9. Kotuva, Ringsakerfjellet (målestokk 1: 75 000)

Sjusjøen

BRUMUNDDAL AS

Turposter på Hedmarken 2014

Navn: _______________________________________________________________________________________________________________________

10.
Hemmel
kampen
9.
Kotuva

TURKORT 2014
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
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 2014.

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________________________
Postnr.: ____________________________

Poststed: ____________________________________________________________________

Tlf._________________________________________________________ Fødselsår:

______________________________________________

E-post: _____________________________________________________________________________________________________________________
Kortet sendes:

Ringsaker kommune
Kultur og fritid v/folkehelse
Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 07.10.2014)

1.

2.

3.

4.

5.

Høgberget

Bolstad
bakken

Mattisvollen

Skalmerud
åsen

Lundehøgda

Post nr 1 – 5 settes ut 1. mai og står ute til 30. sept. 2014

Post nr 6 – 10 settes ut fra ca. 1. juni. Følg med på nettsidene www.ringsaker.kommune.no og hht.no

SKAR G-SPORT

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN
OPP I TRÆRNE

Krevende tur: ca. 2-2,5 timer (en vei) – Parkering ved Øyungen i Åstdalen.
Fra Brumunddal kjører du
gjennom bommen ved
Brumund Sag (avgift) og
innover i Åstdalen. Ved
Kvarstadsætra (37 km
fra Brumunddal) tar du
av østover mot Øyungen.
Etter 4 km er det en par
keringsplass ved vegkrys
set (vegen fra Nysetra/
Bjønnåsbrua). Se etter
infotavle for Øyungen
Vel. Gå vegen nordvest
over mot Øyungen seter.
Etter 200 m tar du vegen
oppover mot høyre og
følg hovedvegen til den
går over i traktorveg/sti
øverst på seterområdet.
I stidele etter ca. 1,2
km tar du stien til høyre
og følger tydelig sti mot
nordøst mot sørenden av
Øyungen. Kryss Øyungs
åa på bru like nedenfor
utløpet fra Øyungen.
Stien fortsetter mot øst
og dreier så mot nordøst
og mot nord. Stien går over Svartkampen like øst for toppen. Følg stien til du er rett vest
for toppen på Hemmelkampen, ta av fra stien og følg merking mot øst opp mot toppen.
Posten henger på varden på toppen. Her befinner du deg på grensa mellom Ringsaker, Åmot
og Stor-Elvdal.

Leinvang
høgda

Kjell sykkel og sport

10. Hemmelkampen, Ringsakerfjellet (målestokk 1: 75 000)

8.
Sollifjell

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).

7.
Majorstua

Middels krevende tur: ca. 1 time (en vei) – Parkering på Rømåsen/Rømåsmyra (2km inn til
høyre fra Sjusjøvegen)
Gå fra parkeringen mot nordøst
på Sjusjørunden – over myra.
Etter myra, ta av fra Sjusjø
runden på sti rett fram og så til
høyre. Etter ca. 1 km kommer du
til sti/løypekryss med kartopp
slag, ta sti opp til venstre mot
nord. Følg stien opp til toppen
av Sollifjell. Posten ligger på
varden rett etter at du har kom
met opp på høydedraget.
Vi anbefaler å fortsette turen
over Mostefjell og ned til Gul
brandstjernet (flott rasteplass!).
Fra Gulbrandstjernet går det sti på sørsiden av tjernet og tilbake til Sjusjørunden. Turen er merket
med «tilbake til P 10 topper». Dette er en flott rundtur som tar ca. 2,5-3t. Alternativ parkering,
med et litt annet utgangspunkt, kan være Fjellheimen og sentrum på Sjusjøen.

