
TURBESKRIVELSE/DESCRIPTION:
Start ved idrettsanlegget. Sykle eller gå på gang- og sykkelveg nordover og inn på Fv775 mot Gartland. Følg gang-
og sykkelveg til bensinstasjonen ved Brøndbo industriområde. Ta inn på Sørsidvegen og følg denne til kryss ved 
Skarland, ta så vegen Raaum videre. Løypa er merket forbi gårdene ved Råum og videre innover dalen mot 
Flakken. Sykle over brua ved Flakken og opp til Fv17. Her må du sykle ca 100 m etter Fv17 sørover, før man tar
av på den gamle allmannvegen. (Skogssti). Følg denne til man kommer ned til Fv17 igjen, ta så av vegen opp til 
Romstad, og sykle forbi kirka før man kommer inn på den gamle allmannvegen igjen ved Okstad. Følg denne 
tilbake til sentrum og startpunktet.

Start by the sports facility. Walk or cycle on the pavement northwards and onto Fv755 to Gartland. Follow the 
pedestrian and cycle path to the petrol station by Brøndbo industrial area. Turn onto Sørsidvegen and follow this 
road to the junction at Skarland, then follow the road to Raaum. The round trip is signposted past the farms at 
Råum and into the valley towards Flakken. Cross the bridge by Flakken and walk or cycle onto Fv17, then follow it 
100 m southwards and turn towards Romstad. Follow this road past Høylandet church before turning onto
the road again at Okstad.

ADKOMST/DIRECTIONS:
Fra E6 ta av ved Gartland i Grong mot Høylandet på Fv 775. Kjør sørover fra Høylandet sentrum, parker ved 
idrettsanlegget.

From E6 turn off at Gartland in Grong onto Fv 775 towards Høylandet. Drive south from the centre of Høylandet, 
park at the sports facility.

HØYLANDET

Lille Flakkenrunden
90 MOH 9 KM 70 M < 2 T.

OVERNATTE, SPISE, SE OG GJØRE/
SLEEP, EAT, SEE AND DO:

• Børstad Gård (facebook.com/borstadgard/)
• Norsk Revyfestival (norskrevyfestival.no)
• Flakkan naturreservat /nature reserve, 
• Flere spisesteder på Høylandet/ several eateries

in Høylandet.

https://www.facebook.com/borstadgard/
https://norskrevyfestival.no/

