
10 topper 
i Ringsaker

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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TURKORT 2016
På hver av de 10 toppene/stedene fi nner 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 turkortet innen 5. oktober er med 
i trekning av fl otte gavekort fra bl.a. tretopphyttene, sportsbutikker, skisenter 
og klatrepark. Alle postene står ute til og med 2. oktober 2016. Det deles også ut 
deltakerpremier gitt av Ankerskogen svømmehall og Sparebanken Hedmark til alle 
barn/unge til og med 16 år som har tatt min. 6 turer. 
Sesongavslutning: Det blir premieutdeling og foredrag på biblioteket i Brumund-
dal torsdag 20. oktober kl 18.00.
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Kortet sendes: Ringsaker kommune
 Kultur v/folkehelse
 Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 05.10.2016)

Navn:  ______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse:  __________________________________________________________________________________________________________________

Postnr.:  ___________________________ Poststed:  ___________________________________________________________________

Tlf. ________________________________________________________     Fødselsår:   _____________________________________________      

E-post:  ____________________________________________________________________________________________________________________

Post nr 1 – 5 settes ut 1. mai og står ute til 2. okt. 2016
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7. Fuglehaugen, Østre Brumund (målestokk 1: 50 000)

• Middels krevende tur: 8 km totalt (ca. 2t og 30 min hele runden)
• Turen går på skogsbilveg og gamle stier, noen myrpartier. Retur om Kvitmyra
• Parkering ved Brumund Sag, Østbrumundvn. 891, Brumunddal 
Gå Østbrumundvn. ned og over elva Brumunda. Gå skogsvegen 
inn til venstre rett etter brua. Etter 1 km tar du skogsbilvegen 
til høyre, mot sør. Etter 2,1 km er du ved en snuplass i enden av 
skogsbilvegen. Etter snuplassen ta sti opp til venstre. Etter 300 
m kommer du opp til et gjerde, følg stien langs gjerdet innover i 
800 m. Gå over ved gjerdeklyv og fortsett oppover. Gå nedenfor 
ei lita hytte. Stien fortsetter sørover på fl ata etter hytta og 
fram til posten som er på et tre langs vegen du kommer ut på. 
Fra posten går du vegen ned mot venstre og inn på skogsveg til 
venstre etter ca 200 m. Snart er du framme ved Kvitmyra, her er 
det badedam og gapahuk. Gå forbi og bak gapahuken og over 
gjerdeklyv og fortsetter nordover på sti. Ta til venstre opp forbi 
jakttårn og følg merket sti til du kommer ut på skogsbilvegen 
igjen. Følg skogsbilvegen mot høyre (nord) og ned til venstre i 
første kryss og tilbake til parkering.

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

• Middels krevende tur: 10 km totalt (ca. 1t og 30 min en veg)
• Turen går gjennom hyttebebyggelsen på Kuåsen og forbi Luddenhytta 
 Fjellterreng og stier med noen våte partier
• Parkering på Kuåsen langs Birkebeinervegen, ca 4,5 km fra Sjusjøen 
 (1 km etter Kroksjøen)
Fra Birkebeinervn. tar du merket sti mot sørøst til Luddenhytta ca 550 m. Fortsett på sti videre 
sørøstover. Stien fortsetter i skiløypetraseen mot Gjestbodsåsen og videre på sti ned til seterom-
rådet. Etter 3 km er du nede på Gjestbodsåsvegen, følg denne sørover i 130 m og ta sti ned til 
venstre rett etter den siste hytta. Stien går sørover og øst over bekk. Ta stien til venstre rett etter 
bekken og følg denne nordøstover – oppover mot Steinviksfjellet. I stikryss etter 4,4 km fortsetter 
du videre oppover – skilt til Nøkkelåsen. Fortsett til du er på toppen av Steinviksfjellet. Posten er 
på en varde. 