Middels krevende tur: ca. 1 time (en vei) –
Parkering på Skvaldra hyttefelt.
Kjør gjennom bommen ved Brumund Sag (av
gift), innover Åstdalen og ta av mot Skvaldra
(hyttefelt) – ca 45 km fra Brumunddal. Merket
parkering ved bom nederst i hyttefeltet. Deler
av sommeren er det mulig å parkere på stor
p-plass 0,9 km innenfor bommen (se oppslag
ved bom). Fra p-plass inne på hyttefeltet går
det en sti oppover mot nordøst i ytterkanten
av feltet. Når du er øverst på feltet holder
du til høgre på god sti (på venstre sida av
traktorveg). Etter ca. 800 m, ta av stien til
venstre merket med Bonkerudtjernet/Kotuva. I stikryss på sørsida av Bonkerudtjernet tar
du til venstre på sti oppover mot Kotuva. Følg stien 1,8 km til det høyeste punktet på top
pen. Posten ligger på liten varde.
Parkering ved Gammelskolla. Kjør innover Åstdalen til Øvre Åstbru (bom). Fortsett langs
Birkebeinervegen ca. 2 km til du er innerst i hyttefeltet (så vidt inne i Øyer kommune).
NB! Bombilletten gjelder helt inn til parkering ved Gammelskolla sæter! Parkeringsplass der
vegen mot Gammelskolla sæter tar av til høyre fra Birkebeinervegen. Gå langs vegen over
elva og inn på sætervangen. Ca. 250 m fra parkering står du omtrent midt i fylkesgrensa
mellom Hedmark (Ringsaker) og Oppland (Øyer). Følg traktorveg til venstre i nordøstlig
retning, på venstre sida av øverste hytte og videre langs grensegata helt til topps (ca. 1,8
km fra setra). Fra grenserøysa på toppen går du sørover i underkant av en km til du er på
posten.

6.

8. Sollifjell, Sjusjøen (målestokk 1: 75 000)

10 topper
i Ringsaker

Alle foto: Erik Ilseng

Middels krevende tur: ca. 1 time (en vei) – Parkering i Kvemyrvegen ved Putten
P-plass på høyre side av ve
gen ca. 300 m nord for brua
ved P utten. Traktorveg tar av
ved vegkrysset opp mot nord
og dreier så vestover. Følg
traktorveg/sti i ca. 1 km.
I stikrysset (mot Langtbort)
ta stien/traktorveg ned til
venstre mot sør. Denne følges
i ca. 500 m før du fortsetter
videre mot sør på sti. Etter
ca. 1.5 km, er du igjen over
på traktorveg. I vegkryss, ta
traktorveg til høyre mot nord
og i neste traktorvegkryss til
venstre mot vest. Fortsett
på denne eller sti fram til
posten ved Majorstua. I dette
området er det godt skiltet
og kartoppslag slik at det er
mulig å velge ulike traseer.
Parkering ved Langtbort
Kjør Nordåsvegen fra
Brumunddal mot Nybygda
og sving opp Hovdevegen
mot høyre. Følg denne i 2
km. Merket parkering ved
Langtbort. Fra parkeringen går du over tunet på Langtbort og følger traktorveg over dyrket mark og
over i skogsterreng. I neste stikryss tar du sti-/traktorveg ned til høyre mot sør. Se beskrivelse fra
Putten og følg denne videre.
For å gjøre dette til en lengre tur, er det også mulig å gå fra Brumunddal sentrum, Mørkvedvn./
Østhagvn. og opp over beite eller i slalåmbakken til Sikdalsvegen. Fra blomsterhagen ved Gresby
følger du blåmerking mot Høsbjør og videre mot Majorstua.

www.idetrykk.no

7. Majorstua, Brumunddal (målestokk 1: 50 000)

1. Høgberget, Moelv (målestokk 1: 40 000)

2. Bolstadbakken, Rudshøgda (målestokk 1: 50 000)

5. Lundehøgda, Moelv (målestokk 1: 50 000)

Middels krevende tur: ca. 30 min til posten/1,5–2 t hele runden – Parkering: SPAR Mjøsbrua,
Storgt. 127 (mot veg) eller Shell 7-eleven, Storgt. 128 (p-plass i sør)
Fra parkeringen går du opp Ekre
dalsvegen. Hold til høyre etter
jernbaneundergangen.
Fortsett innover Ekredalen, forbi
hvitt sommerhus på venstre side
og videre oppover skogen på
traktorveg. Etter ca 600 m ta av
sti opp til høyre. Stien krys
ser under kraftlinja og følger
høydedraget/ryggen ca. 100 m
oppover til posten. For å gjøre
dette til en rundtur, følger du
ryggen videre oppover. Etter at
du har passert høgeste top
pen, kommer du inn på en god
sti på andre siden. Følg denne
nedover (mot sør-vest) ca. 1 km
mot Dokken. Ta til høyre og følg
merking. Fortsett rett frem over
Handklevberget. I stikrysset ved
foten av berget tar du til høyre
og etter ca. 500 m er du tilbake
på vegen i Ekredalen.
Et annet alternativ er å gå fra
«Mjøskroa» i Evjuvika.

