og VeRkSted
RentalS, SHoP & WoRkSHoP 

Sykkelutleie og SikkeRHetSutStyR
Sykkelutleien i Hemsedal leier ut sykler for 
alle nivå, for hele familien, nybegynnere og 

eksperter, med tilhørende utstyr. Her finnes det stisykler og utfor-
sykler med tilhørende sikkerhetsutstyr. Sykkelutleien har også 
et sykkelverksted med reservedeler. 
Sykkelutleien ligger i Skistar Lodge Hemsedal Alpin i bunn av 
Hemsedal Skisenter.

bike Rental and SaFety eQuiPment
Bikes for both the parks and tours, for novices through to ex-
perts, and for both children and adults – you’ll find them all in 
the bike rental situated in the bottom of Hemsedal Skisenter 
at Skistar Lodge Hemsedal Alpin and in town centre of Hem-
sedal. They rent out E-bikes at Totten Sport and M.O.H. Sport.

elStiSykkel til utleie
Totten Sport og M.O.H. Sport i sentrum leier ut elstisykler å 
sykle på når man skal sykle mye oppfor, eller når flere skal sykle 
sammen, med forskjellig sykkelfysikk. 

e-bike Rental
Totten Sport and M.O.H. Sport in the town centre.

inStRukSJon
I sykkelutleien får dere gode tips om sykkel-
løyper og grunnleggende opplæring i hvordan man mestrer de 
vanskelige tekniske løypene.

inStRuction
Technical instruction in the Dirt Park.

SykkelVeRkSted og butikk
Hemsedal har to sykkelverksteder. Hemsedal Sykkelutleie ved 
Skistar Lodge Hemsedal Alpin, i bunn av skisenteret/bikeparken 
og Totten Sport i sentrum. Sportsbutikkene i Hemsedal har et 
godt utvalg av sykler, reservedeler og sikkerhetsutstyr.

bike WoRkSHoP and SHoP
In the Bike rental at Skistar Lodge Hemsedal Alpin, and in Totten 
Sport. Both shops have lots of bikes, cycle- and safety equip-
ment and they also provide service on your bike.

SeRVice
SeRVice



VaSkeStaSJon FoR SPyling 
aV SykleR

• Ved inngangen til stolheisen 
   i Hemsedal skisenter

• Utenfor sykkelutleien ved 
   Skistar Lodge Hemsedal Alpin

• Vaskehallen ved Shellstasjon 
   i sentrum.
WaSHing Station FoR tHe bike
At the bottom of the chairlift, outside the bike rental and at the 
Shell petrol station.

duSJ etteR SykkeltuRen
Skogstad Hotell og Ulsåkstølen har tilgang til dusj for alle svette 
og sølete syklister (håndkle kan leies).

SHoWeR
Showers at the Skogstad Hotel and at Ulsåkstølen.

aFteR biking
Bli med på Mountain Cart, klatring (i fjellet/klatreparken/via 
ferrata), elvesnorkling, fluefiske og mye mer. 
Se flere tilbud i Hemsedals sommerguide. 

aFteR biking
Hemsedal offers a lot of activities such as mountain cart, clim-
bing, walking, fishing, and a lot more, see the Hemsedal Guide 
for additionale activities. 

oVeRnatting
accommodation

Online booking
www.hemsedal.com

tRanSPoRt
SykkeltaXi 
Taxi transport for you and your bike and/or your luggage.  
Hemsedal Taxisentral
+47 32 06 01 80

bike taXi 
Hemsedal Taxisentral
+47 32 06 01 80

buSS
Rv 52, Gol – Hemsedal – Bjøberg  
Tar også med sykkel.
Book plass på nettbuss.no

buS
Suitable transport for you and your bike.
Check nettbuss.no for prices and booking.



Tlf: +47 32 05 50 30
info@hemsedal.com

fb/instagram: hemsedal.com
www.hemsedal.com

TURISTKONTOR
Tlf: +47 40 01 60 92

gol@golinfo.no
fb/instagram: visitgol

www.golinfo.no