9. Snørvillen, Ljøsheim (målestokk 1: 75 000)

• Middels krevende tur: ca 14 km totalt (2 t en veg)
• Turen går over myrområder med «klopper» og i skog- og fjellterreng 
• Parkering langs vegen ved Hygga fjellkro Ljøsheimvn. 
 (35 km fra Brumunddal sentrum – bomavgift)
Turen starter på hytteveg 250 m nord for (etter) Hygga. Følg hyttevegen mot venstre – mot vest. 
Følg merking «Birkebeinerstien» mot Snørvillen. Merket med blå trefl iser og delvis med rød maling. 
Etter 100 m på hyttevegen, ta sti til venstre. Etter 3,4 km krysses bekk (Fjellåa) på bru og etter 
5,3 km passeres Gjestbodsåsvegen. Fortsett videre til toppen av Snørvillen. Posten er på varden.

10.  Jomfrua, Skvaldra (målestokk 1: 75 000)

• Middels krevende tur: ca. 5,5 km totalt (ca. 1 t fra P til post)
• Turen går på tydelig sti gjennom urskog opp en ganske bratt li (stiger 250 høydemeter 

på 2 km) mot høydedraget og over i fjellterreng. Enkelte fuktige partier og en del stein 
gjør at det er en fordel med fjellsko. Det er helt spesiell stemning i den gamle urskogen 
– ta deg god tid

• Parkering ved bom før Skvaldra hyttefelt, ca 3 km etter avkjøringen i Åstdalsvegen 
(skilt mot Skvaldra)

Skvaldra ligger ca 50 min biltur fra Brumunddal innover Åstdalen (bomavgift ved Brumund sag). 
Fra parkering ved bommen følger du merket sti østover mot høydedraget. Etter hvert svinger stien 
mot sørøst oppover ryggen mot Jomfrua. Posten er på varden på toppen. Fortsett over toppen og 
ta nedover fjellsida mot øst og ned på Rondanestien (merket med rød maling). Følg denne mot 
nord i 600 m og ta sti til venstre opp mot Tuven. Fortsett over Tuven og hold til venstre i de 2 
neste stikryssene. I neste stikryss er du tilbake på den stien du kom oppover. Fortsett nedover til 
parkering.

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

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN

OPP I TRÆRNE

SKAR G-SPORT

Sjusjøen

Brumunddal

LITT OM FERDSEL PÅ TURENE:
– Der det er dyr på beite, lukk grinder og vis hensyn. Husk båndtvang!
– Det er bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å 

tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
– Vis hensyn til privat grunneier og følg våre parkeringsansvisninger.
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1. Aslamarka, Brumunddal (målestokk 1: 30 000)   

• Lett/middels tur: 10 km totalt (ca 1t og 15 min fra P til post)
• Rundtur på stier, skogsveger og grusveger i Solstadhagan, Byhagan og Aslamarka
• Parkering ved Ringsaker Kulturskole, Fagerlundvegen 39A, Brumunddal 
Gå over grus banen 
på baksiden av 
Kulturskolen/
gamle Fagerlund 
skole og ta sti til 
venstre (nordover). 
Følg denne langs 
Båhusbekken forbi 
gapahuk og over 
bru. Følg stien, 
hold til venstre og 
over ny bru. Gå 
opp til høyre langs 
jordekanten, fort-
sett på oversida 
av jordet og forbi 
Kjerringhaugen 
barnehage. Gå over 
Ånnerudvn. og 
opp Lillehaugvn. 
Der vegen svinger 
90°til venstre, 
gå ca 40 m til, 
før du tar av 
på sti til høyre. 
Etter 200 m, ta 
sti til venstre og 
gå til du kom-
mer ut i den tidligere lysløypa som følges til venstre. Etter 300 m, ta av på sti til venstre og følg 
denne vestover til bru over Skanselva og videre opp til skogsbilvegen gjennom Byhagan. Gå vegen 
sørover til Grønvolds Bil-demontering og ta skogsveg til høyre mot vest og videre mot sørvest (til 
venstre). Oppe i bakken (litt før skogsvegen kommer opp til dyrket mark), ta merket sti til venstre 
oppover på hogstflata. Posten er på en trestamme oppe på ryggen øverst på hogstflata. Utsikten 
vil overraske de fleste!
Gå tilbake til Grønvold Bil-demontering og ta til høyre nedover bilvegen, gå over bru over Skans-
elva og ta til venstre opp Lillehaugvegen. Ved Lille-Jemtland ta til høyre på sti over hogstflate og 
inn i skogen og følg denne til du igjen kommer ut på Lillehaugvegen. Følg vegen mot høyre og 
fortsett tilbake til parkering.

