STI-konferansen 2018 –
Befaringer

Konferansen avsluttes med befaringer. Befaringene avsluttes slik at det er mulig å rekke toget.

Flytsti v/ Vestlia
Bli med Tråkk ‘n’ Roll til flytstiene de har laget på Vestlia, rett ved hotellet. Du får låne sykkel. Ta
gjerne med egen hjelm. Befaringen tar ca 1,5 time og planen er et du skal kunne rekke toget mot
Oslo som går kl 15:16 (mot Drammen) og kl 15:41 (mot Bergen) eller du kan bli igjen lenger, sykle
mer og ta neste tog.
Tråkk 'n' Roll har som mål å skape vekst i Hallingdal gjennom bærekraftig stiutvikling. Satsingen har
sitt utgangspunkt i det lokale terrengsykkelmiljøet, og ønsket om å utnytte regionens fortrinn mot et
voksende terrengsykkelmarked. Vårt nettverk av stier er omfattende, naturen er enestående, mange
plasser finnes det fremragende servicetilbud, og forutsetningene for å lykkes som
terrengsykkelregion er svært god. Men for å ha et konkurransedyktig og bærekraftig produkt må vi
gjøre en omfattende jobb med ryggmargen i enhver terrengsykkeldestinasjon: stiene. Målet for Tråkk
'n' Roll er derfor å bygge fremtidens stieksperter, samtidig som vi utvikler morsomme, bærekraftige
og nyskapende stier som setter ny standard i Norge. Skal man lære og utvikle seg kjapt, tror vi det er
lurt å lære av de beste. Derfor har Tråkk 'n' Roll knyttet til seg et lite knippe av verdens ledende
stieksperter som mentorer for crewet vårt.
På befaringen får du prøve en flysti som er bygget ved Vestlia og du får høre mer om hvordan Tråkk
‘n’ Roll jobber. Du kan også melde deg på Stibyggerskolen som arrangeres 8.-9. september på Gol.
Les mer her om Stibyggerskolen: http://www.trakknroll.no/#stibyggerskolen

Sherpastien til Prestholt
Opplev Hallingskarvet nasjonalpark ved å gå på sherpastien på Prestholtrunden. Det blir
busstransport til og fra, og det legges opp til å rekke togene som går kl 19:20 mot Bergen og kl 18:58
mot Drammen. Les mer her:
https://www.visitnorway.no/reisemal/ostlandet/geilo/listings-geilo/prestholtstien/23098/
https://www.ut.no/tur/2.14320/

