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Rute1 - Lille Hamarrunden
Lett tur, lengde ca. 18 km
Rundtur rundt Hamar by, start og stopp ved Vikingskipet. 

Fra Vikingskipet følger du gang-/sykkelveg under jernbaneundergangen til Skogvegen og videre gjennom 
rundkjøringen ved politihuset. Sving til høyre inn Oluf Meldvoldsgate og fortsett på grusvei forbi 
Børstad Gård til Vienkrysset. Rett før vienkrysset tar du til venstre inn Klukenvegen og følger den under 
undergangen. Ta til høyre og følg gang og sykkelveg ca. 200 meter, og sving til venstre inn på Vienvegen. 
Følg Vienvegen opp til Furnesvegen og ta til høyre. Følg Furnesvegen ca. 500 meter og sving til venstre opp 
Benterudbakken. Følg denne til toppen og sving til høyre inn på gang-/sykkelveg langs Stavsbergvegen. 
Følg denne i ca. 500 meter og ta til venstre på gang-/sykkelvei gjennom boligfeltet, under Vognvegen videre 
langs gang/sykkelveg til Kåtorpvegen. Ta til venstre og følg denne forbi Stavsberg skole før du svinger til 
høyre inn på Jessnesvegen. Følg denne i ca. 500 meter og ta til høyre opp Gubbestuvegen, ca. 150 meter. 
Her finner du posten på Gubbestua, som er klubbhytta til Hamar skiklubb.
Ta samme veg ned og fortsett ca. 1 km lang Jessnesvegen. Sving til venstre inn på Vikervegen. Følg denne 
ned til Mjøsa, ta venstre og fortsett langs strandpromenaden tilbake til Vikingeskipet.

Rute 5 - Fagervik
Lett tur, lengde ca.19 km (tur/retur)
Dette er en barnevennlig sykkeltur langs strandpromenaden fra Vikingskipet videre
nordover via Koigen, Domkirkeodden, Jernbanemuseet til Jessnenstranda. 
Posten ligger på Fiskehytta (Fagervik) som har sesongåpen kafé. Rett nord for Fiskehytta er det anlagt fin 
lekeplass, hinderløype og barnevennlig strand. Følg samme vei tilbake til Vikingskipet.

Rute 6 - Furnes nedre
Middels krevende tur, lengde ca. 25 km
Rundtur på bygdeveger i Furnes med start og stopp ved Vikingskipet. Følg Lille Hamarrunden (rute 1) til 
gang og sykkelvegen langs Stavsbergvegen. Etter 500 meter på gang og sykkelvegen sykler du rett fram 
over i Frøbergvegen. Følg denne i ca. 3 km til Furnes kirke. Derfra følger du videre rett fram langs Gamle 
kongsveg ca. 400 meter. Her ligger posten på en liten tilrettelagt plass med benker og trær, på venstre side av 
vegen.

Følg videre langs Gamle Kongsveg i 1,5 km. Fortsett svakt venstre langs Jevanolvegen til Kongsvegn, ca. 1 
km. Følg denne forbi Jevanol og Stor-Ille til Jessnesvegen, ca. 2 km. Ta til høyre og følg denne i 600 meter. 
Ta så til høyre og følg vegen over jernbanen ned til Mjøsa. Herfra følger du strandpromenaden tilbake til 
Vikingskipet (samme som rute 5 – Strandpromenaden).


