Sjusjøen

BRUMUNDDAL AS

Tlf._____________________________________________________ Fødselsår:

Turposter på Hedmarken 2013
8

Postnr.: __________________________ Poststed: ________________________________________________________________
____________________________________________

Taterungs
kampen

E-post: _______________________________________________________________________________________________________________
Kortet sendes:

www.idetrykk.no

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN
OPP I TRÆRNE

Annen info:
For de som ønsker flere utfordringer med kart og kompass, anbefaler vi Ringsaker OK
sitt turorienteringsopplegg. Her er det poster i Brumunddal- og Moelvområdet og
i Sjusjøen/Nattrudstilen-området. Tur-o-konvolutter er til salgs i sportsbutikkene.
Se også o-klubbens hjemmeside www.ringsaker-orientering.no
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Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________

Ringsaker kommune
Kultur og fritid v/folkehelse
Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 07.10.2013)
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Høsbjør
kampen

Brattberget

Rognåsen

Øvre Fosstua

Bokrustad
åsen

Post nr 1-5 står ute fom. 1. mai – 30. september 2013

Postene 6-10 settes ut fra 1. juni. Følg med på www.ringsaker.kommune.no

Navn: _________________________________________________________________________________________________________________
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Dette store felles folkehelseprosjektet i hele vår region startet i denne formen i 2012.
Nå kan vi sammen invitere alle innbyggere og tilreisende ut i vårt flotte nærmiljø for å
finne postene: «7 steder i Stange», «6 topposter i Løten», «10 topper i Ringsaker» og
«10 sykkelturer i Hamar og omegn»! Hedmark fylkeskommune støtter dette og Spare
banken Hedmark gir deltakerpremie til barn/unge (t.o.m. 16 år) som tar 3 poster eller
mer i en kommune. Sesongen er fra 1. mai (noen poster settes ut litt senere pga snø)
til og med 30. september. Følg med på www.hht.no for beskjeder i sesongen.
Alle fire turpostbrosjyrene kan du få gratis i kommunenes servicekontorer og i HHTbutikken på Østre Torg, Hamar.
God tur!

Godbakk
tjernet

«Turposter på Hedmarken 2013»

Hilsen alle turpostarrangørene

Kjell sykkel og sport

SKAR G-SPORT

TURKORT 2013
På hver av de 10 toppene/stedene finner du en post med klippetang og kode.
Bruk turkortet nedenfor og lag godt synlige klipp. Hvis klippetanga er borte
eller ødelagt, noter koden. Alle som sender inn turkort innen 7. oktober er
med i trekning av; en overnatting i tretopphytte, gavekort på sportsutstyr
og dagskort for 2 personer i Sjusjøen Skisenter (Natrudstilen).
Det deles også ut deltakerpremie gitt av Sparebanken Hedmark til alle barn/
unge til og med 16 år som har tatt min. 3 turposter. Alle postene står ute
til og med 30. september 2013.

Åtangen

10 topper i Ringsaker er støttet med premier/gavekort fra:

10 topper i Ringsaker er et turtilbud til alle!
Et friskt aktivitetstilbud som bidrar til bedre
fysisk form, god helse og naturopplevelser.
10 topper i Ringsaker er et samarbeid mellom
Ringsaker kommune, Hedmark fylkeskommune,
Ringsaker Orienteringsklubb og Hamar og Hedemarken
Turistforening (Ringsaker krets).

Begge foto: Erik Ilseng

Middels krevende tur (ca. 1 t en veg).

Foto: Erik Ilseng

Foto: Erik Ilseng

9. Godbakktjernet (målestokk 1: 60 000)
Parkering på Bjønnåstoppen (ved Persbu).
Kjør gjennom bommen ved Brumund Sag (avgift)
eller ved Kvilheim (avgift) og inn til Bjønnåsen.
Fra parkeringen går du nordover på vegen og tar
til høyre langs Kittilåvegen. Vegen går over i sti
som krysser en bekk. Etter ca. 1 km deler stien
seg og begge stiene går til Godbakktjernet.
Vi anbefaler å følge stien til høyre (1,9 km) til
denne kommer inn på Birkebeinerstien (merket
med blå fliser). For de som ønsker mer utsikt
eller en litt lengre tur, anbefaler vi å gå oppom
Bjønnåsberget. Følg Birkebeinerstien til høyre
(mot sør) 5–600 m til du er på toppen.
De som ønsker å gå direkte mot posten, følger
Birkebeinerstien til venstre (mot nord). Etter
ca. 800 m er du ved Godbakktjernet. Posten
ligger ved gapahuken i den sørøstre enden av
tjernet. Tilbaketuren kan gjerne tas langs den
«korte» stien. Gå langs demningen i sørenden av
sjøen og sving sørover ved enden. Litt nede på
myra står et skilt med; «P-plass kort sti 3,2» –
følg denne til du er tilbake på samme sti som du
gikk innover. Godt fottøy anbefales.

