10 topper
i Ringsaker

Turposter på Hedmarken 2015

Middels krevende tur: 5 km - ca. 1,5 time (en veg) Turen går på fine stier og gamle kjerre
veger i variert fjellskog. Parkering ved Aksjøen hyttefelt.
Kjør fra Sjusjøen, over Storåsen og gjennom
bom ved Elgåsen. Fortsett fram til Aksjøen.
P-plass langs vegen ved Aksjøen hyttefelt.
Fra parkering følger du sti/gammel seterveg
nordover på nedsida av vegen i ca. 400 m,
kryss vegen og gå oppover hytteveg (følg
skilt mot Snultra). Etter 200 m på veg ta
av på sti til høyre (mot Snultra). Stien går
etter hvert over i gammel seterveg. Like
før første bebyggelse/hytte på Snultra, ta
sti/gammel seterveg ned til høyre. Stien
går over i grensegate (kommunegrense
Lillehammer/Øyer) som følges opp til
toppen. Posten står på stolpe i grenserøys
(Ringsaker/Lillehammer/Øyer) på toppen
av Matfarhaugen. Begrenset utsikt fra top
pen. Her ser du ned på Hornsjøen og over
mot Nevelfjell. (Du får fin utsikt senere på
turen!).
Foto: Erik Ilseng

10. Matfarhaugen, Ringsakerfjellet (målestokk 1:50 000)

Middels krevende tur: 6,5 km - ca. 2 timer (en veg). Turen går i variert fjellskog, på stier og
gamle seterveger. Parkering ved Åkersætra leirsted.
Fra Brumunddal kjører
du gjennom bommen
ved Brumund Sag
(avgift) og innover
Åstdalen til parkering
ved Åkersetra (ca
35 km fra Brumund
dal). Gå over brua
(ny hengebru over
Åsta) og ta stien til
venstre. Etter 700 m
er du over på en veg.
Følg vegen i 60 m og
ta sti ned til høyre. I
neste stikryss fortsett
rett fram – skilting
til Nysæteråsen. Etter
2,7 km fra parkering
er du ute på veg. Følg
vegen over brua og ta
til høyre på gammel
seterveg. Etter 500 m på setervegen ta av på
sti til venstre. Her er det god merking med blå
fliser. Ved snuplass på enden av hytteveg, ta
til venstre og følg gammel seterveg nordover.
Etter 1 km på setervegen, ta sti opp til høyre.
Denne stien er merket med røde fliser helt til
toppen. Oppe på ryggen, tar du sti til høyre
bort til toppen. Posten henger på tre/kratt
ved rasteplassen. Ta samme veg tilbake – følg
skilt til Åkersetra. På siste del av turen kan du
variere med å ta den andre delen av Åker
sætrarunden – lengden er omtrent den samme.

Foto: Margrete Ruud Skjeseth

8. Nysæteråsen, Åstdalen (målestokk 1:50 000)

Tilbaketuren anbefales forbi Matfartjernet.
Følg grensegate mot sørvest og fortsett
på nordsiden av Matfartjernet, over oset
og sørover mot seterområdet på Snultra.
Ved setrene tar du setervegen til venstre, østover og sti ned til høyre ved den siste hytta. Gå mot
toppen på andre sida av myrdraget opp på utsiktspunktet – 944 moh. Utsikt mot Hornsjø, Aksjøen,
Lyngkampen mm. Fortsett ned til hytteområdet og følg vegen tilbake til parkering.

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).
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Navn: _______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________________________
Postnr.: ____________________________

Poststed: ____________________________________________________________________

Tlf._________________________________________________________ Fødselsår:

______________________________________________

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

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m.
16 år, som har tatt min. 6 poster, er et
dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall.
Gaven kan hentes på servicesenteret
i Brumunddal el. Moelv f.o.m. 3.aug.
mot levering av turkortet med klipp.
Premiene er sponset av:

Kortet sendes:

Ringsaker kommune
Kultur v/folkehelse
Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 07.10.2015)
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Dambua

Post nr 1 – 5 settes ut 1. mai og står ute til 30. sept. 2015

Harabakk
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Kontaktinfo:
Wenche Enge
Ringsaker kommune tlf: 623 35 174
Ola Johan Basmo HHT
tlf: 977 47 807
10topper@ringsaker.kommune.no
E-post:

7.
Sjusjøvatnet
- Ljørkoia

E-post: _____________________________________________________________________________________________________________________

Post nr 6 – 10 settes ut fra ca. 1. juni. Følg med på nettsidene www.ringsaker.kommune.no og hht.no
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Alle turposten ligger
også inne på ut.no som
turforslag med tekst,
bilder og kart det er
mulig å zoome i.