2. Høgsvea, Furnes (målestokk 1: 50 000)

• Middels krevende tur: 8 km totalt (ca. 1t og 15 min  
fra P til post)

• Turen går på private veger og skogs-/traktorveger  
fram til posten

• Parkering ved Kylstad skole, Bjørgedalsvegen 427, Furnes
Gå Bjørgedalsvn. til Gjerlukrysset og ta gårdsvegen opp forbi 
Gjerlu gård og fortsett på vegen oppover (nordover). Etter 1,8 
km – fortsett rett fram på traktorveg, gå gjennom grind og 
følg privat veg over jordet. Gå gjennom ny grind (rett frem) 
ovenfor jordet og fortsett på traktorveg inn i skogen.  
Her går du over tunet på en gammel husmannsplass (Hellum). 
I neste sti/vegkryss tar du traktorveg (sti) til høyre (mot 
vest). På denne strekningen er det noen små myrpartier (kan 
være bløtt!).  Etter 400 m tar du på ny traktorveg/sti til høyre 
og følger denne til du får et jorde på høyre side. Her får du 
flott utsikt! Posten henger på ei bjørk ved traktorvegen før du 
kommer til gården Høgsvea. Følg samme veg tilbake til parkeringen.

3.  Skoldvika, Gaupen (målestokk 1: 50 000)

• Middels krevende tur: 4,5 km totalt (ca 50 min fra P til post)
• Turen går på skogsveger og gode stier (langs Mjøsa er stien litt krevende) 
• Parkering ved Åsgård forsamlingslokale, Stavsjøvn. 106, Gaupen 
Gå til venstre langs Stavsjøvn. og ta til høyre ned Nyborg-
svingen. Etter 300 m ta traktorveg/sti til venstre. Etter nye 
500 m, gå traktorvegen til høyre og følg denne i u-sving 
nedover mot Mjøsa. Nederst i bakken, ta ny sti ned til høyre 
mot Mjøsa og venstre (sørover) på stien langs Mjøsa. Etter 
400 m er du framme i Skoldvika. Posten ligger ved stien på 
høyden rett etter vika. Gå samme veg tilbake, men fortsett 
på stien mot Saugstadvika i 300 m og ta merket sti opp til 
høyre. Fortsett på sti til høyre i neste stikryss. Etter 100 m 
på denne stien er du tilbake på traktorvegen du kom ned-
over. Fortsett tilbake til parkering.

4. Fossen, Moelv (målestokk 1: 15 000)

• Enkel/lett tur: ca 1 km 
• Turen går på sti og i lysløypa ved Fossen skole – tilrettelagte for bev.hemmede
• Parkering ved Fossen skole, Fossvegen 6, Moelv
Denne turen går i nærområdet 
til Fossen skole (A) og Fossen 
barnehage (B) i Moelv.
Fra p.plassen går du sørover 
inn på skolens uteområde. 
I skoleområdets sørvestre 
hjørne (v/akebakke) går du 
mot høgre. Følg god sti 100 m 
nordover til du kommer inn på 
lysløypa. Ta til venstre og følg 
lysløype 100 m mot vest. I før-
ste sving tar det av en god sti 
nordvestover. Følg denne ca. 
100 m til den krysser lysløypa.
Noen meter vest for lysløypa 
svinger stien sørover og pas-
serer en gapahuk. Etter ca 300 
m krysser stien lysløypa for 
tredje gang. Her ligger posten 
på en gapahuk med flott utsikt 
mot sør. Det er 250 m med god 
sti tilbake til parkering.
For de som ønsker en litt 
lengre tur anbefaler vi veger 
og stier i Kamperudberget og Fjølstadmarka på egen hånd. 

