Middels krevende tur
Denne posten egner seg svært godt som en kombinert sykkel- og gåtur. Anbefalt parkering er
ved Fløyten sæter, ca. 1,5 km langs fjellvegen nord for Brumund sag (bom) eller ved Bergsbuvollene. Alternativt utgangspunkt fra øst er Kluftmoen (parkering ca. 300 m nordøst for
vegkrysset). NB! Ingen parkering ved den gamle bomvokterboligen (privat). Her er det fine
sykkelveger fram til Aursmosætra. Beste utgangspunkt mot posten er vegkrysset øst for Aursmosætra. Følg traktorspor østover fra krysset over hogstflatene østover på berget. Etter ca 1
km ligger posten i øverkanten av hogstflate, ca. 30 m nord for høgeste punkt. Posten er også
tilgjengelig fra enden av tømmerveg på østsida (ca. 500 m) til posten, men her er terrenget
mer ulendt.

Middels krevende tur
Utgangspunkt er Rømåsen/Leindalen (mange P-alternativer) eller vegkrysset ved Moste seter
(bomveg fra Bergundhaugen). Fra Rømåsen følger en bilveg og deretter sti innover på sørsida
av Leindalen. Etter 500 m knekker stien nordover over myra til stikryss og videre mot nord
over Sollifjellet ned i søkket mot Mostefjellet og videre nordøstover til høgeste punkt på
Mostefjellet. Fra vegkrysset ved Moste følger en den midtre vegen 850 m nordover, derfra til
venstre over bekken og på god sti over gjenvokst setervang. Videre på sørsida av bekken 200
m, deretter over bekken og så på god sti ca. 2 km mot nordøst. 150 m før Gudbrandstjernet
tar en sti av mot sørvest. Her er det ca 800 til toppen. Det finnes også flere utgangspunkt,
for eksempel Sjusjøtunet og Natrudstilen. (Se kartutsnittet). Turen til toppen er ca. 4 km fra
Moste og ca. 2,5 km fra Leindalen.

10 topper
i Ringsaker

Turposter på Hedmarken 2012

9. Mostefjellet (målestokk 1:75.000)

Foto: Erik Ilseng

7. Aursmoberget (målestokk 1:75.000)

10 topper i Ringsaker er et turtilbud til alle!
Et friskt aktivitetstilbud som kan bidra
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).

Sesongen er fra 1. mai til og med 30. september. Følg med på www.hht.no for beskjeder
i sesongen. Alle fire turpostbrosjyrene kan du få i kommunenes servicekontorer og i
HHT-butikken på Østre Torg, Hamar.
God tur!
Hilsen Hamar og Hedemarken Turistforening

Tlf.________________________________________________________ Fødselsår:

Fra 1. juni
Fra 1. juni

Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________

Fra 1. juni
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Navn: _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

E-post: _______________________________________________________________________________________________________________
Kortet sendes:

Onsdag den 9. mai arrangerer turistforeninger over hele landet OPPTUR for elever i
åttende klasse. Vi i HHT skal i år ha 3 parallelle OPPTUR-arrangement. I stedet for egen
turkartbrosjyre for OPPTUR har vi koblet dette sammen med turpostene slik at åttendeklassingene kan gå flere turer utover sommeren! Se etter OPPTUR-logo:
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Ringsaker kommune
Kultur og fritid v/folkehelse
Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 10.10.2012)

2
Fra 1. mai

Fra 1. juni

– det største felles folkehelseprosjektet i vår region i 2012!
Ringsaker har hatt «10 topper i Ringsaker» i to år, et opplegg for turposter med svært tiltalende trykksak med kartutsnitt som deles ut gratis. Hamar og Hedemarken Turistforening
har i år initiert og koordinert at det blir tilsvarende opplegg i Hamar, Ringsaker, Stange
og Løten kommune. Og nå kan vi sammen invitere alle innbyggere og tilreisende ut i vårt
flotte nærmiljø for å finne poster! Hedmark fylkeskommune støtter dette og Sparebanken
Hedmark gir deltakerpremie til barn/unge (t.o.m. 16 år) som «fullfører». Det betyr:
Stange 4 av 7 poster, Løten 4 av 6 poster, Hamar og Ringsaker 5 av 10 poster.

