Topptur – Vestre Glidbjørgsnuten
Vestre Glidbjørgsnuten finner du mellom Bykle og Hovden, på østsiden av RV9. Selv om den ikke ser særlig
spennende ut på avstand, kan utforkjøringen by på mange morsomme overraskelser og noen veldig fine
strekk. Utfordringen blir å treffe de rette linjene gjennom skogen. Enkelte steder kreves det kjappe svinger,
og derfor bør du ha god skiteknikk.
Når du er klar til å bestige fjellet, lønner det seg å følge veien et lite stykke etter bommen til du ser en åpning i skogen. Prøv å finne det mest åpne terrenget oppover, og tenk at du vil følge dette sporet når du skal
kjøre ned igjen.
Vestre Glidbjørgsnuten er en god uværsløype ettersom det meste av den går i skogsterreng som skjermer
mot vær og vind. Toppen ligger imidlertid på 1201 moh., så der vil du selvsagt merke været. Vegetasjonen
gjør også at terrenget er rimelig sikkert med tanke på skredfare, og ved stort snøfall kan du få oppleve god
pudderkjøring.
Vestre Glidbjørgsnuten is located between Bykle and Hovden, east of the main road RV9. Although not that
spectacular from a distance, the descent has many fun surprises and some very fine stretches. The challenging part is finding the straight lines through the forest. In some sections you have to make quick turns, and
good skiing technique is therefore required.
When you are ready to climb the mountain, we advise you to follow the local road for a short distance after
the barrier until you see an opening in the forest. Try to find the most open terrain and imagine that you will
follow this track during the descent.

WGS84
START: 59.421483, 7.41869
TOPP: 59.420151, 7.449245
PARKERING / PARKING
Ingen tilrettelagt parkering. Vis hensyn til
annen trafikk.
No official parking. Pay attention to other
traffic.
TIDSBRUK / DURATION
Ca 3 timer / hours
HØYDEMETER / VERTICAL DROP
520 m.
HIMMELRETNING / ORIENTATION
Vest / west

LA OGSÅ NEDTUREN BLI TIL EN OPPTUR
Tenk sikkerhet og finn trygge løypevalg. Våre rutealternativer er
kun veiledende. Du må lese terrenget nøye, og velge tur og spor
etter dagens forhold.
All ferdsel er på eget ansvar.
FIND THE PERFECT LINE
Think safety when choosing a line down the mountain.
Our suggestions are just recommendations. Read the terrain
carefully, and consider the current snow and weather conditions.
You are responsible for your own safety.
NYTTIGE NETTSIDER / USEFUL WEBSITES
skredkart.ngi.no
varsom.no
UTGIVER / PUBLISHER
Destinasjon Hovden
post@hovden.com / www.hovden.com

K J E TSÅ D E S I G N • F OTO : D E ST I N A SJ O N H OV D E N • K A RT: F O S S ØY/ K A RT V E R K E T

Vestre Glidbjørgsnuten is a good option in rough weather as most of the track goes through forest. However,
the 1201-metre summit is exposed to wind and weather. Regarding avalanche risk, the vegetation makes the
terrain relatively safe, and after a heavy snowfall you may enjoy good powder skiing.

Topptur – Vestre Glidbjørgsnuten
= opp / up

= ned / down

