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Vandrekart Skeikampen

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 3,7 km
Stigning / Total ascent 131 m
Nivå / level Enkel / Easy

Fin barnevennlig tur på grusveg i variert terreng og natursk-
jønne omgivelser.  
  
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg vestover langs Peer 
Gyntvegen i stigende terreng. Sving høyre mot Fjellkirka og følg 
Myresetervegen gjennom alpinanlegget over til Torsdalsvegen. 

Hold høyre på Torsdalsvegen og gå rett fram gjennom grinda ved 
Skei Seter. Husk å lukke grinda etter deg. Sving høyre når du kom-
mer ned til driving range og følg denne tilbake til start.
 
Ruta er fin begge veier. Det letteste er å gå runden med sola 
beskrevet over.

Hikingmap Skeikampen
www.skeikampen.no

Skeikampen Booking: tlf 61 22 50 00
booking@skeikampen.no

Family-friendly hike on dirt roads through a beautiful, diverse 
landscape. 

Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head west along the gen-
tly climbing Peer Gyntvegen.  Turn right towards Skei Fjellkirke, and 
follow Myresetervegen across the alpine runs to Torsdalsvegen.

As you reach Torsdalsvegen, turn right and then walk straight ahead 
through the farm gate at Skei Seter. Remember to close the gate 
behind you. By the driving range, turn right and follow this road back 
to the starting point.

Excellent hike in either direction, but the easiest is clockwise as 
described above.

Fin barnevennlig tur på restene av den over 100 år gamle 
historiske stien. Fint å kombinere med fiske i elva og bading i 
kulpene på en varm sommerdag. 
 
Turen starter ved Velkomstsenteret. Følg veien østover og sving 
høyre inn på gangveien ved driving range/Segalstad seter. Kryss 
Skeisvegen og gå ned til første krysset i Fjellandsbyen. Sving høyre 
i krysset og venstre nedover lysløypa. Følg lysløypa ned til den 
store åpne plassen i første svingen. Der tar stien av rett fram inn i 
skogen. Følg denne nedover langs elva forbi Helgafossen. Nede 
ved renseanlegget følger du veien stått venstre rett mot toppen av 
Skeikampen. Hold venstre inn på stien i skogbrynet og følg denne 
tilbake til Fjellandsbyen. Husk å lukke grindene. Følg veien rett fram 
gjennom Fjellandsbyen til du er tilbake til krysset i innkjøringen. Følg 
samme rute tilbake forbi driving range/Segalstad seter til Velkomst-
senteret.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 4,3 km
Stigning / Total ascent 85 m
Nivå / level Enkel / Easy

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 11,7 / 12,5 km
Stigning / Total ascent 261 m
Nivå / level Middels / Moderate

En flott tur som viser fram de forskjellige naturtypene 
Skeikampen har å by på. Turen passer for de fleste. 

Følg langs veien opp i alpinanlegget. Hold venstre på Myreseterve-
gen og høyre inn på skiltet sti. Følg denne rett fram i alle stikryss 
fram til gapahuken rett etter at du har passert under heisen siste 
gangen. Sving høyre ved gapahuken og følg stien over toppen 
(1050 moh).  Følg den T-merkede Peer Gyntstien  rett fram i stikrys-
set og langs siden av fjellet med  den bratte fjellsiden på høyre 
hånd. Følg T-merkene tilbake til Velkomstsenteret.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 8.3 km
Stigning / Total ascent 286 m
Nivå / level Middels / Moderate

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 23 km
Stigning / Total ascent 384 m
Nivå / level Ekspert / Severe

Lang og flott fjelltur med terreng fra seterlandskap til høyfjell med 
utsikt til nasjonalparkene Langsua, Jotunheimen og Rondane.
Følg veien opp i alpinanlegget, sving høyre midt i bakken og venstre på 
Torsdalsveien. Følg denne inn til enden av vegen og fortsett på stien rett 
fram. Hold rett fram i alle kryss til toppen mellom Bånseterkampene og 
Prestkampen og vider ned forbi Svartvatnet til Skardbua. Følg den T-merk-
ede Peer Gyntstien opp første kneika. Sving venstre ved det lille tjernet 
og opp bakkene på den lilla-merkede stien mot toppen av Slagsfjella. Følg 
stien over toppen, forbi Øvre Massingtjernet og ned til Peer Gyntvegen. Sv-
ing venstre på Peer Gyntvegen og høyre ned mot Fyksesetra. Følg stien på 
høyre side av setra, rundt Nisjuvatn og ned til Systuggusetra. Sving høyre 
på stien ved Systuggusetra. Ved Einstadsetra følger du vegen rett fram, 
hold venstre på Veslesetervegen og følg denne over brua, til høyre inn mot 
Paradis og videre tilbake til Velkomstsenteret.

