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Når barna
liker turen
Per Stubbraaten

e fleste familier ønsker at
barna skal lære å gå på ski
så tidlig som mulig. Noen
sender barna på skiskole, andre
føler at skiopplæringen er en
del av den norske barneoppdragelsen som de selv må ta
ansvar for. Men ofte trengs det
en oppmuntring for å få
realisert skiturene:
«Når dere kommer fram,
skal dere få cola og noe godt å
spise».

skiløyper på vinteren og for
veier og stier om sommeren.
Løvlia holder åpent i helger og
de fleste ukedager i skisesongen, men du kommer aldri helt
til lukket dør, for varmestua
med selvbetjent servering er
alltid åpen.
Hjemturen kan gå i samme
spor, men det blir jo litt kjedelig.
Derfor anbefales den øvre
løypa mot Storflåtan (Vassendvika) med artige utforkjøringer. Siste etappe blir over Damtjern til ventende bil.

Passe langt

Besøk i kiosken

Mange barn fikk sin ilddåp
nettopp på denne måten, og
turen på ca. 5 km innover til
Løvlia var passe lang. Bakkene
opp mot Stubdalsflaka kunne
være seige, men deretter gled
det fløyelsmykt over de furukledde myrene mot Løvlia.
Ingen steder var snøkrystallene større eller funklet mer
glitrende i sola, og ingen andre
steder smakte colaen så godt
som på Løvlia.
Løvlia ble bygd i 1937 på
Lauvlisetervollen, og eies av
Skiforeningen, men driftes privat.
Stedet er et knutepunkt for

Alternativt kan du ta av til
venstre på kryssende vei før
Vassendvika. Vel framme ved
parkeringen er det mer brus å
få kjøpt. Her driver nemlig
Norderhov UIL kiosk og holder
åpent hver helg i skisesongen.
Turen til Løvlia er nok lite
utfordrende for trente skiløpere, men fra Løvlia er det mange
muligheter til ekstra sløyfer.
Hovedløypa til Skansebakken
(Sørkedalen) er alltid godt preparert.
Den tar av til venstre etter
noen hundre meter sørover, og
nå får du noen småfriske utforkjøringer før du passerer Nibbitjern og kommer fram til
Gagnumsetra. Korteste veien
hjem svinger rett nordover på
scooterspor over Skamrek,
men vi foreslår at du fortsetter
sørover vannet og raster på
Heggelia.

Ringerikes Turistforening

D

hva?

Kort rundtur fra
Damtjern på 11 km.
Lang rundtur på 20 km.
Bevertning på Løvlia
Skistue og Heggelia.

når?

Den korte løypa til
Løvlia kan tas hver dag
i hele skisesongen. Den
lange runden anbefales
i helgene når Heggelia
er åpen.

hvor?

Kjør Stubdalsveien fra
Åsa fram til parkeringen
ved Damtjern.
Turtipset lages
av Ringerikes
Turistforening:
rt@ringerikesturistforening.no

Gammel finneplass
Heggelia er opprinnelig en
gammel finneplass med fantastisk beliggenhet i sørskråningen ut mot Nordre Heggelivatnet.
Plassen var i Løvenskiolds
eie helt til den ble frikjøpt i
1989, og har siden vært feriested. Takket være Heggelias
Venner holdes servering i gang
i vinterhelgene. Koseligere
sted er vanskelig å finne på
Krokskogen!
Tilbake velger vi å gå rett
nordover mot Oppkuven, og
etter en kilometer råker vi på
løypa vår til Skansebakken.

Gode turmål: Følg anvisningene for en god skitur.
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Den følger vi tilbake til Gagnumsetra og begir oss ut på
scootersporet over Skamrek.
I nordenden kommer vi på
maskinkjørt spor, og veien til
Damtjern er nå godt skiltet.
Hvis det er sol og relativt vindstille, anbefaler vi å gå om Storflåtan tilbake.
Det vekker nostalgiske følelser å se de røde bygningene på
Flåtan gård som troner foran
grønnkledde åser ut mot hvite
flater, og vitner om slit og naturglede gjennom generasjoner.
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