
Månedens poster juli 2022 
Årets juli-poster er lagt til Sysletjern. Her har vi et flott turområde på fine småstier rundt Sysletjern og via 

småvannene Lorta og Grunna tilbake til Sysletjern. Kjør til Sysle og ta veien inn mot Sysletjern (300 meter 

etter CircleK, ta til høyre og kjør Sysledalsveien 3km inn til Sysletjern). 

Det er en bompassering der du kan Vippse 30,- og du parkerer enkelt ved sørenden av Sysletjern. Se ‘P’ på 

kartet. Alle postene ligger langs stier / i stikryss og kan selvfølgelig tas i vilkårlig rekkefølge. Her er et forslag 

til å ta de i nummer rekkefølge med utgangspunkt i parkering merket med ‘P’ på kartet. 

Husk å ta med badeklær dersom været er fint da det er flere bademuligheter langs turen og ved parkering.  

Ta inn stien vestover /nordvest over rett ved parkering langs vestsiden av Sysletjern. Ta første sti til høyre 

så at du snart ser vannet igjen og fortsett langs vestsiden forbi hytten. Fortsett langs vannet på stien til du 

ser en stor brun hytte framfor deg. Ta så til venstre, istedenfor å gå opp til hytten og fortsett stien først i 

litt myrlendt terreng. Fortsett over en liten høyde og ned i myr, hold høyre på stien over en liten bru og 

opp på en ny høyde. Da du kommer fram til stien som er blåmerket (og til dels gammel rødmerking for 

Langsjøløypa) holder du høyre og straks er du ved post 9 som ligger ved passasjen der Sysletjern er delt på 

begge sider. Til post 10 fortsetter du den blåmerkede stien hele veien, først langs en vakker del av 

Sysletjern med passering på nordsiden. Derfra fortsetter du blåmerkingen østover. Du går oppover og ved 

stikrysset der du kan lese den flotte historien om «Kjærringfallet» fortsetter du den mindre blåmerkede 

stien til høyre.  

 

Etter en stund krysser du skiløypa, men fortsetter siste biten langs blåmerkingen til stikrysset ved Lorta der 

post 10 henger. Nå er det dags å ta høyre mot sør og følge blåmerkingen hele veien til post 11 som henger 

i stikryss mellom Lorta og Grunna. Fortsett langs den blåmerkede stien sørvest så ser du snart litt av 

Grunna som du passerer på vestre siden. Etter å ha fått en glimt av Sysletjern igjen går den blåmerkede 

stien sørover oppfør en høyde og post 12 henger ved et stikryss der du tar til høyre langs en liten sti 

nedover, rett forbi en hytte og straks sør om denne er du tilbake der du startet. Dette er en flott runde på 

ca 6 km som kan gjøres unna på en ettermiddagstur.  

God tur! 



 


