
10 skiposter på Hedmarken er et turtilbud på ski for alle!  
Et aktivitetstilbud på vinteren som kan bidra til bedre fysisk form, bedre  
lokalkunnskap og gode naturopplevelser. Skipostene er et samarbeid mellom  
Ringsaker kommune, Hamar kommune, Stange kommune, Løten kommune,  
Hedmark fylkeskommune og Hamar og Hedemarken Turistforening.
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Premiering
På hver av de 10 turmålene finner du en post med klippetang og kode.  
Bruk klippekortet nedenfor og lag godt synlige klipp! Hvis klippetanga er 
 borte eller ødelagt, noter koden. Alle som sender inn klippekortet etter 
 sesongslutt er med i trekningen av FLOTTE premier.
• Overnatting i en tretopphytte, 2 årskort i Ankerskogen svømmehall  

(1 voksen og 1 barn), 5 dagskort i Budor skitrekk 
Det blir deltagerpremie gitt av Visma Hamar til alle barn og unge til og med 
16 år som har tatt minst 3 av de 10 postene.
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410 skiposter på Hedmarken
Sjusjøen – Åstdalen – Hedmarksvidda – rudshøgda – Åsbygda

Løten kommune

Navn:  ________________________________________________________________________________________________________________

Gate:  _________________________________________________________________________________________________________________

Postadresse:  ______________________________________________________________________________________________________

Tlf. _________________________________________________________  Fødselsår:  _________________________________________  

E-post:  ______________________________________________________________________________________________________________

Kortet sendes til: Hamar kommune
  Levekår og helse v/mette Ulvevadet
  Pb 4063, 2306 Hamar
Eller det kan leveres i servicekontoret i Hamar Rådhus innen 1. mai 2014

Alle postene står ute i perioden 21. desember – 21. april.

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN

OPP I TRÆRNE

Turposter på ski er sponset av:

Hamar

Post nr. 7 – Løypekrysset lysløypa/Turboløypa (Hedmarksvidda)
Dette er en tur som egner seg svært godt for de minste barna! Løypa til Lageråkvisla turisthytte 
er oppkalt etter reven Turbo, som er maskoten til Barnas Turlag. 
Parker ved «Monaplassen»/Kluksæterplassen, 3 km etter bommen ved Gåsbu. Hit kommer du ved 
å kjøre fra Vienkrysset ved E6 (eller fra rv 25 ved Åker) og følge skilting til Gåsbu ca. 12 km. 
Følg løypa østover til Lageråkvisla. Posten ligger i løypekrysset der Turboløypa krysser lysløypa, 
1,4 km fra parkeringen. Det anbefales å ta turen videre til Lageråkvisla som er en serverings-
hytte tilrettelagt for barn. Se www.hht.no for åpningstider. Retur samme vei (3,6 km tur/retur) 
eller man kan lage en rundtur i en av de mange oppkjørte løypene og f.eks. kombinere med å ta 
post 8 på Bårdsætra.
http://skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda

Post nr. 8 – Bårdsætra (Hedmarksvidda)
Utgangspunkt for denne posten er parkeringsplassen på Gåsbu. Hit kommer du ved å kjøre fra 
Vienkrysset ved E6 (eller fra rv 25 ved Åker) og følge skilting til Gåsbu ca. 12 km. Fra parke-
ringsplassen går du opp Gåsbubakken og tar til høyre i løypekrysset på toppen av bakken. Følg 
løypa rett frem, det er skilt i alle løypekryss. Turen er 3,8 km én vei. Posten henger i løypekrys-
set. Dersom du ønsker en lengre tur tilbake, kan du følge løypa til Stenfjellhytta og derfra til-
bake til Gåsbu, lengde 10,2 km.
Bårdsætra ligger omtrent midt mellom Budor og Gåsbu og kan nås fra begge kanter. Her følger 
et forslag på tur fra Budor skistadion (Gryllingsetra): Følg samme veibeskrivelse som post 9 til 
Budor skistadion. Gå over stadionen ut til venstre over «Fura-brua» og følg deretter konkur-
ranseløypene til høyre oppover 5 km-løypa i noen bratte kneiker. Der konkurranseløypa vender 
tilbake i en u-sving, fortsetter du rett fram over noen flate myrer. I de to neste løypekryssene 
tar du til venstre og du kommer ut på Bårdsætervollen der posten henger i løypekrysset. Turen 
er ca. 4,5 km én vei.
http://skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda

