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Fort satt har Hol leia det 
sam me drag av mys tikk 

som da As bjørn sen skrev «En 
ti ur lek på Hol leia» (1846). 

På vin ters tid kan vi skrem me 
opp skogs fugl og møte elg som 
sli ter i tung snø, men de ind re 
om rå de ne er lite be søkt av 
men nes ker. Der til er av stan de
ne for lan ge og ter ren get for 
ku pert, og det te gjør det 
umu lig å hol de oppe et nett
verk med sen tra le ski løy per. 

For man ge be tyr det te lite, 
si den de ofte fin ner stør re 
na tur gle de i små og idyl lis ke 
om rå der. Nett opp et slikt lite 
skogsplatå pe ker seg ut mel lom 
Sesserudsetra og Klomshue 
(608 m.o.h).

tran by Il
Tran by er en gård som lig ger 
cir ka 1 km vest for Bårnåsbrua, 
og den har gitt navn til id retts
la get som ble star tet i 1986.  

Ho ved må let er å få be boe re i 
nær om rå det ak ti vi sert. La get 
kjø rer opp ski løy per i et eget 
løy pe nett, og i til legg ar ran ge
res tu rer og ak ti vi te ter for 
la gets med lem mer gjen nom 
hele året. 

La get ser gjer ne at løy pe ne 

bru kes av flest mu lig, og fle re 
par ke rings plas ser er de sis te 
åre ne blitt an lagt. Dess uten har 
de bygd en fin og prak tisk 
ga pa huk like ved parkeringa på 
Sesserudsetra. Selv om det ikke 
kre ves bom pen ger, set ter la get 
pris på noen slan ter i ga ve kas sa 
ved par ke rings plas sen. 

Ski opp le vel sen
Løy pe ne har start og inn komst 
på par ke rings plas sen ved 
Sesserudsetra (450 m.o.h.), og 
den leng ste løy pa har en to tal 
høy de for skjell på ca. 150 m. 
Det er satt opp skilt og kart i alle 
løy pe kryss, og an be falt 
marsjretning er sør over mot 
Tjuventjerna. Av stik ke ren mot 
Klomshue kjø res som of test 
bare på et ter vin te ren, men 
den ne bør du unne deg. Fra 
det te høydepartiet som kal les 
Fla get, fin nes flot te ut sikts
punk ter. 

Til ba ke til Sesserudsetra er 
det mye ut for og lan ge fla ter, 
del vis på skogs bil vei. Den ne 
rund løy pa har en to tal leng de 
på ca. 10 km. Mye let te re og 
mer fa mi lie venn lig er run den 
på 6 km som snur ved Tjuven
tjerna.

Å gå i scoot er kjørt spor gir en 
helt an nen na tur opp le vel se 
enn breie ma skin kjør te spor. 
Noen brat te stauper gjør at du 
bør være for sik tig, men når 
tem po et går ned, leg ger du 
sam ti dig mer mer ke til om gi
vel se ne: dy re spor, ly der i 
sko gen, skif ten de lys for hold og 
far ger i na tu ren. 

I fint vær kan Klomshue 
an be fa les som rastested, men 
el lers kan du nyte be kvem me
lig he te ne ved ga pa hu ken. Her 
er bål plass med tørr ved, og du 
har tak over ho det. 

I vin ter fe rie uka hå per jeg at 
man ge bar ne fa mi li er vel ger å 
dra hit, nett opp for å opp le ve et 
an ner le des tur kon sept enn de 
er vant til.

Hvis noen sy nes tu ren var for 
kort, er det bare å ta run de ne 
om igjen. Her blir du ald ri lei! 
Seinere på vin te ren kjø res en 
mer ut ford ren de tra sé vest over 
fra Sesserudsetra mot Grøn
knuten og HøgHol leia.

Hol leia 
nord 
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I dis se trak te ne vand ret 
Ringerikes stør ste ly ri ker, 
El ling M. Sol heim fra Veme, før 
han ble ram met av mul tip pel 
skle ro se. I hele hans dikt ning 
for nem mes den ster ke na tur
leng se len og gle den av å være 
ute i na tu ren, som her:

Eld i snø 

Brenn sterk kaf e, flesk på glo.
Røyk i aua, is kald sno.

Festdekka bord er gildt å se,
Ild i snø er li vet det.

ut på
tur
tIpS oSS
e-post: tur@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00

hva?
Innbydende rundløyper 
på 10 km og 6 km. 
Den lengste krever litt 
skiteknikk.

når?
Veien brøytes før hver 
helg. Nykjørte snøscoo-
terspor hver helg.

hvor?
Følg Rv7 mot Sokna. Ta 
av ved Bårnåsbrua, 5,5 
km før Sokna. Andre vei 
til venstre etter brua, 
Følg skogsbilvei 6 km 
forbi Brannbråtan til 
Sesserudsetra. Merking 
i alle veikryss. Ingen 
bompenger.

utStYr? 
Fordel med litt brede 
ski og staver med store 
trinser.