Gradering / Grading

Enkel 
Easy

Middels
Moderate

Krevende 
Difficult

Ekspert 
Severe

• Nybegynnere 
Newbies

• Ingen spesielle ferdigheter 
No special skills

• I hovedsak korte turer 
Essentially short trips

x

• Nybegynnere 
Newbies

• Middels godt trente turgåere 
Medium well trained hikers

• Grunnleggende ferdigheter 
Basic skills

x

• Erfarne turgåere 
Experienced hikers

• God utholdenhet 
Good stamina

• Krever godt turutstyr og gode fjellsko 
Requires good hiking equipment and 
good hiking shoes

x

• Erfarne fjellfolk 
Experienced mountaineers

• God utholdenhet 
Good stamina

• Krever godt turutstyr og gode fjellsko 
Requires good hiking equipment and 
good hiking shoes

• Kunnskap om kart og kompass 
Knowledge of map and compass

x

Høydemeter / Ascent 
Lengde / Distance

< 300m 
< 5 km

< 600m 
< 10 km

< 1000m 
< 20 km

> 1000m 
> 20 km

Beautiful, family-friendly hike along a historic trail dating back 
at least 100 years. Ideal for some fishing and swimming in the 
river rock pools on hot summer days.
 
With Skeikampen Velkomstsenter as starting point, follow the road 
east and turn right onto the footpath as you reach the driving range 
/ Segalstad Seter. Cross Skeisvegen, and continue until your reach 
the first junction in Skeikampen Fjellandsby. Turn right, and then 
turn left onto the floodlit trail used for cross-country skiing in winter. 
Follow this until you reach the first bend and a large open space. 
Continue straight ahead into the forest, and follow the trail along 
the river – past the Helgafossen falls. By the old waterworks, turn 
left onto the road leading to the top of Skeikampen. As you reach 
the trail by the edge of the forest, turn left and follow this back to 
Skeikampen Fjellandsby. Remember to close the farm gates behind 
you. Walk straight ahead through Skeikampen Fjellandsby, and 
continue until you again reach the junction at the entrance. Then 
follow the same route back, past the driving range / Segalstad Seter, 
to Skeikampen Velkomstsenter.

Family-friendly hike through gentle forest and mountain terrain, 
with excellent fishing and swimming opportunities.
 
From Skeikampen Velkomstsenter, follow the way-marked cycling 
and hiking route “S3 Knutsholoa”. Walk past the picnic spot Paradis, 
and then turn left onto Veslesetervegen towards the mountain lodge 
Austlid Fjellstue. Follow the “Vegen rundt vatnet” track for a few 
hundred metres, and then pick up the trail at the junction halfway up 
the hill. At the top of the hill, there is a farm track. Follow this to the 
end, and you will reach the point where the main trail to Kyrakamp-
en starts. Continue past lake Ulvtjønnet, and all the way to the top. 
Then follow the steep descent leading north-east past two small 
tarns and then down Klevaberga. As you reach the road at the bot-
tom, turn left onto Veslesetervegen. After the bridge, turn right onto 
the trail towards Paradis. Follow this trail past the picnic spot and 
back to Skeikampen Velkomstsenter.

A spectacular round-trip, showcasing the varied scenery 
Skeikampen has to offer. Suitable for hikers of most abilities. 

Follow the road uphill to the alpine centre. Turn left onto Myrese-
tervegen, and then right onto the way-marked trail. Continue straight 
ahead until you reach a woodland shelter. This is just after you have 
crossed under the lift for the final time. By the woodland shelter, turn 
right and follow the trail to the top (1050 m a.s.l.).  As you reach the 
junction, follow the way-marked (T) Peer Gynt trail straight ahead 
and along the side of the mountain. You will have the steep moun-
tain side on your right. Then follow the way-marked (T) route back to 
Skeikampen Velkomstsenter.

