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Alf-Elling OmhOlt
Ringerikes Turistforening

Hva med en vårskitur til det 
høyeste punktet I Ringe-

rike kommune? Fjelltoppen 
heter Gyranfisen og ligger på 
Vikerfjell, og høyden er 1.173 
meter over havet. Utsikten er 
formidabel, fra Nordmarka i 
sør, Norefjell og Bukollen i vest- 
og- er du heldig, kan du se 
Jotunheimen i nord, hvis lufta 
er klar.

Fra Hønefoss kjører du på 
E16 til Ringmoen og tar av til 
Viker. Ved Viker kirke tar du av 
mot Vikersetra og betaler 60 
kroner (kontant) i veibommen. 
Kjør så langt veien går, til Lyk-
krosmyra og parker bilen her. 

Kart og kompass på denne 
turen er nødvendig. Følg opp-
kjørte løyper, først vestover, så 
nordover inn igjennom Fjellda-
len. Nå har man Svarttjernskol-
len til høyre og Gyranfisen til 
venstre, to markante topper på 
Vikerfjell. Allerede nå er utsik-
ten fin mot Bukollen.

For barnefamilier
For barnefamilier er Fjelldalen 
et helt greit turmål i seg sjøl. 
Lette motbakker og enkelt ter-
reng for barna, og det er ikke 

vanskelig å finne rasteplasser 
og steder for å drive skileik og 
aking. Motbakkene er ikke 
bratte og det er ikke vanskelig å 
trekke pulk innover dalen. 

I finvær er det et flott områ-
de for barnefamilier, lite vind 
og mange fine steder hvis man 
bare ønsker å sole seg. Terren-
get er preget av fjellgran, og 
løypa snor seg nordover mot 
Steintjern og Store Stein. Her er 
det et veiskille. Den preparerte 
løypa går først mot nordøst, for 
så å svinge sørover igjen, mot 
Skalerudseter og etter hvert til-
bake til Lykkrosmyra. Turen 
fra Lykkrosmyra til Store Stein 
er omtrent 5 km.

På toppen
Fra Store Stein går det an å gå 
utenom løype rett nordover til 
Treknatten, en topp på 1101 
meter helt nord på Vikerfjell. 
Det er omtrent 3,5 km kupert 
terreng fra Store Stein til 
Treknatten, og her er kart og 
kompass helt nødvendig, men 
er snøforholdene gode, hender 
det at denne traseen blir kjørt 
opp med scooter.

Men vi skulle opp på Gyran-
fisen. Fra Store Stein er det i 
retning sydvest omtrent 1 kilo-
meter motbakke opp mot top-
pen, og vanligvis går det scoo-
terløype opp. 

Toppen er som et stort platå 
og utsikten er flott i alle retnin-
ger, spesielt kanskje mot Bu-
kollen og Vidalen. Er du heldig 
kan du skimte Gjendealpene i 
Jotunheimen med topper på 
godt over 2000 m.

utstyr
Velger man en tur inn i Fjellda-
len med barn, holder det med 
langrennsski, for løypene er 
godt preparert. Har man gode 
skiferdigheter kommer man 
seg også til topps på Gyranfisen 
og Treknatten på langrennsski 
hvis været et godt. Men jeg vil 
anbefale fjellski utenfor løype-
ne på Vikerfjell, spesielt hvis 
været er usikkert. 

Av bekledning er varme klær 
innerst og vindtett ytterst en 

Til toppen 
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turkart: Vikerfjell 1:50 000 kart: StatenS kartverk 

Panorama: I klarvær er det en fantastisk utsikt fra Fra Gyranfisen.

selvfølgelighet hvis man skal 
på Gyranfisen. En stor matpak-
ke og varmt drikke og solbriller 
skal også ligge i sekken.

Det går an å ta seg opp den 
bratte lia fra Fjelldalen og di-
rekte opp på Gyranfisen, men 
da er man helt avhengig av 
gode ski. 

Og så må man ta hensyn til 
skredfaren i de bratte hengene. 
Velger man denne varianten, er 
spade/skredsøkestang lurt å ha 
med. 

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

hva?
Familietur på fjellet; 
gjerne vårskitur.

når? 
Helgetur. Preparert/
scooterkjørt.

Start?  
Vikersetra; parkering ved 
Lykkrosmyra.
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