TURKORT 2015
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 trekningen av; en overnatting i tretopphytte, gavekort på sportsutstyr, dagskort
i Sjusjøen Skisenter og dagskort i Helgøya Klatrepark.
Det deles også ut deltakerpremie gitt av Ankerskogen og Sparebanken Hedmark
til alle barn/unge til og med 16 år som har tatt min. 6 turposter.
Alle postene står ute til og med 30. september 2015.

www.idetrykk.no

Middels krevende tur: 4,8 km - ca. 1,5 time (en veg). Mesteparten av turen går i åpent
fjellterreng og på tørre stier. Parkering ved Øyungen i Åstdalen.
Fra Brumunddal kjører du gjennom bom
men ved Brumund Sag (avgift) og innover
Åstdalen. Ved Kvarstadsætra (37 km fra
Brumunddal) tar du av østover mot Øyungen.
Etter 4 km ligger det en parkeringsplass ved
vegkrysset Nysetra/Bjønnåsbrua. Det er også
ei lett synlig INFO-tavle for Øyungen Vel her.
Gå vegen nordvestover mot Øyungen seter.
Etter 200 m tar du vegen oppover mot høyre
og følg hovedvegen til den går over i traktor
veg/sti øverst på seterområdet. I stidele
etter ca. 1,2 km fortsetter du stien rett fram
– nordover. På Danseren kommer du inn på
T-merket sti. Følg denne nordover til stikryss
mellom Tuven og Øyungsfjellet. Her tar du
sti opp til høyre. Når du kommer opp på den
første toppen med liten varde fortsetter du i
retning Øyungen og fram på neste topp med
utsikt over Øyungen.
Posten står på ei lita røys.
«Prøv tinderangling!» Her kan du ta 6 topper over 1.000 meter; Øyungsfjellet, Tuva,
Tuven, Jomfrua, Danseren og Taterungskampen.

Foto: Erik Ilseng

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

1. Eikstoppen, Helgøya (målestokk 1:50 000)

3. Sisseltoppen, Moelv (målestokk: 1:40 000)

6. Harabakktoppen, Åsmarka (målestokk 1:50 000)

Lett tur: 3 km - ca. 45 min (en veg). Turen går i skogsterreng på gode stier.
Parkering ved gapahuken i Raknerudskogen.
Kjør (Fv 35) over brua til Helgøya
og ta til venstre. Ta til høyre i
neste kryss, forbi Helgøya kirke og
til Gapahuken i Raknerudskogen,
ca. 3,7 km fra brua. Parkering på
tilrettelagt parkeringsplass langs
høyre side av vegen. Gå bratt(!)
bakke opp mot gapahuken. På top
pen ligger det ei tilrettelagt aktivi
tetsløype for barn. Følg stien forbi
gapahuken og skilt mot Eikstop
pen. Før Eik gård, følg gårdsvegen
ca. 100 m østover før du tar ned
til venstre/nordover på traktorveg
mot Eiksberget. Oppe på toppen i
stikrysset, ta sti til høyre, østover mot Utsikten. Etter ca. 800 m passeres et utsiktpunkt med sitte
plasser på høyre side. Fortsett 300 m til posten som er plassert ved utsiktspunkt med sitteplasser
på venstre side av stien. Her er det utsikt nord- og østover mot Hamar og Stangelandet.

Middels krevende tur/rundtur: 8,7 km - ca. 2,5 timer (rundtur). Turen går på sti i variert
skogsterreng. Parkering ved SPAR Mjøsbrua, Storgt. 127 i Moelv (ut mot veg) eller
Shell 7-Eleven (bruk p-plass på sørsiden).
Fra parkeringen går du opp
Ekredalsvegen. Hold til
høyre etter jernbaneunder
gangen. Fortsett innover
Ekredalen og ta til høyre
opp i lia på godt synlig
og merket sti. Stien går
gjennom furuskog, granskog
og fin bjørkeskog, og du
får stadig bedre utsikt.
Følg skilting! Sisseltop
pen ligger på en fururygg
og her er det fint med en
pause. Deretter går stien
ned i granskog og kommer
ut på veien ved Storsvea.
Gå nordover (til venstre)
og forsett rett fram, forbi
plassen Nordstua og videre
gjennom skogen på sti ut på hogstflata. Her er det nydelig utsikt over Mjøsa nordover. Stien går
nedover mot Moelva, og følger elva tilbake til Moelv sentrum.

Middels krevende tur: 6,5 km - ca. 2 timer (hele rundturen). Turen starter på gangsti,
fortsetter på skogsveg og sti i variert skogsterreng. Parkering ved Åsheim i Åsmarka.
Kjør (Rv 213) mot Sjusjøen og parker ved Åsheim
(forsamlingslokale) i Åsmarka. Fra parkeringen
følger du gang- og sykkelveg nordover i ca. 450
m. Ta vegen opp til høyre og fortsett på grusveg
rett fram. Etter ca. 1 km på skogsvegen fortsett
rett fram på sti, i overkant av jorde. Etter 300 m,
gå opp sti til venstre. I neste stikryss fortsetter
du rett fram på blåmerket sti. Der stien krys
ser kraftlinja følger du sti til venstre (langs
kraftlinja) og fortsett ned til veg. Ta vegen opp
til venstre og følg denne til skarp venstresving –
fortsett rett fram. I neste stikryss tar du sti opp
til venstre, forbi tekniske anlegg og opp bakken.
Oppe på hogstflata, tar du traktorvegen til ven
stre mot masta. Posten står på et tre ved masta.
Utsiktspunkt mot Natrudstilen. Fortsett på sti forbi masta, gå gjennom grind og rett fram, deretter
venstre i neste stikryss. Ca. 1 km fra masta er du tilbake i stikryss med blåmerket sti. Ta til høyre
og følg samme rute tilbake til parkering.

