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Utgangspunkt: Vassfarkoia

Fine turer: Vassfarkoia er tilknyttet løypenettet på Veneli. Der kan du velge korte eller lange turer.
Kjetil Sudgarden

Ringerikes Turistforening

I

høyden er det bra med snø, ja i overflod.
Vassfarkoia på Veneli i Flå ligger på
805 meter over havet, med gode snøforhold og oppkjørte løyper. Det er bilvei til
døra, slik at det er mulig å dra opp en fredag kveld og få med seg to fantastiske skidager. Du kan også dra opp hvilken som
helst dag i uka.
Husk at du må være medlem av turistforeningen for å få kjøpe eller leie nøkkel til
koia, eller være sammen med noen som er
medlem.
Vassfarkoia er tilknyttet løypenettet på
Veneli. Der kan du velge korte eller lange
turer. Du starter ganske høyt, så du får
ikke de harde stigningene.

som det heter. Dette er et ganske flatt område med en mengde små vann eller pytter. Løypa går i nordlig retning, og snart
ser du ned i Vassfaret. Deretter følger du
noen fine utforkjøringer og forbi Bjødnahaugen og Veneli. Løypa går videre tilbake
til utgangspunktet.

langtur vestover
Alternativ 2: Langtur vestover. Hele turen
kan bli ca. 25 km, men kan kortes ned.
Oppe ved hovedløypa tar du til venstre,
krysser bilveien og går forbi Røde Korshytta og følger myrer og glenner fram til Raufjellsetra.
Derfra er det en del stigning opp til ryg-

rundt veslefjell
Alternativ 1: Tur rundt Veslefjell. Det er en
runde på ca. 10 km i lett kupert terreng.
Fra koia tar du inn på en merket stikkløype, og etter et par hundre meter kommer
du inn på hovedløypa.
Ta nå til høyre mot høydedraget sør for
Veslefjell og følg så noen myrer og åpne
glenner nedover i retning Damtjern. I et
løypekryss tar du til venstre og forserer
noen kneiker og er dermed oppe på Torget

kart: StatenS kartverk

hva?

Overnatting på
Vassfarkoia på
Veneli.

når?

Det er finest
skiløyper på
ettervinteren.

hvor?

Følg Rv 7 til Flå
i Hallingdal. Ta
av til høyre i
rundkjøringen, så
til venstre etter
brua. Følg deretter
skiltingen mot
Veneli. Skiltet til
Vassfarkoia før
Veneli.
Turtipset lages
av Ringerikes
Turistforening:
rt@ringerikesturistforening.no
www.ringtf.no

Fin beligghet: Vikerkoia er et yndet mål
for mange.

gen mot Likistefjell. Punktet ligger i innersvingen av Vassfaret, så du ser både sørover og nordover. Vel inne på sporet igjen
går det en del nedover i retning Domfet.
Ta til høyre i første løypekryss. Etter setergrenda på Domfet stiger løypa og dreier
mot sør i retning Dagaliseter.
Snart krysser du bilveien ved Dagali, og
kommer tilbake på den samme løypa som
da du kom ned fra Likistefjellet. Du tar
samme turen tilbake.

harehopp
Alternativ 3. Tur til Harehopp. Dette er en
krevende tur selv om du snur ved Harehopp. Fra Torget går løypa til Damtjern og
deretter opp Damtjernhallin, en stigning
på 450 til 500 meter. Nå er du virkelig på
høyfjellet, og det er flate fine vidder innover til Harehopp. Rett ved løypa ligger
Skarsvarden på 1.284 meter. Det er oppkjørt løype til Harehopp, og derfra dreier
den mer og mer mot sør, og ender nede
ved Damtjern igjen, altså en rundløype.
Dersom du ønsker å gå til Storekrak, så
er retningen rett østover fra Harehopp.
Vassfarkoia egner seg godt for barnefamilier. Hemsene er alltid populære for
barn. Du bør unne deg en tur på Vassfarkoia før vinteren er omme.

