
Småtusse-løypa, detaljert beskrivelse 

Oppdatert 03.06.2018 kl 23:00. 

For km-angivelser, se løypekart i lommekjent.no. 

Start – Fiskeløysen, 0 – 2,4 km: Fin sti, litt myrlendt, småkupert og lettløpt. 

Fiskeløysen – Butjønnseter parkering, 2,4 – 3,2 km: Vei og sti langs bredden av Fiskeløysen. En smal 
bro der man passerer juvet ved demningen. 

Butjønnseter parkering – Fiskestien, 3,2 – 6,0 km: OBS: Pass på retningen over P-plassen ved 
Butjønnseter. Hvis det er mange biler parkert, kan det være vanskelig å se merkingen. Du skal løpe 
skrått til høyre over plassen, mens Småtroll-løypa tar av 90 grader til venstre. Etter P-plassen starter 
du ut på T-merket sti, men etter noen få meter drar løypa til venstre ut i terrenget og opp på 
nordsiden av Butjønnseter. Det blir godt merket her, både med bånd og plakater. Fra Butjønnseter 
har løypa jevn stigning oppover på teknisk sti med en del steiner og røtter (men fortvil ikke, det blir 
bedre!) 

Etter 4,0 km går de to lengste løypene rett fram, mens denne løypa tar av skarpt til venstre. Godt 
merket med bånd og plakater, men lurt å være litt ekstra observant her. Nå går løypa sørover på fin 
sti over en fjellrygg med vidt utsyn. Du krysser bekken fra Kroktjern og fortsetter videre på god sti 
opp over en fjellknatt, som arrangørene har døpt «Lille-Ble» (932 moh). I bakken opp mot Lille-Ble vil 
du se at Troll/Tusse-løypa kommer innpå fra høyre. Du skal da bare fortsette videre i samme retning 
(rett fram).  Etter nedløping fra Lille-Ble kommer du til «Fiskestien». OBS:  Her er det et løypedele, 
der Troll-løypa tar av mot høyre (vestover), mens du skal ta av til venstre (østover).  

Fiskestien – Bestebu, 6,0 – 9,0 km: Først 400 m på smal sti nedover, du kommer til smal grusvei og 
tar denne til venstre (nordover). Etter 700 m kommer en bom og du tar til høyre (sørover og nedover) 
på bred grusvei. Denne følges i 1,7 km til P-plass. Så gjenstår bare sluttspurten 200 m opp bakken til 
hytta. 

GRATULERER DU ER I MÅL ! 

 