Spectacular hike along well-maintained trails and dirt roads, 
leading through a beautiful mountain-farm landscape. Route 
description at lommekjent.no

Follow the dirt road up the hill towards Skeikampen, and then turn 
left onto Setervegen.  After some 200 m, turn left onto the trail lead-
ing north-west. This is part of the orange trail around the mountain.  
As you climb higher, the terrain changes. Shrubs and trees are low 
and dense, and several peaks come into view. This is a popular 
area for outdoor pursuits, and you may meet cyclists and horseback 
riders. Follow the trail across the shoulder of Avlundskampen and 
onto the cross-country ski trail in Torsdalsleitet. Continue to the top, 
and then down to the mountain farm in Gammeldalen. You will then 
reach a dirt road leading back to Skeikampen Velkomstsenter.
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Skeikampen sentrum

Mer informasjon om destinasjonen:
www.skeikampen.no

Skeikampen spa
For fysisk og mental avslapning 
etter en lang sykkeltur 

 
 
tlf +47 61 22 50 00

Skei Golf
18 hulls bane i høyfjellet

 
tlf +47 61 22 00 77

Tennis
6 flotte tennisbaner på 
Thon Hotel Gausdal

 
 
tlf +47 61 22 50 00

Mat og drikke
Thon Hotel Gausdal 
Thon Hotel Skeikampen  
Segalstad Seter Kafè 
Skeistua  

 
tlf +47 61 22 50 00
tlf +47 61 22 50 00
tlf +47 61 20 06 00
tlf +47 61 22 85 18

Sykkelutleie
Velkomstsenteret tlf +47 61 22 50 00

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 1,8 km
Stigning / Total ascent 232 m
Nivå / level Krevende / Difficult

Flott topptur til områdets høyeste fjell. Kombineres gjerne med tur 
videre til Bånseterkampene. Toppen byr på fantastisk utsikt 360grader 
med Jotunheimen og Rondane nasjonalparker som kulisser.
Turen starter i Gammeldalen. For å komme dit følger du S6 Skeikampen 
Rundt fra Velkomstsenteret eller kjører Torsdalsvegen inn til Gammeldalen. 
Stien starter opp mot vest (venstre) fra setra i Gammeldalen. Følg denne 
opp til neste skiltede stikryss og sving høyre opp mot Prestkampen. Her 
starter stigningene for alvor. Stien følger ryggen hele veien opp til toppen.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 16,1 km
Stigning / Total ascent 299 m
Nivå / level Krevende / Difficult

Flott fjelltur på sti i variert terreng i høyfjell og skog.
Turen følger skilting S9 Svarttjernstien. Start med å gå ut på Peer Gynt-
veien og ned til krysset i Veslesetervegen. Følg stien ned til paradis og vi-
dere ut på Veslesetervegen igjen. Sving venstre på Veslesetervegen, høyre 
mot Trisnipp og følg denne rett fram til Einstadsetra. Stien starter opp til 
venstre for grindstolpene og går til Systuggusetra. Sving høyre ved Systug-
gusetra, venstre på stien etter brua, forbi Nisjuvatnet og Fyksesetra opp til 
Peer Gyntvegen. Kryss vegen og ta av på stien nordover forbi Lykjomtjøn-
net opp på Ørnkampen.  Fra ryggen går stien rett fram ned første kneika, 
forbi Svarttjønnet og videre ned til Skeiselva. Vær forsiktig når du krysser 
elva. Følg stien opp stien over skuldra på Avlundkampen og nedover til 
alpinanlegget. Når du krysser slalombakken rett etter gapahuken går du rett 
fram over den lille brua og videre på sti ned tilbake til Velkomstsenteret.

Startsted / Start Austlid fjellstue
Målsted / Finish Austlid fjellstue
Lengde / Distance 7,2 km
Stigning / Total ascent 133 m
Nivå / level Enkel / Easy

Kjempefin familievennlig tur med flott utsikt over Gausdal og Lille-
hammer gjennom skogsterreng og hyttefelt. Turen starter ved Austlid 
Fjellstue.
Turen starter ved Austlid fjellstue. Følg veien vestover gjennom hyttetunet 
ved Austlid Fjellstue og ut på Veslesetervegen. Følg veslesetervegen rett 
fram i neste kryss og videre opp til veiens høyeste punkt. Der svinger du av 
inn på stien opp bakken til høyre. Følg denne opp på toppen, langs kanten 
av stupet og bort til varden. Skriv dere gjerne inn i boka der. Turen tilbake 
starter ved å følge hovedstien nordover og ned til hyttefeltet. Hold høyre 
i første kryss og følg denne veien ned til Liesetervegen. Sving høyre på 
Liesetervegen og følg denne tilbake til Veslesetervegen og videre tilbake til 
Austlid Fjellstue.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 12,1 km
Stigning / Total ascent 280 m
Nivå / level Middels / Moderate

Flott tur i seterlandskap og høyfjell på fine stier og grusveg.