TURKORT 2012
På hver av de 10 toppene/stedene finner du 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 turkortet etter sesongslutt
er med i trekningen av gavekort på sportsutstyr + overnatting i tretopphytte.
Alle postene står ute til og med 30. september 2012. Det deles også ut
deltakerpremie gitt av Sparebanken Hedmark til alle barn/unge til
og med 16 år som har minst 5 av 10 turer.
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«Turposter på Hedmarken 2012»

Middels krevende
Kjør vegen innover Åstdalen og ta av
østover opp mot Øyungen. Parkeringsplass ved vegkryss med veg fra
Nysetra/Bjønnåsbrua. Det er også ei
lett synlig infotavle her. Gå vegen
nordøst over mot Øyungen seter.
Ta første veg til høyre og følg
hovedvegen nordover til den går over
i sti. Stien bøyer etter hvert av mot
nordøst i retning Øyungsjøen. Stien
passerer elva på bru like nedenfor
oset. Følg stien videre først østover,
så mot nordøst og til slutt rett nordover mot Svartkampen. Posten ligger
ved varde på toppen. Flott tur i fint
vær, men her kan det være vanskelig å orientere seg i dårlig vær/tåke.
Turen til posten er ca. 5,5 km.
Det finnes flere aktuelle ruter/stier
i dette området, f.eks Rondanestien
(heltrukken lilla på kartet).
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Middels krevende tur
Kjør gjennom bommen på Kvilheim i Nybygda.
Etter ca 11 km langs fjellvegen kommer du til
Brumunddalssetra. Det er enklest å parkere
rett etter du har kjørt av hovedvegen. Følg
setervegen sørøstover i retning mot Brumunddalssetra. Fortsett langs vegen over setervangen og du er etter hvert over på stien som
følges i samme retning (sørøst) helt fram til
sjøen. Posten er ved informasjonstavla ved
hytta til Furnes Jakt og Fiske. Turen til denne
posten er 3 km.

10. Svartkampen (målestokk 1:75.000)

www.idetrykk.no

8. Brumundsjøen – vestsida (målestokk 1:75.000)
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Fra 1. mai
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Fra 1. mai

5
Fra 1. mai
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Fra 1. mai

Fra 1. juni

1. Bjørgeberget (målestokk 1:50.000)

2. Moskogen – Boligvika (målestokk 1:25.000)
Lett tur
Posten er tilrettelagt for rullestolbrukere.
Parkering langs Boligvegen og Industri
vegen, ca 600 m nord for jernbane
undergangen i Moelv. Gode turveger fram
til posten som ligger ved den gamle
pumpestasjonen, ytterst på odden mellom
Boligvika og Hagavika. For de som vil gjøre
turen litt lengre kan en parkere på vestsida
av Industrivegen (også rullestolbrukere)
eller ved Moelv brygge i Strandvegen. Her
går du langs Skolestien eller Mjøsleden ca.
1,5 km til Boligvika. Ypperlig sommerutflukt med gode bademuligheter.

Alle kartutsnittene i brosjyren er hentet fra Friluftskart,
utgitt av Ringsaker kommune.

Middels krevende tur
Parkering ved enden av Grøtlitjernet
langs vegen mot/fra Stavsjø. Kryss
hovedvegen og følg traktorveg opp
til bilveg som fortsetter oppover
lia. Ved boliger på nedre side av
vegen følges vegen opp til høyre.
Før skytebanen går veg over til
traktorveg før du igjen kommer ut
på bilveg. Denne vegen følges mot
nord og deretter mot vest, til den
går over i skogsveg (stengt med
kjetting) i retning mot nord. Etter
500 m på skogsvegen, ta av til
høyre og følg merking mot toppen.
Posten ligger ved ruin ca 100 m sørøst for toppen. Turen opp til toppen
er ca 3 km.

UTM-koordinater (GPS):
Navn

Bjørgeberget
Boligvika
Syverud øvre
Rustadberget
Mæhlumsmarka
Åsberget
Aursmoberget
Brumundsjøen
Mostefjellet
Svartkampen

Kontaktinfo:
Wenche Enge
Erik Ilseng
Tore Hermansson
E-post:

Øst

Nord

Moh

32V O605324
32V O590996
32V O600677
32V O599300
32V O581660
32V O609350
32V O603710
32V O613515
32V O594657
32V O605025

6755141
6757134
6745855
6758565
6769653
6755234
6766748
6767533
6780088
6790899

498
125
400
597
418
477
550
638
983
988

Ringsaker kommune tlf: 623 35174/909 10430
HHT, Ringsaker krets tlf: 977 49235
Ringsaker O-klubb
tlf: 970 71398
10topper@ringsaker.kommune.no

