
Turreferat fra skitur 26. januar 2014 til Himmelsyna

Også i år ble årets første skitur i regi av Fjellsportgruppa en dagstur. Denne gikk av stabelen 
26. januar med destinasjon Himmelsyna. Opprinnelig plan var å gjennomføre samme rute som
i fjor, dvs. å starte ved Bjorvatn og følge preparert løype inn mot Himmelsyna. Pga. av sen og 
lite snø var denne trase ikke oppkjørt. Å gå 15 km i løssnø en vei ble ikke ansett som mulig 
for en dagstur på denne årstid. Utgangspunkt Høgås ble også vurdert, men her var det turrenn 
og ikke anbefalt å komme for å gå skitur. Førevatn ved Risdal ble derfor valgt som 
utgangspunkt for turen. 

Vi var 4 påmeldte + turkoordinator som la avgårde. Det kunne gjerne vært flere deltagere, 
men vi som deltok fikk en flott tur.
Følgende deltok

Sandra Lyding
Axel Bjelke
Unni Thorkildsen
Lisbeth Kismul
Dagfinn Hjemås

Tidlig avgang fra Harebakken kl 09.15 for 3 av oss var valgt slik at vi skulle få med oss mest 
mulig dagslys. 2 ankom utgangspunktet fra Evje-siden. Gradestokken viste noen minus 
grader, litt vind og med nysnø i luften var utgangspunktet for turen fin da vi startet litt før kl. 
11. 

Etter å ha parkert bilen på parkeringsplass for besøkende til Førevatn hyttegrend var det litt 
utfordrende å finne starten på løypetraseen, men etter en liten ekstra loop i terrenget kom vi 
inn på rett spor. Det var ikke oppkjørt løype. Vi måtte derfor selv brøyte løype i ganske dyp 
løssnø, men ved å bytte på brøyting gikk det helt fint. Som bilde viser, var en uheldig å falle 
men fikk en myk landing. 



Etter vel å ha forsert en god del av distansen mot Himmelsyna i skogsterreng var tiden inne til
å bevege seg opp i mer fjellterreng. Her ble vi møtt av et flott skue. Vind og snø hadde formet
små trær som figurer på rekke og rad, se siste bile. Det var betraktelig mindre snø her oppe og
en måtte være forsiktig med skiene slik de ikke ble oppskrapt på steiner som delvis stakk fram
eller var skjult under et tynt lag med snø. Platået vi kom opp på hadde merker inn mot 
Himmelsyna. Vi fulgte merkene og kom til slutt til et «kryss» hvor merkingen sluttet. 

Det blåste litt og vi var litt usikker på om vi skulle gjennomføre den siste kilometer opp til 
toppen. Etter en liten avstikker, valgte vi å ta den siste økta opp mot toppen fra ‘krysset’, noe 
jeg ikke tror noe angret på. Vel oppe ved varden på Himmelsyna ca. kl. 14.

Etter en kort stopp på toppen, gikk turen tilbake i samme spor som oppover. Vi fikk også tid 
til en rast med mat og drikke etter å ha kommet ned i skogsterreng igjen. Turen tilbake gikk 
raskt i selvoppgått løype. 



Bildet viser skue som møtte oss på platået inn mot Himmelsyna.

Jeg tror alle som var med på turen var fornøyde da vi summerte opp turen etter å ha kommet 
vel tilbake til bilene ca. kl. 16.   

turkoordinator
Dagfinn Hjemås

   


