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Tursykkelkart Skeikampen

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

Fin barnevennlig tur i variert terreng og naturskjønne omgivels-
er. Ruta er skiltet S1 Seterrunden. 
 
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 sykle rett fram gjennom grinda ved Skei 
Seter. Husk å lukke grinda etter deg. Sving høyre når du kommer 
ned til driving range og følg denne tilbake til start. Ruta er fin begge 
veier. Det letteste er å sykle runden med sola beskrevet over.

Bikemap Skeikampen
www.skeikampen.no

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

Family-friendly ride through a beautiful, diverse landscape. The 
route is signposted S1 Seterrunden.

Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head west along the 
gently climbing Peer Gyntvegen. Turn right towards Skei Fjellkirke, 
and follow Myresetervegen across the alpine runs to Torsdalsvegen. 
Keep right on Torsdalsvegen, and then ride straight ahead through 
the farm gate by 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 ride in either direction, but the easiest is 
clockwise as described above.

T2  Vegen rundt vatnet

Fin barnevennlig sykkeltur med muligheter for fiske, bading og 
geocaching underveis. Ruta er skiltet T2 Vegen rundt vatnet. 
 
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg sørover langs Vesle-
setervegen. Sving høyre inn på «Vegen rundt vatnet» når du kom-
mer til Veslesetervannet. Følg denne rundt vannet til Liesetervegen. 
Sving venstre på Liesetervegen og sykle forbi Austlid fjellstue tilbake 
til Velkomstsenteret.
 
Ta gjerne en bade eller fiskepause i et av vannene eller i elva langs 
ruta. Veslesetervannet og Paradis er mest barnevennlig for både 
bading og fiske.  Langs Vegen rundt vatnet ligger det en serie 
barnevennlige geocacher for de som har lyst til å prøve seg. Infor-
masjon om geocaching finnes på Velkomstsenteret.

T3  Nustadhaugrunden T4  Rausjørunden T5  Bjørgarunden
Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 11,3 km
Stigning / Total ascent 92 m
Nivå / level Middels / Moderate

Flott familievennlig rundtur på vei i ganske lett skogster-
reng. Fint å kombinere med fiske og bading. Ruta er skiltet T3 
Nustadhaugrunden. 
 
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg sørover langs 
Veslesetervegen. Sykle rett fram i krysset rett etter Austlid fjellstue. 
Hold venstre mot Nustadhaugen etter ca 400m. Sving venstre når 
du kommer til krysset ved gårdene i Springlia og følg denne til du 
kommer på asfaltert veg. Sving venstre etter brua og følg FV 337 
Skeisvegen tilbake til Velkomstsenteret. 

Ta gjerne en bade eller fiskepause i et av vannene eller i elva langs 
ruta. Veslesetervannet og Paradis er mest barnevennlig for både 
bading og fiske.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 16,9 km
Stigning / Total ascent 245 m
Nivå / level Krevende / Difficult

Variert familievennlig sykkeltur i kupert terreng med fine fiske- 
og bademuligheter. Ruta er skiltet T4 Rausjørunden. 
 
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg sørover langs 
Veslesetervegen. Sving høyre inn på «Vegen rundt vatnet» når du 
kommer til Veslesetervannet. Følg denne rundt vannet til Lieseterve-
gen. Sving høyre på Liesetervegen og sykle over toppen i hyttefeltet 
og nedover mot Rausjøen. Når du kommer forbi Rausjøen og ser ut 
over Gausdal skifter denne vegen navn til FV 336 Lieshøgdvegen.
 
Følg denne forbi steinbruddet og over toppen. Sving venstre på 
Hjelmstadvegen og følg denne forbi gårdene og helt til enden. 
Sving høyre på Springlia og følg denne til du kommer på asfaltert 
veg. Sving venstre etter brua og følg FV 337 Skeisvegen tilbake til 
Velkomstsenteret.

Ta gjerne en fiske eller badepause i et av vannene eller i elva langs 
ruta. Veslesetervannet, Paradis og Rausjøen er mest barnevennlig 
for både bading og fisking.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 24,5 km
Stigning / Total ascent 322 m
Nivå / level Krevende / Difficult

Familievennlig rundtur langs lite trafikkert veg i variert skogs- 
og seterlandskap. Ruta er skiltet T5 Bjørgarunden. 
 
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg sørover langs Vesle-
setervegen. Sving høyre inn på Liesetervegen når du har passert 
Austlid Fjellstue. Følg denne over toppen i hyttefeltet og nedover 
mot Rausjøen.
 
Når du kommer forbi vannet og ser ut over Gausdal skifter denne 
vegen navn til FV 336 Lieshøgdvegen. Følg denne nesten fram til 
steinbruddet. Sving venstre på Veslesetervegen og følg denne opp 
forbi steinbruddet, over toppen, forbi Austlid og tilbake til Velkomst-
senteret.
 