Turbeskrivelse: Følg grusveien opp bakken mot Skeikampen og ta 
til venstre på Setervegen. Sving venstre inn på stien mot nordvest 
etter ca 200m. Dette er en del av den oransje løypen som går rundt 
fjellet. I det stien begynner å stige litt, blir terrenget også forandret. 
Nå blir busker og trær lavere og tettere, og du får god utsikt til flere 
fine topper. Her kan det hende du møter syklister og ryttere, for 
dette er et populært turområde. Følg stien over skuldra på Avlund-
kampen og inn i skiløypa i Torsdalsleitet. Fortsett over toppen og vi-
dere ned til setra i Gammeldalen. Derfra går turen på grusvei tilbake 
til Velkomstsenteret.

S1  Seterrunden S2  Helgafossenrunden S3  Kyrakampenrunden S5  Skeikampen rundt kort S6  Skeikampen rundt lang

Familievennlig tur i skog og høyfjell på lettgåtte stier med fiske 
og bademuligheter.

Fra Velkomstsenteret går turen langs skiltet sykkel- og vandrerute 
S3 Knutsholoa forbi Paradis og til venstre på Veslesetervegen mot 
Austlid Fjellstue. Følg” Vegen rundt vatnet” noen hundre meter og 
ta av på stien i krysset midt i bakken. På toppen av bakken følger 
du setervegen. Hovedstien til Kyrakampen starter i enden av vegen. 
Følg denne forbi Ulvtjønnet og helt til toppen. Fra toppen går stien 
bratt ned nordøstover forbi to små tjern før den tipper utfor kant-
en på Klevaberga. Vel nede på vegen tar du av mot venstre ut på 
Veslesetervegen og høyre inn på stien mot paradis rett etter broa. 
Følg denne forbi Paradis og tilbake til Velkomstsenteret.

S7  Prestkampen S8  Slagsfjellrunden S9  Svarttjernstien S10  Bjørgarunden
Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 8,2 km
Stigning / Total ascent 313 m
Nivå / level Enkel / Easy

Prøv Skeikampens mest populære tur over Skeikampen (1123 moh). 
Turen til toppen tar omtrent 1 time. Rekorden på bakkeløpet Skeikamp-
en Opp er på drøye 13 minutter. Hele turen tar ca 2,5 timer. 
Følg grusveien vestover forbi Vikingland, langs Peer Gyntveien. Følg 
Myresetervegen forbi fjellkirka til alpinanlegget og sving venstre opp an-
leggsveien. Følg denne opp “zorro-svingene” til du har passert det brat-
teste. Når du kommer opp på brinken holder du høyre inn på den gulmerk-
ede stien. Følg stien til du kommer til alpinløypa igjen, gå opp alpinløypa 
100m, følg stien til høyre for bergrabben til steinhytta. Fra steinhytta følger 
du den gulmerkede stien langs kanten på stupet. Denne vil ta deg med på 
en flott tur langs ryggen på Skeikampen med vid utsikt. Følg stien forbi top-
pen på den innerste skiheisen og ned til den T-merkede Peer Gyntstien. Ta 
til høyre i stikrysset og følg den T-merkede stien under fjellveggen ca 3km 
tilbake til Velkomstsenteret.

S13  Panoramastien
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Spectacular hike to the region’s highest peak. Can easily be extended 
to include a trip to Bånseterkampene. Spectacular 360° panorama at 
the top, with Jotunheimen and Rondane national parks as backdrop. 
Starting point for the trip is Gammeldalen. This can be reached by following 
the S6 Skeikampen Round (Skeikampen rundt) from Skeikampen Velkomst-
senter, or alternatively by car along Torsdalsvegen to Gammeldalen. From 
the mountain farm in Gammeldalen, follow the trail leading west (left). 
Continue until you reach a junction with signposts, and turn right towards 
Prestkampen. This is where the real ascent begins. The trail follows the 
ridge all the way to the top.

