Ansvarlig for løypa: Elin Lilja Hansen
https://www.facebook.com/Rosaløypa

Rosaløypa
Rosaløypa er ei rundløype, merket med rosa
(maling og band) på 6,7 kilometer, med start og
slutt på vannverket ved Lindtjernet (langs Finnskogvegen, cirka 3 km øst for Kirkenær).
Løypa går sørover mot Tjuraåa i lett og variert
skogsterreng, uten bratte bakker. Det er noen bløte myrpartier, der er det lagt ut planker og klopper.
Merkingen er gjort både med rosa maling, rosa
sløyfer og rosa skilter. Det er en rundløype hvor
første og siste kilometeren går på samme sti.
Cirka halvveis på runden kommer du til en fin rasteplass ved åa hvor det er krakk og et bord. Der er
det også satt ut en postkasse med bok til å skrive
navnet sitt. For hver signatur betaler løypas sponsorer to kroner til brystkreftsaken. Den rosa merkingen har altså en sammenheng med rosa-sløyfe
-aksjonen som kreftforeningen har hver høst.

Grue Sparebank,
Ask Media as,
Sandermoen.
Østre Grue Bygdekvinnelag
støtter brystkreftsaken.
Det går 8,50 kr per signatur
i boka til brystkreftsaken

Cirka 300 meter av løypa har skogeier ikke tillatt
merking, så der står det en plakat med anvisning
om bare å gå rett fram til merkingen fortsetter.
Løypa egner seg både for barnefamilier og eldre,
og den brukes også av og til av syklister og ryttere. Rundløypa ligger midt i et skogseldorado for
treningsglade, og det er mange stier i tilknytning,
som man kan koble på etter hvert som man blir
kjent.
Rosaløypa har en åpen gruppe på Facebook der
man kan melde seg inn for å få relevant informasjon, og stille spørsmål om løype og føreforhold.

Registrering for deltagelse: Protokoll i
postkasse ca. midt i løypa.

Toppturer og rundløyper
i Grue
”Rosaløypa”

Mai — oktober
Kart og beskrivelser:
www.grue.kommune.no /Turer i Grue
Kan hentes på:
Servicetorget Grue kommune, Kirkenær
Sportsforretning, Finnskogen Turist- og
Villmarksenter
og ved Turistinformasjonene i Grue:
Skaslien Gjestgiveri og Finnskogen Kro og
Motell

Telefon:

ROSALØYPA ( Rundløype med start og mål ved Lindtjernet )

RV 201 mot Finnskogen

Rasteplass