Post nr. 9 – Foskumslåtten (Hedmarksvidda)
Foskumslåtten ligger 
i Løten ved løypa 
mellom Nordbygda 
(Jønsrud) og Budor.  
Du kan starte fra Jøns-
rud skole, Budor eller 
Budor Skistadion (Gryl-
lingsætra). Turbeskri-
velsen tar utgangs-
punkt i det siste. Dit 
kjører du ved å ta av 
rv 25 mellom Hamar 
og Elverum ved Bren-
neriroa. Følg skilt mot 
Budor (vegavgift). Fra 
p-plassen på Budor 
skistadion går du gjen-
nom undergangen 
til østsida av vegen 
der du finner starten 
på skiløypa. Etter en 
kort strekning østover 
møter du løypa mellom 
Jønsrud og Budor og 
tar til høyre. Herfra går 
det lett nedover i slakt 
skogsterreng ca. 3 km 
til skogen åpner seg ved Foskumslåtten. Posten henger i skogkanten her. Turen er ca. 3,5 km én 
veg. Om du ønsker en lang rundtur, fortsetter løypa nedover til et løypekryss der du kan gå opp 
igjen forbi Savalsætra og videre over Klekkefjellet til løypekrysset like før Budor, før du kjører 
ned løypa forbi campingvognplassen tilbake til skistadion. Turen kan også tas fra Jønsrud skole 
og blir da ca. 11 km t/r. HHT har fellestur innom denne posten 26. januar.
http://skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda

Post nr. 10 – Pruterud: 9 km-runden (Åsbygda)
Kjør fra Romedal sentrum 
østover langs Åsvangvegen 
til Åsvang og Åsen Handel. 
Fortsett rett fram 11 km 
på grusveg til Pruterud 
skileikanlegg. Bomavgift 
ved Åssaga (sms-betaling).
Runden starter ved 
skileikanlegget, og du går 
nesten 2 km før du kommer 
til et løypedele. Velg ret-
ning selv, du kommer 
tilbake hit når du går nord-
over igjen etter å ha tatt 
posten. Denne runden er 
barnevennlig og en flott 
familietur som passer alle. 
Turen er ganske flat og går 
i åpent landskap og fine 
furumoer som gjør at den 
er lys og trivelig. Det er 
mulig å gå av løypa (skil-
tet) og innom HHTs ube-
tjente hytte Tingstadkoia. 
Med samme utgangspunkt 
har man flere flotte runder 
og muligheter – f.eks. Hol-
sjørunden og Veltgransjørunden (se turforslag på ut.no). Dette er første året løypene til Åsbygda 
IL vises på skisporet.no, og disse løypene kan vi virkelig anbefale å prøve! De har også sam-
menhengende løypenett med Våler og Nord-Odal ved varme stua Opptrekkern! HHT har fellestur 
innom denne posten 23. februar.
http://skisporet.no/hedmark/asbygda

Kart til post nr. 7 og 8

Kontaktinformasjon:
Wenche Enge Ringsaker kommune 62 33 51 74 / 909 10 430
Nina Søndmør Hamar kommune 951 81 904
Margrete Ruud Skjeseth HHT 948 45 848 / E-post: hht@hht.no 

For mer informasjon – se nettsidene:
www.hamar.kommune.no
www.ringsaker.kommune.no

www.loten.kommune.no
www.stange.kommune.no

www.hht.no
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Post nr 1. – Bolstadbakken (moelven og ring, Sørensturunden)
Til denne posten nord for gården 
Bolstad på Rudshøgda er det flere 
utgangspunkt: 
Parkering i Tande skogvegen ved 
NAF-bana. Følg løypa mot Søren-
stua og Kolosvea, ta til høyre 
i første løypekryss og fortsett 
videre (ca. 4 km). Posten står like 
inntil skiløypa på punkt med flott 
utsikt mot Rudshøgda og Prøy-
sen. Her kan du fortsette runden 
tilbake til Sørenstua (totalt ca. 
9 km). 
Ønsker du en lengre tur, kan du 
starte på Fossen skole i Moelv 
(innkjøring fra Åsmark vegen) og 
gå en runde på totalt 23,4 km. 
Følg løypa mot golfbanen deretter 
mot Kvernstubrua.
http://skisporet.no/hedmark/moelvenogring