Long, spectacular mountain hike through terrain ranging from rural 
farmland to high-mountain scenery with views of the national parks 
Langsua, Jotunheimen, and Rondane. 
Follow the road to the alpine centre, turn right halfway up the hill, and then 
turn left onto Torsdalsveien. Follow this road to the end, and then proceed 
along the trail leading straight ahead. Continue straight ahead until you 
reach the peak between Bånseterkampene and Prestkampen, and then walk 
downhill past lake Svartvatnet to Skardbua. Follow the way-marked (T) Peer 
Gynt trail up the first climb. Turn left by the small tarn, and continue up the hill 
along the purple trail towards the top of Slagsfjella. Follow the trail across the 
top, past Øvre Massingtjernet, and then down to the Peer Gyntvegen. Turn 
left onto Peer Gyntvegen, and then right towards Fyksesetra. Follow the trail 
on the right-hand side of the mountain farm, leading around lake Nisjuvatn 
and down to Systuggusetra where you turn right. As you reach Einstadsetra, 
follow the road straight ahead and then turn left onto Veslesetervegen. Walk 
across the bridge, turn right towards Paradis picnic spot, and then return to 
Skeikampen Velkomstsenter.

Beautiful mountain hike in varied mountain and forest terrain.
The route is way-marked S9 Svarttjernstien. Walk along Peer Gyntvegen 
until you reach the Veslesetervegen junction. Follow the trail to Paradis 
picnic spot, and then continue until you again reach Veslesetervegen where 
you turn left. Then turn right towards Trisnipp, and continue straight ahead 
until you reach Einstadsetra. Pick up the trail to the left of the gateposts, 
and follow this to Systuggusetra. Turn right by Systuggusetra, and then left 
after the bridge. Walk past Nisjuvatnet and Fyksesetra, and continue until 
you reach Peer Gyntvegen. Cross the road, and follow the trail leading 
north past Lykjomtjønnet and up to Ørnkampen.  From the ridge, continue 
straight ahead down the first hill, past Svarttjønnet, and then further down 
to river Skeiselva. Take care when crossing the river. Follow the trail uphill 
across the shoulder of Avlundskampen, and then down to the alpine centre. 
When you cross the alpine run just after the woodland shelter, continue 
straight ahead across the small bridge. Then follow the trail back down to 
Skeikampen Velkomstsenter.

Stunning, family-friendly hike through a beautiful area with cabins 
and forests, and with spectacular views of Gausdal and Lillehammer. 
Starting point is Austlid Fjellstue.
With Austlid Fjellstue as starting point, follow the road west through the 
cabin area by Austlid Fjellstue and then onto Veslesetervegen. At the next 
junction, follow Veslesetervegen straight ahead until you reach the highest 
point along the road. Then turn right onto the trail leading up the hill.  Follow 
this to the top, and then continue along the ridge until you reach the cairn. 
Remember to sign the journal. To return, follow the main trail north and 
down to the cabin area. Keep right at the first junction, and continue along 
this road down to Liesetervegen. Turn right onto Liesetervegen, and follow 
this back to Veslesetervegen and then back to Austlid Fjellstue.

Try the most popular hike across Skeikampen (1123 m a.s.l.). Walking 
time to the top is approx. 1 hour. The record for the hill race Skeikamp-
en Opp is just over 13 minutes. You will need some 2.5 hours for the 
full trip. 
Follow the dirt road west along Peer Gyntvegen, past Vikingland. Then 
follow Myresetervegen past Skei Fjellkirke to the alpine centre, and turn left 
onto the track. Follow this up the “Zorro bends” until you have the steepest 
section behind you. When you reach the brink, turn right onto the yellow 
trail.  Continue until you again reach the alpine run, and follow this uphill for 
100 m. Then follow the trail to the right of the barren ridge until you reach 
a stone cabin.  From the cabin, follow the yellow trail. This is a spectacular 
hike with panoramic views along the ridge of Skeikampen. Continue along 
this trail past the top of the ski lift and down to the way-marked (T) Peer 
Gynt trail. Turn right at the trail junction, and follow the way-marked (T) trail 
for approx. 3 km back to Skeikampen Velkomstsenter.


