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Merker sykkelruter
ASKIM: Med gps på tur har Tormod Hanstad lagt ut tretten sykkelturer i Askim og omegn på nett.

Hanstad var aktiv konkurransesyklist fra 1977 til 1982. Nå vil han dele erfaringene, sykkelrutene
og opplevelsene på tohjulingen med alle som har gps. På nettstedet www.sykkelstien.info finner
du sykkelruter i Norge. Tormod Hanstad oppdaget at Østfold manglet. Det har han gjort noe
med.

– Men alvorlig talt, har gps har blitt allemannseie?

– For dem som sykler aktivt, definitivt ja, sier Tormod Hanstad og legger til at også mange andre
bruker gps som orienterings og planleggingsverktøy, når de skal ut å sykle.

– Jeg har syklet Askim inn på kartet, sier Hanstad spøkefullt.

Få konflikter

Syklister må som andre ta hensyn. Allemannsretten gir rettigheter, men også plikter. Du har for
eksempel ingen ubetinget rett til å legge sykkelturen gjennom tun eller hustomt, men dette
representerer ikke noe problem i Askim og omegn, skal vi tro Tormod Hanstad.

– Tror ikke jeg kjenner til konflikter, sier Hanstad, som bare husker velvillige grunneiere, også
der han har forsøkt å finne frem på gjengrodde stier og for lengst glemte veier.

– Jeg prøvde å etablere en rute fra Åser via Nordbyhytta og inn til Skansehytta. Støtte ikke på problemer. Fikk bare gode råd og hjelp fra
grunneiere på strekningen, husker han.

Enkel oppskrift

TROR PÅ GPS: Tormod Hanstad har merket tretten sykkelruter i Askim og omegn.
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– kvalitet og langsiktighet

Tormod Hanstad sykler for helsas skyld, men sykkelturene har alltid en ekstra bonus i form av naturopplevelser og spenningen ved å finne
frem til vakre steder i Askims omegn.

– Hvordan går du frem?

– Mange av rutene er basert på barndomsopplevelser og oppveksten i Askim, men jeg oppdager stadig mye nytt. Ellers sitter jeg mye foran
pc’n og tegner nye ruter, forklarer Tormod Hanstad og understreker hvor enkel gps fungerer som planleggingsverktøy.

– Du kan legge sporlogger ut på nettet og enkelt overføre spor til egen gps, fortsetter han. Men før et spor og en ny rute er klart, må ruta
tilfredsstille flere krav.

– Ruta må ha en bra topografi, være trafikksikker og inspirerende. Jeg lager også en tekstfil med en rutebeskrivelse så folk forstår
vanskelighetsgrad og kan innhente nyttige faktaopplysninger, avslutter Tormod Hanstad, som tror dette kan bli stort.

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.
Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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