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Eggemoen
er for alle
Per H. Stubbraaten

Ringerikes Turistforening

N

ord for Hønefoss ligger en
rekke praktfulle furumoer
som perler på en snor, alle
avsatt som grusdeltaer foran
avsmeltningsisen for snart
10.000 år siden. Størst er
Eggemoen med lange tradisjoner som friluftsområde, men
ikke hele området er tilgjengelig. Viktige næringsforetak
legger beslag på en del av
arealet.

Populære Eggemoen
Særlig på kveldstid møter du
folk i alle aldre med høyst ulik
målsetting: Noen jogger, andre
sykler eller går på rulleski. Og
mange går turer i raskt eller
rolig tempo – med og uten
staver. Andre igjen lufter
hundene sine, og noen småbarnsmødre har funnet ut at
det er fin trening å trille
barnevogn på de behagelige
furunålsstiene. Det er også satt
ut turorienteringsposter.
Hvorfor folk velger Eggemoen er temmelig åpenbart.
Det er kort vei med bil og grei
parkering. Skogsbilveier og
myke stier krysser hverandre
over hele den flate grussletta,

hva?

Gåturer, jogging eller
sykling på flate og
lettgåtte stier.

når?

Eggemoen området mellom
den nye flystripa
og Forsvarets
radarstasjon.
Det mest vanlige
utgangspunktet
for turer er ved
den tidligere
militærleiren.

hvor?

Hele sommerhalvåret.

og stiene er nesten alltid tørre.
Vanlige myrer og skogstjern
finner du jo ikke, ei heller
skarpe steiner å snuble i. Men
nybegynnere må holde tunga
beint i munnen så de finner
hjem igjen, for det er kun de
faste løypene på 3 km, 5 km og
10 km som er merket. Det flate
skogsterrenget mangler ellers
markante kjennemerker.
På Eggemoen går kilometerne temmelig raskt unna, og
på en times tid kan du til egen
tilfredsstillelse gjøre unna
mange kilometer - uten å bli
dødssliten. Furuskog med frisk
ange preger Eggemoen, og på
sommeren er det svalt og
behagelig under de svaiende
furukronene.
Er du heldig, kan du møte en
elg som lunter av sted. I gode
bærår er det mer enn nok
blåbær og tyttebær for dem
som gidder å plukke, for ikke å
glemme all soppen som dukker
opp på ettersommeren og
utover høsten.

Sett deg turmål
Det viktigste er ikke hvor fort
eller langt du beveger deg, men
at du jevnlig kommer deg ut i
naturen. Mange har med seg
termos og koser seg med kaffen
på en trestubbe sammen med
gode venner. Det kan være lurt
å velge seg faste ukentlige
turdager eller ha faste turrutiner. All erfaring viser at
regelmessige turer gir godt
humør og bedre helse.
Hvis du ønsker å trene deg
opp til å gå lengre fotturer i mer
krevende terreng, kan det være
fornuftig å starte med varierende turer på Eggemoen før du
beveger deg over i mer kupert
terreng.

Uten stoppeklokke
For de som ønsker å forbedre
den fysiske formen radikalt,
kreves det mer systematikk. Du
bør jevnlig være i aktivitet 2-3
ganger i uka, og planleggingsperioden bør være på minimum en måned. En god idè er å
benytte de oppmerkede
løypene.
Så lenge Forsvaret hadde

Eggemoen: Her er det gode muligheter for å gå korte og lange turer. Kartskisse: Ringerike O-lag
tilhold på Eggemoen, sto de for
merking og vedlikehold av
faste løyper – 3 km, 5 km og 10
km. Nå har Ringerike O-lag
overtatt ansvaret, og hver høst
arrangeres Eggemomila.
Trasèene er merket for hver
kilometer, og de er derfor greie
å bruke til intervalltrening. Du
kan f. eks. gå hurtig eller jogge
en kilometer, deretter gå rolig i
en kilometer.
Når du etter hvert føler deg i
god form, kan du prøve deg på
hele 10 km`ern. Lykke til med
treningsturene på Eggemoen!

Lett å gå: Skogsbilveier og myke stier krysser hverandre over hele
den flate grussletta.