Post nr. 2 – gjestbodsåsen (Sjusjøen)
Løypenettet i Sjusjøområdet er stort og gir mange valgmuligheter. 
Vi anbefaler å starte turen fra Sjusjøen Langrennsarena. P-plass til 
høyre etter Kiwi på Sjusjøen (P-avgift). Følg Birkebeiner løypa øst-
over mot Midtfjellet, her går løypa slakt nedover og over flate myr-
områder. I krysset ved Midtfjellet (ca. 5 km fra Sjusjøen) tar du til 
venstre og følger løypa ca. 2 km videre oppover mot Gjestbodsåsen. 
Posten er plassert ved den første seterbygningen du kommer til. 
Vil du ha en runde, følger du løypa videre til toppen av Gjest-
bodsåsen (932 moh). Herfra er det fin nedkjøring og åpne flater før 
du tar til venstre mot Kuåsen og sørenden av Kroksjøen. Følg skilting 
fra Kroksjøen tilbake til Sjusjøen. Fra Gjestbodsåsen til Sjusjøen er 
det ca. 6 km.
http://skisporet.no/hedmark/sjusjoen

Post nr. 3 – mortenshøgda (Åstdalen)
Anbefalt utgangspunkt for denne turen er P-plass ved Øyungen hyttefelt i Åstdalen. Fra E6 
kjører du inn mot Brumunddal sentrum ved Esso 24 t. Ta til høyre i første rundkjøring i sentrum 
og 3. til høyre i neste. Følg skilt mot Åstdalen og Brumund sag (bomavgift). Etter bommen 
følger du vegen videre til skilt mot Øyungen (til høyre over elva Åsta). Denne vegen kjører du så 
langt du kommer (totalt ca. 40 km fra Brumunddal sentrum). Merk at Birkebeinervegen som går 
fra Sjusjøen til Østerdalen (forbi Øvre Åstbru) er vinterstengt.

Gå skiløypa østover gjennom hyttefeltet på Øyungen og til et stort løypekryss, Øyungskrys-
set. Der har du flere valg og kan få til en fin runde! Vi foreslår å gå rett fram mot Raudfjellet/ 
Mortenshøgda (7 km fra Øyungen). Posten ligger på 919 m.o.h og er et nydelig utsiktspunkt. 
Fortsett løypa sørvestover og ned til Birkebeinerløypa og gå vestover mot Nysætra til løypekrys-
set på Stalsberghøgda/Nysæteråsen. Løypa opp til høyre herfra går til det store Øyungskrysset. 
Derfra går du til venstre og tilbake til Øyungen. 
Har du lyst på en lengre tur i dette området, kan vi anbefale flere retninger: Fra Øyungskrysset 
og nordover kommer du mot Godlidalshytta/Skvaldra/Tuva. Fra Mortenshøgda og østover kan du 
lage en ekstrarunde om Dambua og Stensjøen (se Rena-løypene på Skisporet.no). 
http://www.skisporet.no/hedmark/astdalenturloyper

Post nr. 4 – Purkedalskoia (Hedmarksvidda)
Parkering på Vollkoia. Hit kommer 
du med bil fra E6 (avkjøring 71) i 
Nydalen, videre gjennom Furnes mot 
Nybygda. Eller fra Brumunddal, opp 
Nordåsvegen til Nybygda. Innkjøring 
til Vollkoia (bomavgift) i Kvemyrve-
gen ca. 1 km sør for Nybygda idretts-
plass. Fra Vollkoia følges hovedløypa 
(utgang i venstre spor) mot nord. 
Følg denne løypa ca. 700 m til første 
løypekryss der du tar til venstre. 
Etter ca. 200 m går det av en løype 
til høyre (bilveg). Følg denne ca.  
2 km og se etter skilt mot Purkedals-
koia som ligger ca. 150 meter opp 
i skogen på høyre side. Her er det i 
tillegg til ei nyrestaurert koie (låst), 
gapahuk, utedo og område for skileik 
(med forbehold om nok snø). Posten 
henger på koieveggen. Vil du ha en 
runde, følger du løypa rundt Bratt-
berget via Blåmyrkoia tilbake til Voll-
koia. Turen blir da totalt 12 km. HHT 
har fellestur innom denne posten  
16. mars.
http://skisporet.no/hedmark/ 
hedmarksvidda

