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Supre spor på Vikerfjell

vakkert: På vei fra Ringerudsetra mot Høgfjell. I bakgrunnen ligger Gyranfisen, Svarttjernskollen og Vikerfjell delvis i tåka. Helt til høyre Elsrudkollen.

Per H. Stubbraaten

Ringerikes Tyristforening

D

et er for tiden svært gode forhold for
skientusiaster på Vikerfjell.
Selv om Vikerfjell ikke er høyfjellet, anbefales fjellutstyr. Fjellski eller litt brede
ski og fjellanorakk er betryggende, for været skifter fort. Ta med sitteunderlag,
varmt drikke og ekstra klær. Turkartet Vikerfjell 1:50 000 bør ligge i sekken.
Fra Hønefoss kjører du E16 forbi Hallingby og tar av til venstre ved Ringmoen,
27 km fra Hønefoss. Veien er skiltet mot
Vikerfjell, men bomveiene mot Ringerudsetra og Tosseviksetra tar av etter henholdsvis 5,5 og 9 km.

pekart og info om når det sist er kjørt.
Ringerudsetra og Tosseviksetra gir
mulighet for korte og lange turer, og her er
det sjeldent mange rundturer å velge
mellom.
Vær og føre bestemmer hvor høyt og
langt du vil bevege deg.

Blankvannkrysset
Hvis du ønsker deg praktfull utsikt,
anbefales løypa som går forbi skitrekket på
Ringerudsetra mot Blankvannkrysset.
Strekningen er bare 2 km, men stiger til
gjengjeld 200 meter.
Belønningen er unik utsikt i alle retninger, og du trenger heller ikke å grue for

Snøsikkert
Det er temmelig snøsikkert å starte turen
700 moh., og når forholdene på Ringkollen
ikke er optimale, er kanskje Vikerfjell å
foretrekke.
Tidligere ventet man gjerne til lenger ut
på vinteren med å dra til fjells, men nå som
det kjøres spor hver helg med moderne
løypemaskiner, har jo løypene på Vikerfjell samme standard som i Nordmarka.
På nettstedet skisporet.no finner du løy-

hva?

Familietur på fjellet i
januar.

når?

Helgetur. Alltid
nykjørte spor.

hvor?

1) Ringerudsetra. Her
er kiosk og et 300 m
langt skitrekk.
2) Tosseviksetra
er bygd som
selskapslokale, men
drives som kiosk i
skihelgene.
Turtipset lages
av Ringerikes
Turistforening. Har
du forslag til turer,
eller kommentarer til
forslag, send gjerne
en e-post:
rt@ringerikesturistforening.no

tur: Blankvannkrysset med Høgfjell i
bakgrunnen. kartSkiSSe: erik GuldBerG

nedkjøringen, for skisporet nordover mot
Vikersetra har behagelige utforkjøringer.
For å komme tilbake til Tosseviksetra
eller Ringerudsetra kan du ta av ved
Kalkkrysset eller Flåtjernkrysset. Rundturen blir i overkant av 10 km.
For dem som ikke ønsker å gå langt eller
forsere bratte bakker, er området rundt
Tosseviksetra ypperlig.
Her er det også kjørt opp en egen
rundløype på 5 km som passer godt for
barn.

40 cm snø
Det er nå ca. 40 cm snø på Vikerfjell og
flotte skiforhold. I morgen arrangerer Ådal
IL Vikerfjelløpet med start og innkomst på
Tosseviksetra.
At det kommer ekstra mange folk på
Vikerfjell den dagen, hadde vært morsomt
for alle parter.
God skihelg!