2. Bangsberget – Kvarbergvika, Brumunddal
(målestokk 1:50 000)

Middels krevende tur: 4 km - ca. 1t og 15min (en veg). Turen går i jevn stigning i skogs
terreng og på hogstflater med fin utsikt. Parkering på «tømmerplassen» langs Nesvegen
(Fv 212) ved Sand, på høyre side ca. 500 m etter avkjøring til Stensengdalen.
Følg traktorvegen fra parkeringen og opp bakken
til høyre. Etter 200 m ta traktorspor opp bakken
mot høyre og inn på traktorveg og følg denne til
du er inne på ny veg opp fra Stenseng. Midt oppe
på hogstflata følger du traktorvegen som går opp
til venstre. Her er det flott utsikt mot Ringsaker
og Veldre. Vegen svinger skarpt til høyre. Ca. 250
meter etter svingen, tar du igjen opp til venstre
og på ny svinger vegen/stien til høyre. Fortsett
oppover til du kommer inn på vegen nedenfor
Åsen gård. Gå vegen opp og forbi bommen. Rett
etter kraftlinje kan du enten fortsette vegen eller
ta stien opp til venstre under kraftlinje. Oppe på
toppen, før masta tar du stien rett fram til høyre,
litt nedenfor masta. Denne stien fører fram til
åpnet område med flott utsikt mot Brumund
dal og Furnesfjorden. Posten står på grantre til
høyre, oppe på det åpne området. Ta samme veg
tilbake.

4. Åstoppen, Veldre (målestokk 1:50 000)
Middels krevende tur: 2,5km - ca. 1 time (en veg). Turen går på sti i variert skogsterreng.
Parkering på p-plass på øvre side av Rustad gård – innkj. fra Storlisvegen (Fv 22) i Veldre.
Fra parkeringen på Rustad
tar du skogsveg opp til
høyre og følger merking mot
Rustadtjernet. Etter ca. 550
m tar du av på sti til høyre og
følger stien mot nord. Fortsett
på sti nordover langs østsida
av Rustadtjernet og forbi en
badeplass. I neste stikryss
følger du stien mot sør –
oppover bakken. Etter ca. 200
m, ta til venstre mot nord,
deretter dreier stien mot øst.
Fortsett oppover på denne og
over toppen og videre østover.
Posten står på utsiktspunkt/
tårn rett før du kommer til
høyspentlinja.

7. Sjusjørunden, Sjusjøvatnet (målestokk 1:50 000)
Middels krevende, hele runden: 8,2 km - ca. 2 timer. Turen går på gangsti/sti som er
tilrettelagt for rullestol (se turbeskrivelse). Parkering kan være ved Fjellheimen på Sjusjøen,
Rustad Hotell og Fjellstue eller ved Rømåsmyra.
Følg skilting Sjusjørunden/Sjusjøvatnet
rundt. For å komme gjennom hele runden
med rullestol/barnevogn, må en følge
Rømåsvegen fra bommen ved Sjusjøvegen
og fram til Rømåsmyra. Posten står på
skiltstolpen ved Ljørkoia langs den oppar
beidede turstien. Avstander til posten fra
Fjellheimen ca. 4,0 km, fra Rustad Hotell
og Fjellstue ca. 3,5 km og fra Rømåsmyra
ca. 0,7 km.

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

Sjusjøen

SKAR G-SPORT

Kjell sykkel og sport

BRUMUNDDAL AS
www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN
OPP I TRÆRNE

Lett tur: 1 km - ca. 20 min (en veg). Turen går på skogsbilvei.
Parkering ved Bokrustad østre (p-plass skiltet)
Kjør Ellevsætervegen (Fv 92) opp
fra Arneberg i Næroset eller fra
Byflaten i Veldre. Kjør inn mot
Bokrustad gård og hold til høyre ca. 1 km. Her er det skiltet p-plass
på høyre side av veien. Følg skilt
mot Ellefsæterdammen og Dambua
på kjerrevei gjennom skogen. Denne
turen egner seg spesielt godt for
familier med små barn. Det er flere
turmuligheter i område og vi anbe
faler å bruke kartet Midtre Ringsaker
for å gjøre lengre turer i område
(kan kjøpes på Servicesenteret i
Brumunddal og Moelv - kr 100).

Foto: Erik Ilseng

5. Dambua, Ellefsæterhøgda (målestokk 1:50 000)