Post nr. 5 – Helvetesberget (Hedmarksvidda)
Hit kommer du ved å kjøre fra 
Vienkrysset ved E6 (eller fra rv 
25 ved Åker) og følge skilting 
til Gåsbu ca. 12 km. Kjør gjen-
nom bommen (avgift) og følg 
veien ca. 15 km videre innover 
til parkeringsplass på Bru-
mundsætra. 
Herfra følger du skiløypa mot 
Sjusjøen. Etter 800 m deler 
løypa seg, og både østre og 
vestre løype kan benyttes. 
Disse løypene følger den gamle 
fjellvegen på hver side helt til 
hyttefeltet ved Helvetesberget. 
Det er ca. 3 km fra parkerings-
plassen til der løypene møtes 
igjen, og posten er plassert i 
dette krysset. Fortsett runden 
tilbake til parkeringen eller 
velg en lengre runde om Gut-
åsen eller en tur opp på Bru-
mundkampen, som er et fint 
utsiktspunkt.
Denne posten ligger langs 
løypa fra Sjusjøen til Gåsbu. 
Hvis du ønsker å bli med HHT 
på fellestur, skjer det lørdag  
1. mars, følg med for 
på melding på www.hht.no.
http://skisporet.no/hedmark/

Post nr. 6 – målifjellet (Hedmarksvidda)
Målifjellet, eller Målitoppen som den ofte blir kalt, ligger 300 meter nordøst (opp) fra serve-
ringshytta Målia og har fin utsikt i alle retninger. 
Det er mange utgangspunkt for denne turen avhengig av hvor lang skitur du ønsker å gå. 
Det korteste alternativet er å gå fra Kveådammen. Hit komme du ved å følge samme veibeskri-
velse som post 5, men følg veien i ca. 11 km til parkeringen ved Kveådammen. Herfra følger du 
en av skiløypene til Målia og videre opp bakken til Målifjellet hvor posten henger. Følg samme 
vei tilbake. Hvis du ønsker en lengre tur, kan du starte turen fra Gåsbu eller fra en av de mange 
parkeringsmulighetene langs vegen fra Gåsbu (Monaplassen, St. Olav, Nybusætra). Fra en av 
disse kan du lage en fin rundtur i løypenettet mot Målia/Målifjellet. 
Du kan også gå fra Budor. Hit kommer du ved å følge samme veibeskrivelse som post 9. Herfra 
kan du velge flere alternative løyper mot Målifjellet. Uansett utgangspunkt anbefales det å ta 
turen innom Målia som ble rehabilitert sommeren 2013. Se www.hht.no for åpningstider. 
http://skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda

Fellesinformasjon
Skipostene står ute fra lørdag 21. desember og er en julegave til ALLE skiglade  
– store og små! Postene tas inn 21. april så du velger selv når du ønsker å ta turene. 
Det er laget et eget kartutsnitt med tilhørende turbeskrivelse som viser turforslag fra 
 parkering til posten og gjerne litt mer. Alle postene ligger ved oppkjørte skiløyper.  
Skiløypene blir sporet med GPS hver gang de blir kjørt, og statusen vises på nettsiden   
www.skisporet.no (finnes også som app). Link til det aktuelle skiområdet finnes i tur-
beskrivelsen ved hvert kartutsnitt. 

Utdeling av kartbrosjyren skjer i servicekontorene i Løten, Hamar, Stange og Ringsaker kom-
muner, HHT-butikken i Hamar, sportsbutikker i området og betjente bommer og serverings-
hytter. Pdf av denne trykksaken vil også være tilgjengelig på www.hht.no og de fire kommu-
nenes nettsider. Hver tur blir også lagt inn som turforslag på www.ut.no

Kartutsnittene er i målestokk fra 1:50.000 til 1:75.000
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