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Eventyrløypa fra Hemsedal til Flå og Hallingdalsløypa på begge sider av dalen er skiltet i begge retninger etter nasjonal standard 
for turskilt.

Hallingdal er en av landets 
beste destinasjoner for de som 
ønsker å gå på ski. Det er ca 
2000 kilometer maskinpre-
parerte og merkede løyper i 
Hallingdalskommunene. Det 
samarbeides godt mellom løy-
pelagene slik at du kan gå fra 
et løypeområde til et annet. 
Til vinterens langrennssesong skal 
alle de 297 retningsskiltene for gjen-
nomgangsløypene være på plass. 
Disse løypene er Hallingdalsløypa 
nord fra Myrland til Skagahøgdi 
Skisenter i Gol (tidl. Gol Skipark) 
på 74 kilometer, Hallingdalsløy-
pa sør fra Ustaoset til Norefjell på 
138 kilometer og Eventyrløypa fra 
Kvanhøgd på Golsfjellet til Sol-
heimseter i Gulsvik på 80 kilome-
ter. Fra Kvanhøgd kan en gå videre 
på Golsfjellet til Gravset Skistadion 
i Hemsedal. 

Det har pågått et eget prosjekt der 
alle destinasjonsselskapene i kom-
munene har samarbeidet om nye 

skilt og beskrivelser av løypene. 
Sparebank1stiftelsen i Hallingdal 
har bidratt med kr 250.000.- til 
prosjektet, og de 17 løypeområdene 
som disse løypene går gjennom har 
stått for dugnaden med å sette opp 
retningsskiltene. Løypene er beskre-
vet på ut.no, og det jobbes med å 
lage et eget kart for gjennomgangs-
løypene. 

Skiltene har ikke avstandsmerking, 
men de står i løypekryss der de en-
kelte løypeområdene har sine av-
standsskilt.

Hallingspor.no
Langrennsprosjektet for Hallingdal 
har en egen internettside som skal 
markedsføre våre flotte løyper, og 
den finner du på hallingspor.no. 
Her finner du løypekart, turtips og 
mer informasjon. Dessuten kan du 

finne alt om når løypene er prepa-
rert på Skisporet.no. 

Store deler av gjennomgangsløype-
ne er maskinpreparerte hele vinte-
ren, men det er fra uke 7 til midten 
av april som forholdene er best. Det 
finnes også muligheter for overnat-
ting på flere av etappene. 

Hallingdalsløypa sør går forbi My-
king og Haglebu med overnattings-
muligheter, for Hallingdalsløypa 
nord kan en overnatte på Rødung-
støl eller Bergsjøstølen og en kan ta 
en liten avstikker nedom Liatoppen. 

Dersom du synes løypene i nærom-
rådet til hytta di blir litt kjedelige i 
lengden finnes det altså mange mu-
ligheter for å utvide turen i Halling-
dalsfjellene.
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Skiltet er laget med støtte fra:


