
Løp nr. ...

Langmoan rundt /  
løypebeskrivelse

2.5 og 8.7 km

Dag
Mandag

Dato
16. september

Tid
kl. 18.00

Start/mål: Harstad travpark
 
KORT LØYPE:
Start ved parkeringsplassen på travparken. Løp ned grusvei og ta til 
venstre på ny grusvei. Følg denne til bru på høyre side. Passer bru 
og ta til høyre på nytt inn på den gamle flystripa ved Åsegarden. 
Følg flystripa nesten til enden, hvor du tar av på sti til høyre ned til 
bilvei og til venstre. Bilveien følges et kort stykke før du tar av til 
høre på sti/lysløype. Løp over bru ved demning og ta til høyre på 
grusvei etter demninga. Følg grusvei til veikryss og ta til venstre opp 
til travparken.
 
LANG LØYPE:
Start ved parkeringsplassen til travparken. Løp ned grusvei og ta til 
venstre på ny grusvei. Passer bru og følg veien videre til snuplassen. 
Fra snuplassen ta sti skrått til venstre inn i bjørkeskog. Ta til høyre 
i stikryss og passer bru. Ta deretter til høyre opp en liten kneik 
og deretter venstre på vannverkstraseen. Følg denne og passer 
vannverket på venstre side. Følg rørgatevei/sti videre til Stein-
såsvannet. Ta til venstre og følg hyttevei over lita bru og til enden av 
veien. Ta skrått til høyre her (her starter en rødmerket sti). Følg sti i 
stigning til det flater ut og velg sti skrått til høyre over myr like før 
Grønnkollhytta. Ta deretter sti videre til Fjellvegen. Følg Fjellvegen 
nedover mot Folkeparken. Ved bunnen av kneik der kraftledning 
krysser (dette er 400m før gapahuken Katedralen), ta sti ned til ven-
stre. Følg deretter lysløype til venstre. Følg lysløypa videre og rundt 
travparken. Der lysløypa svinger til høyre mot Folkeparken følges 
stien videre rett frem, deretter til venstre på grusvei. Følg grusvei til 
veikryss og ta til venstre opp til travparken og mål.
 
Parkering: Harstad travpark
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Parkering

Parkering: Harstad travpark
Start/mål: Harstad travpark