10 topper
i Ringsaker

Parkering på Skvaldra. Kjør
gjennom bommen ved Brumund
Sag (avgift), innover Åstdalen
og ta av mot Skvaldra (hytte
felt) – ca. 45 km fra Br.dal.
Merket parkering før bom inn
til hyttefeltet. Deler av som
meren er det mulig å parkere ca.
700 m lenger inn (se oppslag
ved bommen). Fra parkeringen
innerst på feltet går det en sti
oppover mot nordøst i ytterkant
av hyttefeltet. Stien går over
i skiløypetrase. Ta av til høyre
fra løypetraseen etter ca. 400
m og følg merking mot Godli
dalshytta (ubetjent HHT-hytte).
Det er flere mulige traseer, men
vi har merket stien som kommer
inn på Rondanestien litt sør for
hytta. Fra Godlidalshytta følges
Rondanestien mot nord, før en
tar av til høyre oppover lia. Følg
merking. Stien går først mot øst,
dreier senere mot nordøst og så
mot nord opp siste ryggen mot
toppen av Taterungskampen.
Posten ligger ved en varde på
toppen. Tilbaketuren kan tas om
Tuva og Tuven, og urskogstien
ned til Skvaldra hyttefelt.
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Middels krevende tur (ca. 1,5–2 t en veg).

Lunkefjell

Lett tur (ca. 0,5 t) – passer for alle!
Parkering Vertshuset Fjellheimen (p-avgift) eller ved Rustad fjellstue. Fra Rustad følger du veien
videre til du passerer en bekk. Ta til høyre ned mot vatnet og fortsett langs vatnet. Før stien
krysser Fjellelva tar du sti til høyre mot «Soria Moria». Posten ligger ved ei lita hytte på vest
sida av elveoset. Her er det kokemuligheter og fint å raste. Turen er tilpasset alle!
Et annet utgangspunkt kan være fra Rømåsen. Kjør av fra Sjusjøvegen mot høyre, ulike
P-alternativ på Rømåsen. Følg stien rundt Sjusjøvatnet.
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10. Taterungskampen (målestokk 1: 60 000)

Biskopåsen

8. Åtangen, «Soria Moria» v/Sjusjøvatnet (målestokk 1: 50 000)

2. Brattberget (Blåmyrkoia)

5. Bokrudstadåsen (målestokk 1: 50 000)

Lett tur (ca. 0,5 t en vei) Parkering Pinnerudenga/Yksetveien. Kjør fra Br.dal og opp
Mørkvedvn. (Fv 60) v/Rimi. Sving inn på Bjørgedalsvn. Ca. 5 km fra Br.dal, – ta til venstre inn
på Yksetvn. mot Nybygda. Etter 1,4 km ta avkjøring til venstre (nr 122-162), deretter første
veg til høyre. Kjør 1 km opp til merket p-plass. Gå opp ca 700 m og ta til venstre inn i skogen
på traktorveg. Etter ca. 600 m er du inne i område med skilt og kartoppslag. Posten er plassert
ved «rampa» på sørvestsiden av Høsbjørkampen. Her er det flott utsikt og en infoskive som er
verdt å få med seg. Legg gjerne turen innom Majorstua (se åpningstider på www.hht.no).
Middels krevende tur
(ca. 1 t en vei) Parkering
Langtbort. Kjør opp Nord
åsvn. fra Br.dal, (rundkjøring
sør, forbi NAV). Følg veien
mot Nybygda, ta høyre mot
Hovde (ca. 4, 5 km fra
sentrum) og følg Hovdevn.
2 km. Merket parkering ved
gårdsbruket Langtbort, gå
over tunet, følg traktorveg
gjennom d yrket mark og over
i skogsterreng. I første sti
kryss (500 m fra P) gå (sør)
sti/traktorveg ned til høyre
sør. Denne følges i ca. 500 m
før en fortsetter på sti (sør).
Etter å ha fulgt denne stien
i ca 1.5 km, er du igjen over
på traktorveg. Her er det skilt
og kartoppslag med mulighet
for ulike traseer.

