”Mat og museums”-runden
Kategori sykkel
Lengde (km) 38
Vanskelighetsgrad middels krevende
Region/område Hamar/Stange, Innlandet

Tid ca. 2,5 -3 timer
Underlag asfalt og grus
Anbefalt utstyr alle slags sykler kan
brukes
Biltrafikk lite, med unntak av langs
Fv 222, her er det separat sykkelvei
Start og mål Norsk jernbanemusem
Skilting eller merking deler av
runde følger skiltet nasjonal
sykkelrute 7

Overnatting, servering,
severdigheter

Rutebeskrivelse
Sør for Hamar ligger Stange, med noe som ofte omtales som Norges vakreste
kulturlandskap. Her finner du praktgårder, store allèer, gårdsdyr ved veien og
fantastisk utsikt over Mjøsa. Som syklist vil du også sette pris på de mange trivelige
bygdeveiene. Området har unike opplevelser. Her finner du Norges flotteste
golfbane - Atlungstad, gårdsovernatting, serveringssteder, pilgrimsleden og det
unike Atlungsstad Brenneri med museum og kafe. Gjør en stopp ved ett av de
økologiske gårdsutsalgene, som Fredheim gård med sitt fantastiske gårdsutsalg av
”ittereste” (ikke-reiste) egg og grønnsaker, og varer fra lokale gårdsprodusenter i
nærområdet. Gjør også en stopp på ”jordbærkiosken” på Søndre Elton gård for en
vaffel med nyplukkede og nyrørte jordbær. Ta bilde av hesteskogjerdet på Sakslund
gård (ved gårdsveien ned til Staur gård).
Som sykkeltur er den nesten fire mil lang, men uten harde bakker. Den kan passe for
voksne i normalt god form, og sykkelinteressert ungdom fra 13-14 år.
Omtrent halvveis kommer ruta inn på Fv 222 og følger den tilbake gjennom
boligområder, nordover mot Hamar på separat sykkelvei.
Kortere runde: om du vil ha en kortere versjon, tar til venstre og opp Hvervagutua
mot Ottestad, og følger denne østover til Fv222. Da blir runden ca. en mil kortere.
Link til digitalt kart for turen: https://ridewithgps.com/routes/31877263

www.norway-sweden.com

Atlungstad Brenneri
Tlf. +47 62 33 00 55,
www.atlungstadbrenneri.no
Jordbærkiosken Søndre Elton
tlf. +47 957 28 804,
www.facebook.com/SondreElton
Fredheim gård
+47 95 21 17 32,
stangevestbygd.no/firmaer/fredhei
m-gard
Version/Dato 1:20020421

”Mat og museums”-runden
Kategori sykkel
Lengde (km) 38
Vanskelighetsgrad middels krevende
Region/område Hamar/Stange, Innlandet

www.norway-sweden.com

Høydeprofil