Middels krevende tur: ca. 1 t (en vei) – Parkering: NAF banen, Tandeskogvegen 640
Gå ut fra NAF-banen og følg
Tandeskogvn. sørover ca. 300 m til
Skjelle. Ta til venstre og følg blåmerket sti «By-i-millom» oppover
via Skybergstangen og over Simen
stadhøgda. Stien dreier til høyre
ved Nystuen (før låven). Følg stien
fram til posten som er plassert på
åpent berg ved Bolstadbakken.
Middels/lett tur: ca. 40 min (en
vei) – Parkering ved Storlisdammen, Storlisvegen (Veldre)
Gå ut fra parkering ved Storlisdam
men, kryss vegen og følg blåmerket sti «By-i-millom» ca. 2,5 km
sørvestover (langs kraftlinja). Ved
Geithus kan det være dyr på beite,
husk å lukke grinder! Stien går i
småkupert lett skogsterreng og over
nedlagte husmannsplasser fram til
posten på Bolstadbakken. Ønsker du å gå hele «By-i-millom»stien, er denne 22 km og tar ca. 6-7
timer (fra Moelv til Brumunddal eller motsatt vei). Stien er merket og tegnet inn på kartet «Midtre
Ringsaker», utgitt av Moelvmarkas venner.

Middels krevende tur: ca. 45 min (en vei) – Parkering: Kinnevegen (ved Næroset ILs klubbhus og lysløype)

«Turposter på Hedmarken 2014»

På Hedmarken inviteres 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 «45 urbane
turposter i Hamar»! Hedmark fylkeskommune støtter dette samarbeidet og Sparebanken Hed
mark gir deltakerpremie til barn/unge (t.o.m. 16 år) som tar 3 poster (15 i Hamar) 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 HHT-butikken på Østre Torg, Hamar.
God tur!
Hilsen alle turpostarrangørene
UTM-koordinater (GPS):
Post nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn

Høgberget
Bolstadbakken
Mattisvollen
Skalmerudåsen
Lundehøgda
Leinvanghøgda
Majorstua
Sollifjell
Kotuva
Hemmelkampen

Øst

Nord

Moh

593693mE
597864mE
591847mE
600262mE
592722mE
597979mE
608614mE
594257mE
599688mE
605031mE

6755909mN
6755926mN
6774727mN
6744989mN
6760206mN
6760433mN
6753206mN
6779374mN
6793017mN
6793006mN

296
425
524
408
579
532
551
973
977
1063

Kontaktinfo:
Wenche Enge
Ringsaker kommune tlf: 623 35 174/
		
909 10 430
Kine Reiersen
HHT
tlf: 905 10 544
Tore Hermansson Ringsaker O-klubb
tlf: 970 71 398
E-post:
10topper@ringsaker.kommune.no
For mer info – se nettsidene:
www.ringsaker.kommune.no
www.hht.no
www.ringsaker-orientering.no

3. Mattisvollen, Sør-Mesna (målestokk 1: 40 000)
Enkel tur/tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Ca. 20 min (en vei) – Parkering ved Messenlia skole, Mesnali
Fra skolen går du Vanghagagutua sørover. I krysset etter
ca. 0,5 km deler vegen seg og du følger vegen rett frem
200 m og tar av til venstre ned mot vannet (Sør-Mesna).
Her er det badeplass og fine muligheter for rast. Posten
henger på veggen ved uthuset ca. 30 m fra vatnet.
Enkel tur: ca. 30 min (en vei) – Parkering langs
Sjusjøvegen, ved Labbusa sag/-på sørsiden av vegen
Følg stien langs Bustokkelva mot Sør-Mesna, ta stien til
venstre før vannet og fortsett bort til Mattisvollen.
Middels sykkeltur: ca. 2 timer
Parkering som over. Deretter sykler du til krysset Sju
sjøvn./Åsmarkvn. Følg Åsmarkvn. 500 m og ta første
grusveg ned til venstre (bomveg). Her kan du fortsette
sørover langs Sør-Mesna. Tilbake på østsiden av vatnet
over Bergundhaugen tilbake til Mesnali.

