Topptur – Søre Hartevassnuten
Søre Hartevassnuten er den av toppene rundt Hovden som er lettest tilgjengelig, og i tillegg egner den
seg for nybegynnere. Den er også fin for deg med erfaring. Utfordringene blir større jo lenger sørover du
kommer. Den beste kjøringen er fra tregrensen og ned, og skaret fra toppen gir den beste linjen. Terrenget i
skogen kan by på noen naturlige hopp.
Oppstigningen starter ved Hegni friluftsområde. Herfra følger du skaret oppover, og når du er over tregrensen, kan du sikte deg inn mot toppen og gå på skrå dit. På veien opp bør du peile deg ut noen gode
utforkjøringer.
Søre Hartevassnuten er en god uværsløype hvor trærne gir god beskyttelse. Vegetasjonen tar dessuten
godt vare på nysnøen så her kan det være gode muligheter for pudderkjøring.
Vær obs på at toppen kan ha noen skredfarlige områder.

Søre Hartevassnuten is the most accessible summit in the Hovden area, and might be a good starting point
for beginners. It is also suitable for experienced skiers, becoming more challenging the farther south you get.
The best skiing is from the treeline and down, and the pass from the summit provides the best line. The terrain through the forest offers some natural jumps.
The entry point is the Hegni recreation area. From here you just follow the pass upwards, and when you get
above the treeline, aim for the summit and approach it diagonally. On your way up you should look for some
good backcountry lines.

WGS84
START: 59.552145, 7.365603
TOPP: 59.543858, 7.385409
PARKERING / PARKING
Ved Hegni Friluftsområde. Parkering forbudt
ved innkjøring til brannstasjon.

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
At the Hegni recreation area. Parking prohibited
carefully, and consider the current snow and weather conditions.
at the entrance to the fire station.
You are responsible for your own safety.
TIDSBRUK / DURATION
Ca. 2 timer / hours
HØYDEMETER / ALTITUDE
395 m.
HIMMELRETNING / ORIENTATION
Nordvest / northwest

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

Søre Hartevassnuten is a fine alternative in harsh weather as the trees provide shelter. The vegetation also
preserves the fresh snow, giving good opportunities for powder skiing.
Please note that some parts of this mountain may pose an avalanche risk.

Topptur – Søre Hartevassnuten
= opp / up

= ned / down

