
Start fra Fant Olsen. Løper over myra til Svarttjønn og videre rundt denne på venstre side og løper mot
parkeringsplassen. Her tar vi til høyre opp stien, og videre på ytterkant av byen til vi kommer til stemmen
mellom 1. og 2. Stampe. Tar så bort og løper igjen på ytterkant av byen, mot Telenors
anlegg. Kommer så inn hvor vi løper over Øvremyr, krysser en bred sti og opp steintrappa. Løypa
kryper oppover og vi kommer inn på svingene, løper ned disse til lysløypa, krysser denne og løper rett opp
i heia på andre siden av veien. Vi kommer ned helt inne i enden av første svingen i lysløypa, og følger
stien videre opp i heia. Her kommer vi nesten helt på toppen av den lange bakken i lysløypa.
Følger bakken rett ned og til mål ved Fant Olsen.
Lengde 3,5 km/milsluker 7,3 km, underlag: grus/litt natursti
Toalett ved Fant Olsen og 3. stampe.
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Start ved Fant Olsen stykket, løper på Iysløypa 100 m, tar så til høyre og løper ned og over myra til
Svartjønn. Rundt denne og opp til 3. stampe, Iøper langs 3. stampe, rundt den ekstra lille sløyfen, kommer
ned til broa som er lagt over enden av Stampa, over denne og ned til stemmen mellom 1. og 2. Stampe.
Løper inn mellom 2. stampe og Kristiania- fjorden, tar så til høyre igjen og kommer opp til 3. stampe. Til
høyre og opp skaret, løper ned svingene til Iysløypa. Der løper vi til venstre i lysløypa og følger den til
toppen av bakken, så til venstre og ned mot Ravndalen til trapp som går opp til Bånetjønn. Rundt
Bånetjønn og til grusvei. Til høyre der, og opp til Iysløypa, når du møter den, så til venstre og følger
Iysløypa helt til toalett i bunnen av bakken, opp til høyre, krysser lysløypa, inn på sti og første sti til høyre
og mål på Fant Olsen.
Løpslengde 3,9 km • Milsluker 7,8 km.
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