(målestokk 1: 75 000)

Lett tur (ca. 0,5 t en veg)
Parkering ved Bokrustad (gård). Kjør opp Ellevsætervn. (Fv 92) ca 1,5 km nord for Næroset,
- eller fra Byflaten i Veldre. Ta av ved postkassestativ merket Bokrudstad og følg anvisning til
parkering 10 Topper-skilt (6-700 m fra vegen). Ved gården Bokrustad østre kjører du over tunet
og gjennom ei grind. Parkering
etter grinda. Er denne full kan det
parkeres før grinda bak redskaps
huset. Alternativ parkering ved
Bokrustad vestre. Fra parkeringen
(på Bokrustad østre) går det en
traktorveg ut i bakkant av tunet.
Følg traktorvegen oppover skogen
og ta til høyre på sti mot toppen.
Oppe på åsen er det to infotavler.
Nyt utsikten! Posten ligger ved den
andre infotavla med utsikt mot sør.
Moelvmarkas Venner (MMV) har
merket stier i dette området.
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Navn

Høsbjørkampen
Brattberget
Rognåsen
Øvre Fosstua
Bokrustadåsen
Biskopåsen
Lunkefjell
Åtangen – «Soria Moria» v/Sjusjøvatnet
Godbakktjernet
Taterungskampen

Kontaktinfo:
Wenche Enge
Kine Reiersen
Tore Hermansson
E-post:

Øst

Nord

Moh

32V 608050
32V 611626
32V 603308
32V 594267
32V 599076
32V 587820
32V 589910
32V 592923
32V 608094
32V 602256

6752166
6759938
6760857
6756827
6763159
6763799
6783190
6780629
6781872
6793147

575
670
568
328
674
520
1001
812
803
1076

Alle kartutsnittene i brosjyren er hentet fra Friluftskart,
utgitt av Ringsaker kommune.
Tirsdag 7. mai arrangerer turistforeninger over hele landet OPPTUR for elever i åttende
klasse. Vi i HHT har 3 parallelle OPPTUR-arrangement denne dagen. I stedet for egen
turkartbrosjyre for OPPTUR får åttendeklassingene turposthefter slik at de kan gå
flere turer utover sommeren! Se etter OPPTUR-logo:

3. Rognåsen (målestokk 1: 50 000)
Lett tur (ca. 1,5-2 t en vei)
Parkering på Idrettsanlegget Veldre Sag. Kjør opp Berger Langmoens veg i Brumunddal sentrum
(fra rundkjøring med «kunnskapens tre») og følg skilt mot idrettsanlegget Veldre sag (fra Br.dal
sentr. ca. 13 km). Gå ut på østsida av skiskytteranlegget. Følg lysløype/skogsbilveg. Etter 100
m svinger vegen nordover. Der lysløypa
svinger mot vest følger du vegen videre
mot nord og deretter mot vest. Posten
ligger langs vegen der hogstflata slut
ter, ca. 1,2 km fra parkeringen. Ønsker
du en rundtur , kan du fortsette ca.
500 m vestover til vegen slutter.
Følg så sti/traktorspor ca. 150 m mot
sørvest til skiløypetraseen og så langs
denne mot sørøst ca. 900 m til du er
tilbake på Veldre sag.

4. Øvre Fosstua (målestokk 1: 50 000)

Ringsaker kommune tlf: 623 35 174/909 10 430
HHT
tlf: 905 10 544
Ringsaker O-klubb
tlf: 970 71 398
10topper@ringsaker.kommune.no

For mer info – se nettsidene:
www.ringsaker.kommune.no
www.hht.no
www.ringsaker-orientering.no

