


Løypeleggeren 
må nesten ha satt 
ut postene mens 
det var skiføre? 
Post 40 og 41 
greide vi ikke da 
vi ikke fant løypa ;o) 
Vi tar dem senere… 



Track fra Garmin Dakota10 GPS 



Tracket overført til Google. 
Ser også her at tracket kan ligge litt for langt vest (6 – 7m) 
i forhold til virkeligheten, men det er vel godt nok… 
Registreringen kom ikke i gang før jeg hadde kommet et stykke 
ut i løypa (utålmodig?) 



GPS-Profil 

Sagtaggformasjon – kan se ut som man har hoppet opp og ned, må i så fall 
være av ren fryd og glede ;o) 
Kommer nok av innstillinga på GPS´n – for tette registreringer. Det blir gjerne 
noen ”slengere” både sidevegs og i høyde, særlig når man ferdes i skog. 



Enormt vakkert på de saftige myrene rundt 
Marsteinsvola da Romeplanten sto i full blomst. 
 
Planten bør ikke spises av sau da den inneholder 
Saponin, som kan gi lammene leverskader og føre 
til sykdommen alveld. (Wikipedia) 



O-skoa skal bli bra gule under NM Ultralang på Midterfjellet? 



Siden vi bare kunne følge løypestikkene rundt så ble det bedre tid til å ta bilder. 
På post 47 møtte vi noen sprekinger (låghalte, iflg. dem sjøl). 



”Myraplassingan” var vel omtrent like spreke. Eros fant også fram selv med et betent øye. 
Han har jo snute for o-poster! 



Flotte merkesteiner på moserabben…. 



”Styggen sjøl” satt fast i furuleggen, og ”harepus” satt rolig i lyngen og venta på oss…. 
 

SKUMMELT!! 



På baksia var ikke ”harepus” så kjiip likevel… 



Bukken Bruse sto og venta på oss ved Stubbsetertjønna. 
Da var det bare å spenne på lina. 



Ein stabukk 

i 

Krigshumør? 

Merk dere nr.61 
er småskummel 

å møte for en stifinner 
i følge med hund! 



Men det var nok ei søy som skulle verne om sine lam et stykke unna. 

Ovis Aries 



Mye folk i marka; noen padla kano mens andre drev stangfiske. 
Noen lekte med radiostyrt båt, og atter andre kjørte motorsykkel med frieksos. 

Viltet rømte kanskje vestover til E6? 



Eros fikk vaska av seg myrskiten 
og redselen i Stubbsetertjønna. 

@rve & Eros 