Ta gjerne en bade- eller fiskepause i et av vannene eller i elva langs 
ruta. Veslesetervannet, Paradis og Rausjøen er mest barnevennlig 
for både bading og fiske.

Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 21,7 km
Stigning / Total ascent 318 m
Nivå / level Krevende / Difficult

T6  Olstadrunden
Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 32,3 km
Stigning / Total ascent 531 m
Nivå / level Ekspert / Severe

Fin treningsrunde for aktive eller langtur for voksne i flott vari-
ert terreng. Ruta er ikke skiltet.
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg vestover langs Peer 
Gyntvegen i stigende terreng. Sving venstre mot Frøysesetrene i 
stigningen etter ca. 2,5 km. Følg denne vegen videre forbi Systug-
gusetra og på østsida av Dørja ned til Olstad. 

Sving venstre på RV255 og sykle ca. 2 km på asfaltert vei. Sving 
venstre mot “bua” og følg denne vegen 1,5 km oppover. Sving ven-
stre i krysset og følg denne veien mot Austlid. Etter ca. 6 km svinger 
du venstre i t-krysset ved Lieseter og sykler over toppen og ned mot 
Austlid fjellstue. Når du er kommet ned bakken holder du venstre i 
krysset og følger Veslesetervegen tilbake til Skeikampen.
 
Ruta er fin begge veier. Det vanligste er å kjøre runden mot sola 
som beskrevet over.

T7  Bennsjørunden
Startsted / Start Velkomstsenteret
Målsted / Finish Velkomstsenteret
Lengde / Distance 39,7 km
Stigning / Total ascent 595 m
Nivå / level Ekspert / Severe

Fin treningsrunde for aktive eller langtur for voksne i flott vari-
ert terreng. Ruta er ikke skiltet. 
 
Turen starter ved Velkomstsenteret og tar deg vestover langs Peer 
Gyntvegen i stigende terreng. Sving venstre mot Bennsjøen i stig-
ningen ved kommunegrensa til Ringebu. Følg denne vegen videre 
forbi Bennsjøen og på vestsida av Dørja ned til Olstad. 

Sving venstre på RV255 og sykle ca. 200m på asfaltert vei. Sving 
venstre rett etter brua og følg denne vegen oppover bakkene og 
forbi Systuggusetra rett etter toppen. Fortsett ned i setergrenda og 
sving høyre i krysset der. Fortsett til Peer Gyntvegen og sving høyre 
tilbake mot Velkomstsenteret. 
 
Ruta er fin begge veier. Det vanligste er å kjøre runden mot sola 
som beskrevet over.

Skeikampen har et stort nettverk av seterveger med lite eller ingen 
trafikk perfekt for familieturer eller trening til Birken. Her finner du 
ruter skreddersydd for familier som vil på tur sammen og kanskje 
kombinere med fiske, bading eller bærplukking. Eller trenger du 
høyere puls? Prøv rutene “Olstadrunden” eller “Bennsjørunden”. 
Her finner du perfekte intervallbakker i flott høyfjells- og setermiljø.

Beautiful, family-friendly bicycle ride, with opportunities for 
fishing, swimming, and geocaching along the way. The route is 
signposted T2 Vegen rundt vatnet.

Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head south along Vesle-
setervegen. As you reach lake Veslesetervannet, turn right onto 
“Vegen rundt vatnet”. Follow this around the lake to Liesetervegen. 
Turn left onto Liesetervegen, and then ride past Austlid Fjellstue and 
back to Skeikampen Velkomstsenter.

Enjoy a swim or some fishing in one of the lakes or the river along 
the route. Veslesetervannet and Paradis offer the most family-friend-
ly swimming and fishing spots.  This route features a series of 
child-friendly geocaching points for those interested. Information on 
geocaching is available at Skeikampen Velkomstsenter.

Beautiful, family-friendly round-trip through gentle forest 
terrain. Ideal in combination with some fishing and swimming. 
The route is signposted T3 Nustadhaugrunden.

Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head south along Vesle-
setervegen. At the junction after Austlid Fjellstue, continue straight 
ahead. After approx. 400 m, turn left towards Nustadhaugen. As you 
reach the junction by the farms in Springlia, turn left and continue 
until you meet a tarmac road. Turn left after the bridge, and follow 
route 337 Skeisvegen back to Skeikampen Velkomstsenter.

Enjoy a swim or some fishing in one of the lakes or the river along 
the route. Veslesetervannet and Paradis offer the most family-friend-
ly swimming and fishing spots.