For mer info – se nettsidene:
www.ringsaker.kommune.no
www.hht.no
www.ringsaker-orientering.no
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
Søndag 17. juni er det Finn fram-dagen på Vollkoia i regi av HHT. Her blir det morsomme
turaktiviteter for hele familien, f.eks. fisking og padling. Alle aktiviteter er gratis!
Ta med mat og drikke og tilbring dagen ved vannkanten på Vollkoia. Se også www.hht.no

Foto: Tore Nilsen
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5. Mæhlumsmarka (målestokk 1:50.000)

Middels krevende tur
Parkering ved forsamlingslokale/speiderhuset på Høgvang. Følg merket sti
(først langs gardsveg) fra fylkesvegen
innover mot Skrukkerudstua. Deretter
på merket sti (veg) vestover på nordsida av Hallatjernet. Ved traktorveg
200 m vest for tjernet, ta merket sti
nordøstover, oppover i lia. Posten ligger på en liten kolle 200 m nordøst
for høyeste punkt, ca 30 m vest for
stien. De som vil gjøre det til en
rundtur kan fortsette langs stien 600
m til traktorvegen og følge denne
østover til enden ved Demmtjernet.
Derfra på merket sti sørover til Skrukkerudstua og tilbake til Høgvang. Fin
tur på 3–4 km på gode stier i idylliske Brøttumsmarka.

3. Syverud øvre (målestokk 1:50.000)

#
Post nr.

Lett/middels krevende tur
Parkering på opparbeidet p-plass på øvre side av Rustad gård (innkjøring fra Storlisvegen) i
Veldre. Gå sti/traktorveg på skrå oppover i
nordøstlig retning, ca.
300 m. Følg deretter
skilt 300 m mot nordvest
fram til utsiktspunktet
på Rustadberget. Her
er det satt opp ei tavle
med retning og avstand
til topper i Mjøsområdet.
Gå videre langs merket
sti ca. 200 m til posten
som ligger på toppen
av berget For de som vil
gjøre turen lengre kan
en gå via Rustadtjernet (badeplass) eller
Raudkoia. Dette er et
område med mange fine
turalternativer. Den
korteste ruten til toppen
er ca 1 km.
Foto: Erik Ilseng

Lett/middels krevende tur
Vi anbefaler parkering ved Hempa skole eller Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Brumunddal.
Fra Hempa skole, – gå gangveg under Narudvegen og følg merket sti opp til nordenden av
Tømmerlifeltet. Her går du vestover (langs boligfeltet) ca. 100 m der stien går oppover mot
nord. Etter 1 km kommer du til et jorde og her går du traktorvegen ned mot venstre og følger
denne 300 m før du tar opp til høyre og følger traktorveg, deretter sti opp til toppen. Posten
ligger ved utsiktspunktet litt sørvest for det høyeste punktet. Turen opp til toppen er ca. 3
km. På toppen har også Bedriftsidrettskretsen sin «ti på topp» kasse. Registrer ditt besøk på
10 topper i Ringsaker
med klipp. Denne
posten er også årets
«Opptur» for 8. trinn i
Ringsaker (9. mai).

4. Rustadberget (målestokk 1:50.000)

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

KJELL SYKKEL OG SPORT

Sjusjøen
SKAR G-SPORT

BRUMUNDDAL AS

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN
OPP I TRÆRNE

6. Åsberget (målestokk 1:50.000)
Middels krevende tur
Utgangspunkt er idrettsplassen i Nybygda,
parkering på grusbane i sør ved «småsamleren». Nybygda IL har merket stien. Start
på vestsida av innkjøring til P-plassen,
gå på nordsida av jorde og videre langs
gjerde vestover til enden av traktorveg.
Gå 100 m nordover langs denne, så til
venstre på merket sti oppover lia først
mot vest og senere sørover ca. 1 km.
Posten ligger på toppen av åsen. De
som vil gjøre dette til en rundtur kan
fortsette videre på merket sti sørover til
traktorveg. Følg denne 500 m sørøstover
til småbruket Sørlund. Herfra langs bilveg
(Himmelstigen) ca. en km nordøstover til
Kvemyrvegen og videre 700 m nordover til
idrettsplassen. Denne turen er 3-4 km.

