
LØYPE/TRASE  40 km
Alle klasser med unntak av elite skal sykle original trase som er 40 km og har 
850 høydemetere som skal forseres. Av disse er 20 km raske og morsomme 
flytstier og 20 km grus + litt asfalt. Det sykles 2 sløyfer der første sløyfe er 26 
km hvor vi passerer mål/start- området. Andre sløyfe er 14 km før målgang ved 
MIF-hytta. Vi har tatt ut godbiter fra Drammensrittet og Montebellorittet samt 
våre egne karameller. Vi mener vi har klart å lage et kompakt terrengritt der 
terrenggodbitene kommer som perler på en snor. 

Linker
Dersom du ønsker å ta en tur på egenhånd kan du laste ned GPX fil her. 
Runde 1, runde 2 for 40 km.

Stravalinker
40 km – aktiv elite damer, jr og turklassene (2 runder)
Runde 1 – 24 km: https://www.strava.com/routes/26025266
Runde 2 – 16 km: https://www.strava.com/routes/26025671

https://www.hanekamp.no/wp-content/uploads/GPX/Hanekamp_rypejakta_2018.zip
https://www.strava.com/routes/26025266
https://www.strava.com/routes/26025671
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Hanekamp / Rypejakta traseèn er ca 40km og byr på omtrent 900 høydemeter. Traseèn går først en runde 
innover mot Sirikirke, før den slipper seg nesten ned til Mjøndalen. Etter morsom utforkjøring på sti følger en 
lengre klatring på sti opp igjen til enda mer stikos. Start og mål passeres for første gang etter ca 26km før 
andre runde byr både på rask grus og kule stier ved Hagatjern. En siste innsats på sti langs Bremsetjern 
(stien er så fet at vi kjører den to ganger) må til før du endelig kommer i mål for andre og siste gang.
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Fra Mjøndalen kjør mot Konnerud / Hagatjern. Oppoverbakkene flater ut når du når Hagatjern, men følg 
veien videre opp neste bakke, og du ankommer avkjøring til MIF-hytta på høyre hånd. Etter avkjørsel skal 
du straks til høyre igjen, og følge Vikseterveien til du ankommer start/målpassering og parkeringen. 
OBS: For å kunne parkere på MIF-hytta må dere minimum være to i bilen. Kjører du bil alene, eller det er 
fullat på MIF-hytta må du parkere på Olsrud parkering (fortsett videre mot Konnerud), 
og sykle til start og målområdet. 
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