bymarka, nordre del
Tykkelimoen, Strai

58.18652 N 7,93228 Ø

5,0 km

Turen begynner fra Tykkelimoen. Her er det grei parkeringsplass og god, men litt hard inngang til
den nordlige delen av Bymarka. Tar du turen i slutten av april eller begynnelsen av mai, går du
gjennom et vell av hvitveis. Følg blåmerkene og ta til venstre når du treffer løypa Bymarka Rundt.
Snart ser du løypa ned til Gangdalen, men du går rett fram og kommer etter hvert forbi Tvitjønnene.
Like etter tar du den rødmerkede skiløypa til høyre. Du går etter hvert langs Grunnevann før du krysser
over til Storemyrvannet. Like etter finner du en av Oddersjaas karttavler. Ta en ekstra kikk på denne,
så er du helt sikker på at du tar rett sti videre mot nord og går Bymarka Rundt - løypa som tar deg
gjennom frodig vegetasjon tilbake til Tykkelimoen.

This Route starts at Tykkelimoen. You’ll find plenty of parking, but the hill up to Bymarka is quite
steep. If you do this route at the end of April or the beginning of May you will walk through fields
of anemones. Follow the blue trail and go left when you meet the Bymarka trail. Soon you will see the
path down to Gangdalen, but continue straight on and after a bit you will pass Tvitjønnene.
Take the red trail to the right and continue along Grunnevann before coming to Stormyrvannet.
Soon you’ll see one of Oddersjaa’s posted maps. Take a good look at it to be sure you take the
Bymarka trail north back to Tykkelimoen.
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