5. Tandetoppen, Moelv (målestokk 1: 30 000)

• Middels krevende tur: ca 7,5 km totalt (ca. 1 time og 30 min hele runden)
• Rundtur på skogsveger og sti i Tandemarka. Langs veg tilbake til P
• Parkering ved «Mjøskroa» Mjøsa Pizzeria og Restaurant, Storgt. 183,  
 Moelv evt. Skarpsno skole (kun helligdag og helg)
Fra «Mjøskroa» følger du gang-
vegen sørover og opp Skarpsnovn. 
Fra Skarpsno skole følger du Klok-
kervegen gjennom boligfeltet og 
merking ut på sti. Følg merking 
etter hoppbakken opp til høyre. 
Over jernbanen, og sti til venstre. 
Følg stien til du kommer til en 
informasjonstavle på toppen om 
bygdeborgen «Domstuberget».  
For å komme videre mot Tande-
toppen, holder du ryggen av 
høydedraget opp til h., krysser en 
traktorvei og går i jevn stigning 
oppover mot Solbråten, mens du 
passere Dokken grustak på v. side. 
Ved Solbråten på toppen, ta til høyre, kryss under høyspentlinja og etter ca. 200 m tar du  
90 grader til v. mot Tandetoppen. Posten henger på masta. Følg stien videre østover og ned fra 
høydedraget. Når du kommer ut på tydelig skogsbilvei, følg merking til «Tandeutsikten». Stien 
 ender tilbake på skogsbilveien. Nå kan du velge å gå tilbake mot Solbråten, eller du kan velge 
stien til Stertivegen og få en rundtur tilbake (vanlig vei, lite trafikk). I Stertivegen, holder du til  
v. ned mot Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, deretter til h. og over jernbanen. Gå Skarpsnovn.  
i ca 2 km tilbake til Skarpsno skole. Vil du avslutte turen med et bygdeborgbesøk, finner du  
«Stein bygdeborg» til v. ned bakken fra Skarpsno skole. 

6. Vardåsbua, Næroset (målestokk 1: 30 000)

• Middels krevende tur: 9,5 km totalt (ca.1 t og 30 min en veg)
• Turen går på veger og fine stier
• Parkering ved Nærvang Forsamlingslokale, Nærosvegen 2, Næroset
Gå Nærosetvn. (forbi Nærvang) 100 
m. Ta av til venstre og følg veg, 
seinere sti oppover gjennom åpent 
område (planlagt boligfelt). Etter 
ca. 1,0 km kommer stien inn på en 
privat bilveg. Følg denne sørover og 
ta av sti til venstre før du kom-
mer inn på småbruket Mons lykkja. 
Etter 2-300 m kommer stien inn på 
skiløypetraseen. Følg denne først 
nordvest, deretter vestover og så 
mot sør til du kommer inn på Kinde-
vegen sør for Sæli. Følg Kindevn. 
500 m nordover til vegkryss. Ta til 
ventre forbi Kinde, hold til høgre i 
de to neste vegkryssene til du kom-
mer opp på tunet på Lundsvea. Fra Lundsvea går det en sti nordover til Rønningen. Følg merket sti 
til posten som ligger på nordsiden av Rønningen. Tilbaketuren går rett østover på hogstflate til du 
kommer inn på gardsvegen på oversida av Haug. Følg gardsvegen, seinere kommunal veg sørøst-
over forbi Vardeberg og tilbake til Næroset. Hold til høyre i vegkryss i Nærosetvn.

UTM-koordinater (GPS):
Post nr. Navn Øst Nord Moh

1 Aslamarka 602886 6753325 220
2 Høgsvea 611979    6752390 500
3 Skoldvika 594627 6749021 131
4 Fossen 592720 6757172 245
5 Tandetoppen 594367 6755033 313
6 Vardåsbua 593608 6762265 564
7 Fuglehaugen 607248 6761950 575
8 Steinviksfjellet 596690    6784251 967
9 Snørvillen 595693  6781469 995

10 Jomfrua 602464 6789657 1015

Kontaktinfo:
Ringsaker kommune, Brugata 2, 2380 Brumunddal  
tlf. 62 33 50 05 (Servicesenteret)
E-post: 10topper@ringsaker.kommune.no

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:
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