4. Skalmerudåsen, Stavsjø (målestokk 1: 50 000)
Middels krevende tur: ca. 1,5 time (rundtur) – Parkering langs Nesvn. (p-plass øst på Stavsjøen. NB! bruk kun denne parkeringen!)
Gå langs Nesvn. i retning Brumunddal ca. 300m, gå inn den den andre vegen til venstre. Gå grus
vegen gjennom tunet på Skalmerud gård (NB! privat veg) og følg grusvegen oppover i lia.
Husk å lukke grinda etter deg da det
går kuer (kviger) på beiteområdene her.
Husk båndtvang!
Etter å ha passert under den andre
kraftlinja går det av en veg til venstre.
Fortsett rett frem 200m og ta til ven
stre opp traktorveg (skiltet). Følg trak
torvegen til den slutter og gå videre
oppover i hogstfeltet. Posten henger
på «ei rotvelte» øverst på hogstfeltet.
Utsikt mot øst og sør! Turen fortsetter
over toppen/i østre del av hogstfeltet
og inn i skogen. Du skal ikke krysse
gjerdet som du har på høyre side! Du
passerer under kraftlinja og kommer
inn på sti til Høgda (fin utsikt og
rasteplass). Her tar du grusvegen til
venstre og tilbake til Skalmerud og
parkering. Hele ruta er skiltet/merket
med 10 topper-skilt.

Stien mot Amlisberget/Lundehøgda går inn i skogen på venstre side av et lite hus, forbi en dam
og krysser Kinnevn. 200 m lengre opp. Følg stien ca. 1 km østover på øvre side av Amli-gårdene.
Ta deretter sti ned til venstre, gjennom en bekkedal (hold til venstre) ca. 300 m til du kommer
til et nytt stikryss. Følg stien mot Amlisberget (til dels bratt oppover) forbi utsiktspunktet på
Amlisberget, ned i Lundeskaret og videre ca. 100 m vestover til liten sti svinger av til venstre og
ut på posten.
Middels krevende tur: ca. 45 min (en vei) – Parkering: Kjosgrava langs Nordre Ringsveg
Parkeringen ligger ca. 150 m etter avkjøring til Ringen Rehabiliteringssenter. Parker på ei lita
slette på venstre side av vegen. (Det finnes også alternative P-muligheter i nærheten). Fra p-plass
følger du sti mot Herbergskaret, oppover hogstflate og videre inn i skogen på sti/gamle drifts
veger. Etter ca. 1 km kommer du opp til ei kraftlinje (Herbergsskaret). Hold til venstre. Like etter
stikrysset ligger det ei minnetavle fra kampene på Lundehøgda. 50 m lengre nord tar stien til
Amlisberget av til høyre. God sti 1,5 km fram til posten.
Middels krevende tur: 1,5–2 t (en vei). De som vil ha en lengre og mer krevende tur kan følge
løypa for bakkeløpet «Lundehøgda opp» fra Garveriet i Moelv sentrum. Hele løypa er merket med
røde skilt. Løypebeskrivelse ligger på hjemmesiden: www.lundehogdaopp.no

6. Leinvanghøgda, Næroset (målestokk 1: 50 000)
Lett/middels krevende tur: ca. 45 min (en vei) – Parkering i Næroset, ved «småsamlere»/
Nærvang kulturhus
Gå over Åsmarkvegen og gang
brua ved «Næroset-trollet». Gå
inn på Kvisselvegen og følg den
ne nedover langs elva. Etter 500
m, ta av vegen opp til venstre
og deretter høyre i neste kryss.
Fortsett rett fram på traktorveg
innover i skogen. På veien pas
serer du en gapahuk. Hold høyre
i stidele før Fallbekken/kraftlinja
og gå oppover i hogstfeltet mot
Leinvanghøgda. Posten ligger til
venstre for stien før du kommer
helt opp på Leinvangen. Her er
det flott utsikt mot Næra!
Du kan gjøre dette til en større
rundtur ved å fortsette videre
mot Leinvangen, Svartbekken,
Fallbekken, Skålsvea, Brenna,
Kjeldsmoen og tilbake til Nær
oset.

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 side
www.ringsaker-orientering.no

