
 



Månedens poster juni 2019 

Juni-postene i år, post nr 5 til 8, er lagt til området som går under navnet Flannumsmarka. 
Det vil si fra gården Flannum og nordover. Ta Flannumsveien fra Torsbyveien. 

Seterveien fra bygda inn til Kaggevollen går gjennom Flannumsmarka. Den første delen av 
den inn til Abelonehytta er nå blåmerket og forsynt med mange stedsnavnskilt. Men også 
skiløypene fra Haugerudsletta og inn til Abelon er merket, og også langs disse er det mange 
stedsnavnskilt.  

De fire postene er plassert ved fire slike skilt langs skiløypene. 

Anbefalt utgangspunkt er skytterbanen (pistolbanen) innenfor Flannum, hvor både stien og 
skiløypa passerer. Alternativt kan en kjøre skogsbilveien (Flannumveien) inn til Lavvoen 
(Høgåsvad) og starte derfra. Da vi det bli en kortere runde. «Løypebeskrivelsen» tar som 
utgangspunkt at en starter fra skytterbanen. 

Like etter start passerer en gjennom Utmarksleet, og litt etter å ha passert en velteplass for 
tømmer skiller stien og skiløypa lag. Sommerstien går til venstre, mens skiløypa til den første 
posten (post nr 5) går til høyre. Underveis passerer en blant annet Jerpedokka og post nr 5 

henger ved Skjerpkrysset.  

Andre skilt på samme sted viser at skiløypene nå deler seg. Henholdsvis skogsløype til 
venstre og langs traktorveien til høyre. 

Neste post (post nr 6) ligger langs traktorveien. Fra post nr 5 tar en derfor til høyre og 
kommer ned på traktorveien ved Fugleleikbekken. En fortsetter så traktorveien nordover 

forbi blant annet Fugleleikmyra og Lundveien før en kommer til Snøplogmyra som er post 

nr 6. 

Velger en å starte ved Lavvoen (Høgåsvad), går en traktorveien videre innover forbi Nedre 
Dammyr inn til Fugleleikbekken og post nr 5. 

Post nr 7 ligger ved Askeløken. For å komme dit fortsetter en traktorveien ca 400 meter til 

motbakken begynner der veien gjør en svak venstresving. Stien / skiløpa / traktorsporet 
runder her nedover (sør-øst over) i kant av det nye hogstfeltet., og en er straks nede ved 
Askeløken og posten. 

En er nå nede på den østre skiløypa mellom Abelone og Haugerudsletta, og den siste posten, 

post nr 8, ligger sørover langs denne løypa på Margitmyra.  

Margitmyra kan være bløt, så postflagget henger ikke ved selve skiltet, men i sørenden der 
skiløypa fortsetter mot Lavvoen og Flannum. Har en dårlig fottøy, kan en gå rundt myra på 
høyre eller venstre side. Dermed er en ferdig med alle postene og kan fortsette skiløypa ned 
til Lavvoen (Høgåsvad) og skogsbilveien videre forbi Langbråtan tilbake til Flannum og inn til 
skytterbane 

God tur! 
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