Middels krevende tur (ca. 1–1,5 t en veg)
Parkering Vollkoia. (bom avgift). Kjør opp Nordåsvn. fra
Br.dal, (rundkjøring sør, forbi NAV). Følg veien til Nybygda
og sving høyre inn på Kvemyrvn. Kjør sørover ca. en km,
ta venstre mot Vollkoia. Fra Hamar/E6, ta av i Nydal, kjør
mot høyre og følg veien til krysset ved Gjerlu (ca. 4 km).
Kjør rett frem til Putten, ta til høyre forbi skytebanen og
første til høyre (skilt Vollkoia). Gå ut fra Vollkoia og følg
skiløypetraseen nordover mot Blåmyra. Etter ca 2 km, ta av
på nymerket sti til venstre. Etter ca 1 km går denne over
til blåmerket sti. Følg stien mot venstre (nord) fram til
Blåmyrkoia. Ny flott hytte åpen! Følg blåmerket sti videre
mot nordvest (ikke skiløypa) ca 500 m til du er på Bratt
berget. Posten ligger ved utsiktspunktet. En kortere tur
er mulig ved å kjøre gjennom bom (avgift) ved Kvilheim
(Nybygda) og opp på Bokåsen. Blåmerket sti til Bratt
berget. Ingen merking med 10 Topper-skilt.

Lett tur (ca. 1 t en veg)
Parkering Tandeskogvegen (fv 19) på vestsida av vegen 2,9 km fra Kvernstubrua og 1,3 km fra
Tandestukrysset. Sti nordover mot Storsvea, ca. 500 m opp til på gardsvegen, og så langs vegen
til den svinger opp mot garden Storsvea. Forsett rett fram mot nordvest, forbi svart hus og
videre på sti inn skogen. Posten ligger langs stien på hogstflate, ca. 500 m fra Storsvea
og ca. 200 m øst for skogsbilvegen gjennom Fossmarka.
Parkering Anderkværn (Moelv).
Ta av i rundkjøring v/Garveriet
(mot Åsmarka/Sjusjøen) og der
etter første til høyre (Brugsvn.)
Stor P-plass før industrianlegget.
Gå ut på sør-østsiden av industri
bygget og videre langs vegen mot
nordøst. Gå forbi et brunt hus og
inn på traktorveg som etter hvert
svinger østover. Etter ca. 700 m
(kryss), forsett rett fram østover
(700 m) mot Rugsvea til enden
av skogsbilveg. Følg vegen 300 m
(nordøst) til stien mellom Stor
svea og Fossbrua krysser vegen.
Deretter 200 meter oppover stien
(mot øst) til posten. Alternative
ruter er langs skogsbilveg fra
Tandeskogvn. ved Skjelle eller
stien fra Fossen/Fossbrua.

6. Biskopåsen (målestokk 1: 50 000)

Middels krevende tur (ca 1 t en veg)
Parkering ved fotballbanen Purksvea. Kjør rv 213 nordover fra Moelv og ta av mot Ulven.
Følg vegen ca. 3,8 km til Purksvea. Gå fra parkeringen og følg vegen videre oppover til første
kryss. Ta av mot høyre og følg veien i ca. 150 m før du tar skogsveg opp til venstre og følger
denne i ca. 200 m. Følg
stien i utkant av beite og
dyrket mark, for deret
ter å gå over på gammel
skogsveg opp lia. Oppe
på høydedraget går
det av sti vestover (til
venstre) som følges i
ca. 900 m fram til
posten. Flott utsikt over
Mjøsa sørover! Der du
kommer tilbake til den
gamle skogsvegen oppe
på høydedraget, er det
mulig å gå en rundtur
tilbake til Purksvea.

7. Lunkefjell (målestokk 1: 50 000)
Middels krevende tur (ca. 1,5 t en veg)
Parkering på Sjusjøen langrennsarena
(P-avgift). På andre siden av Sjusjøvegen
går Ringvegen av mot venstre (gå igjennom
undergangen og til høyre). Følg denne ca.
300 m og fortsett videre langs Lunkevegen
nordover. Etter ca. 650 m tar du av på sti
(mot nord). Følg denne oppover til du ser
Store Lunken foran deg. Her kan du gå på
sti på høydedraget nord for vatnet og opp
mot posten. Posten ligger der stien krysser
kommunegrensa mellom Lillehammer og
Ringsaker, 400 m nordvest for vatnet Store
Lunken og 500 m sørøst for høyeste punkt
på Lunkefjell. Det er mange stier i området,
og mange er skiltet mot Lunkefjell.
Alternativ parkering på Storåsen. Gå ut på
veg mot nordvest fra midt på plassen.
Følg skilting mot Lunkefjell.

Foto: ricardofoto.no
visitsjusjoen.no

UTM-koordinater (GPS):

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

Bruk tilrettelagte p-plasser (som er skiltet)!

1. Høsbjørkampen (målestokk 1: 50 000)

