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Bygger spektakulær sykkelsti

Trysil har på ingen som helst måte avsluttet verken sykkelsesongen eller
utviklingen av sykkelstier for i år. Akkurat nå jobber 10 menn og damer med å
bygge ferdigstille en ny og spektakulær sykkelsti innerst i Gullia, den mest
tekniske sykkelstien Trysil har bygd.

Trysil fortsetter utviklingen av sykkelproduktet Trysil Bike Arena. Nå utvikles
et helt nytt område innerst i Gullia. Her er det i første omgang planlagt fem
nye kilometer, hvor den første kilometeren, stien Zippy, allerede er åpent. Nå
jobbes det med et helt nytt tilskudd til Gullia som blir forbeholdt de drevne
syklistene.



- Stien vi jobber med nå er noe av det mest tekniske vi har bygd. Det er en sti
som er gradert rød og den blir cirka 700 meter lang. Den er mer actionfylt,
brattere, har tøffere wallrides og mer hopp enn noen andre stier i Gullia. Det
blir rett og slett spektakulært å sykle her, sier en oppglødd Olve Norderhaug,
byggleder for Trysil Bike Arena. – For de som kan blir det muligheter til å dra
på skikkelig og hoppe 8 til 12 meter.

Se video på YouTube her

Stien anslås og ferdigstilles til høstferien.

- Vi jobber på nå for å få denne ferdig til høstferien. Og så fortsetter vi
byggingen helt til snøen kommer. Til neste år kommer det blant annet enda
flere kilometer med sti i området som vi jobber i nå. Vi får endelig en svart
sti, noe som vi ikke har i Gullia i dag, forteller Norderhaug. 

For mer informasjon, ta kontakt med

Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef og daglig leder i Destinasjon Trysil på 48 15
18 22/gudrun.lohne@trysil.com eller Olve Norderhaug, byggleder i Trysil
Bike Arena på 99 24 23 05/olve@trysil.com. 

Destinasjon Trysil er en medlemsorganisasjon for all reiselivsrelatert virksomhet i
Trysil.

https://www.youtube.com/watch?v=LoFvTVYC2hw


Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon. Vi har 850 000 gjestedøgn,
28 000 senger rundt Trysilfjellet, over 919 000 skidager, 207 millioner NOK i
skipassomsetning, 67 bakker, 29 heiser, over 500 km med langrennsløyper. 25
000 sykkeldager, 100 km med naturlig singeltrack, sykkelparker, over 20 km
tilrettelagte sykkelløyper og et stort utvalg av aktiviteter og arrangementer. Over
70 % av de kommersielle gjestedøgnene i Trysil kommer fra utlandet. Trysil
reiselivsstrategi 2020 viser retningen for en offensiv satsning på å videreutvikle
Trysil som helårlig og internasjonal destinasjon.
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