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SykkelStien.info er en portal med forslag 
til sykkelturer i ditt nærområde. 

Alle turene har GPS spor og du kan laste ned hele 
turen til din GPS. Dersom du ikke har GPS får du en 
enkel beskrivelse av turen, høydeprofil og turens 
lengde som du kan skrive ut. Turene er lagt inn på 
Garmin Connect hvor ytterligere detaljer hjelper deg 
til å få en fin turopplevelse.

Planlegger du en lengre tur over flere dager kan du få 
forslag til utgangspunkt for turen på hub-biking.no. 
Hub-biking, eller ”navsykling” på norsk, innebærer å 
foreta korte eller lengre dagsturer med start og 
avslutning samme sted. Dette er også kjent som base- 
eller destinasjonssykling. Her finner du blant annet 
turforslag fra Øyvind Wold som er en av Norges mest 
kjente tursyklister.

Du kan også bidra med turforslag

Har du en tur som du vil dele med andre og har 
GPS spor for denne, kan du sende inn turen til 
steinar@sykkel.info.
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