Varied and family-friendly bicycle ride in hilly terrain, with 
excellent fishing and swimming opportunities. The route is 
signposted T3 Rausjørunden.
Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head south along Vesle-
setervegen. As you reach lake Veslesetervannet, turn right onto 
“Vegen rundt vatnet”. Follow this around the lake to Liesetervegen. 
Turn right onto Liesetervegen, and ride up to the top of the cabin 
area and then down towards lake Rausjøen. As you cycle past the 
lake and have Gausdal in view, the road changes name to route 336 
Lieshøgdvegen.

Continue past the quarry and all the way to the top. Turn left onto 
Hjelmstadvegen, and follow this route past the farms and all the way 
to the end. Turn right at Springlia, and continue until you reach the 
tarmac road. Turn left after the bridge, and follow route 337 Skeisve-
gen back to Skeikampen Velkomstsenter.

Enjoy a swim or some fishing in one of the lakes or the river along 
the route. Veslesetervannet, Paradis, and Rausjøen offer the most 
family-friendly swimming and fishing spots.

Family-friendly round-trip along quiet lanes, through a varied 
forest terrain and mountain-farm landscape. The route is sign-
posted T5 Bjørgarunden.
 
Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head south along Vesle-
setervegen. After Austlid Fjellstue, turn right onto Liesetervegen. 
Continue up and across the hill by the cabins, and then down 
towards lake Rausjøen.

As you ride past the lake and have Gausdal in view, the road chang-
es name to route 336 Lieshøgdvegen. Follow this road almost all 
the way to the quarry. Turn left onto Veslesetervegen, and continue 
up past the quarry, across the hill, past Austlid, and then back to 
Skeikampen Velkomstsenter.

Enjoy a swim or some fishing in one of the lakes or the river along 
the route. Veslesetervannet, Paradis, and Rausjøen offer the most 
family-friendly swimming and fishing spots.

A ride through spectacular and varied terrain, ideal for training 
or as a long trip for adults. The route is not signposted.

Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head west along the gen-
tly climbing Peer Gyntvegen. After approx. 2.5 km, turn left towards 
Frøysesetrene.  Continue past Systuggusetra, and then along the 
eastern side of Dørja down to Olstad.

Turn left onto route 255, and ride on tarmac for approx. 2 km.  Turn 
left towards “bua”, and follow this road uphill for 1.5 km. Turn left at 
the junction, and continue towards Austlid. After approx. 6 km, turn 
left at the T-junction by Lieseter, ride up and across the hill, and 
then down towards Austlid Fjellstue. As you reach the bottom of 
the hill, keep left at the junction and follow Veslesetervegen back to 
Skeikampen.

Excellent ride in either direction, but the most common is anti-clock-
wise as described above.

A ride through spectacular and varied terrain, ideal for training 
or as a long trip for adults. The route is not signposted.

Start by Skeikampen Velkomstsenter, and head west along the 
gently climbing Peer Gyntvegen. Turn left towards Bennsjøen by 
the Ringebu municipaliy border. Continue past Bennsjøen, and then 
along the western side of Dørja down to Olstad.

Turn left onto route 255, and ride on tarmac for approx. 2 km.  Just 
after the bridge, turn left and follow this route up the hills and then 
past Systuggusetra.  Continue down to the mountain farm, and turn 
right at the junction. Follow this until you reach Peer Gyntvegen, and 
turn right to return to Skeikampen Velkomstsenter. 

Excellent ride in either direction, but the most common is anti-clock-
wise as described above.
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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
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Gradering / Grading

Enkel 
Easy

Middels
Moderate

Krevende 
Difficult

Ekspert 
Severe

• Lett tur 
Easy trail

• Kan sykles på all slags type sykler 
All kind of bicycles

• Bør kunne sykles av barn ned til 6-8 år  
(sammen med voksne) 
Possible for children from 6-8 years (with 
adults)

x

• Middels lett tur 
Moderate trail

• Kan sykles på all slags type sykler 
All kind of bicycles

• Bør kunne sykles av barn ned til 6-8 år  
(sammen med voksne) 
Possible for children from 6-8 years (with 
adults)

x

• Dyktige syklister med gode terrengsyk-
kelferdigheter 
Skilled riders with good bike skills

• Krevende tekniske partier 
Demanding terrain for mountain bike

x

• Terrensyklister på ekspertnivå og fysisk 
krevende turer 
Serere trail

• Krevende tekniske partier 
Demanding technical sections

• Svært krevende terreng for terrengsykkel 
Very demanding terrain for mountain bike

x

Høydemeter / Ascent 
Maks stigning / max climb

< 100m 
max 5%

< 300m 
max 8%

< 600m 
max 12%

> 600m 
max 12%

S1  Seterrunden
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