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Rute 4, 8 og 9 - Åkersvika, Haugen ,Stange

Sykkelrute 8
Sykkelrute 4

10 sykkelturer

450 1800 m0



Rute 4 - Åkersvika rundt
Lett tur, lengde ca.10 km
Rundtur rundt Åkersvika naturreservat med start og stopp ved Vikingskipet. Følg
Åkersvikavegen mot Vangsvegen og ta av til høyre mot Ridabu. Fortsett videre på gang-/sykkelveg langs 
Vangsvegen over E6, forbi Åker Gård og Toneheim Folkehøgskole til Torstingbuvegen. Følg denne i 
700 meter til Hjellumvegen Ta til høyre og følg denne gjennom Hjellum og videre over Svartelva til 
Kjonerudvegen, ca. 2 km. Ta til høyre og følg Kjonerudvegen i 2 km. Ca. 300 meter etter at du har passert 
Kåterudkrysset (E6) tar du til høyre ned langs Ottestadstien. Følg den ned til Mjøsa og videre vestover til du 
kommer til Utsikten barnehage. Da finner du posten på lekeplassen ved barnehagen.

Følger Ottestadstien til rundkjøringa i Stangevegen, ta til høyre over Stangebrua tilbake til Vikingskipet.

Rute 8 - Haugen
Lett tur, lengde ca. 13 km
Rundtur i lett og flatt terreng i kulturlandskapet i deler av Stange Vestbygd med start og
stopp ved Vikingskipet.  

Følg Åkersvikavegen sørvestover til rundkjøringen og videre over Stangebrua. Ta til høyre og følg gang-/og 
sykkelveg langs Sandvikavegen (Mjøstråkk) til Atlungstad Brenneri og videre over golfbanen til Atlungstad 
hestesenter og videre opp på Vestbygdvegen. Ta til høyre og følg denne i 100 meter til du ser skilt med 
Ottestadstien (P-plass).
 
Posten ligger på Haugen husmannsplass ved gården Heggsvold like inntil Ottestadstien
ovenfor Atlungstad gård. Fra P-plass (100 meter etter at du kommer syklende opp fra
Atlungstad) langs Vestbygdvegen, følg traktorveg (Ottestadstien) østover i 250 meter til
rød stue.

Følg Vestbygdvegen gjennom Bekkelaget og videre over Stangebrua tilbake til Vikingskipet

Rute 9 - Stangerunden
Middels krevende tur, lengde ca. 30 km
Rundtur gjennom kulturlandskapet i deler av Stange Vestbygd med start og stopp ved
Vikingskipet. 

Følg rute 8 (Haugen) fram til du kommer opp på Vestbygdvegen ovenfor
Atlungstad. Derfra følger du Vestbygdvegen til Stange kirke hvor posten ligger. 

Følg Vestbygdvegen tilbake i 50 meter, ta til høyre på Fokholgutua. Føl denne over Fokhol til  Rv. 222, ca. 
4 km.. Ta til venstre og følg denne i 50 meter, og ta til høyre på Jønsbergvegen. Følg denne over Jønsberg 
videre forbi Ilseng til du kommer til Ilsengvegen, ca 7 km. . Fortsett langs Ilsengvegen i 1,7 km, ta til venstre 
inn på Kvækavegen og følg denne under jernbanen og videre til høyre inn i Kurudvegen. Følg denne langs 
Svartelva til du kommer til Kjonerudvegen. Følg Åkersvika rundt (rute 4) tilbake til Vikingskipet.


