
i Ringsaker
5 SKIPOSTER

10. FEBRUAR -  15. APRIL 2018

På hvert av de 5 turmålene finner du en postplate med klippe
tang og kode. Bruk klippekortet nedenfor og lag godt synlige 
klipp! Du kan også notere koden på turkortet eller laste ned 
appen DNT SjekkUT og kvittere postene der. Postene står oppe 
i perioden 10. februar til 15. april. ALLE som sender inn turkortet 
og/eller har kvittert med app ( må ikke ha alle klipp!) innen 
25. april er med i trekning av flotte premier, f.eks. gavekort i 
Tretopphyttene, dagskort i Sjusjøen skisenter og gavekort  
fra VisitSjusjøen.

Turkortet sendes:  
Ringsaker kommune v/folkehelse  
Pb. 270, 2381 BRUMUNDDAL
INNEN 25. APRIL 2018

TURKORT 2018

NAVN

ADRESSE

POSTNR STED

POST 1 POST 2 POST 3 POST 4 POST 5

Parkering på Idrettsanlegget Veldre Sag (arr. arena  
MjøsSki). Idrettsanlegget ligger i Veldresagvegen, ca. 
12 km fra Brumunddal sentrum. Posten ligger i lysløypa 
i løypekrysset mot Brennlia. Går du ut mot vest er det 
ca 800 m til posten. Går du lysløypa mot øst er avstand 
til posten ca. 1,5 km. Ønsker du en lengre tur kan du gå 
videre i løypene mot Brennlia eller over Rognåsen og 
videre inn i runden rundt Danseråsen.  
www.skisporet.no/hedmark/veldresag

Kontaktinfo: 
Ringsaker kommune
Kultur
Tlf 62 33 50 00  
Epost:  
wen@ringsaker.kommune.no

Kommunen i digitale kanaler:

Sponsorer: Medarrangør:

www.ringsaker.kommune.no
www.facebook.com/ringsakerkommune
www.instagram.com/ringsakerkommune

God tur og 
lykke til!

POST 5 Lysløypa, Veldre sag



Løypenettet i Sjusjøområdet er stort og gir mange muligheter. 
Vi anbefaler parkering på Sjusjøen langrennsarena (pavgift). 
Posten «Ljørkoia», ligger i løypa som bla. går rundt Sjusjøvannet 
(i sørøst). Følg f.eks. Birkebeinerløypa østover til Fjellelva. Etter 
elva gå første til høyre mot Sjusjøvannet. Følg denne løypa til 
posten (ca. 2,8 km fra Fjellelva). Kort alternativ er fra Rømåsen. 
Se løypealternativer og prepareringsstatus:
www.skisporet.no/hedmark/sjusjoen

Denne posten kan nås både fra Ljøsheim og Sjusjøen. Fra 
Ljøsheim anbefaler vi parkering ved Hygga fjellkro. Her er det 
to alternativer (ca. 4 4,5 km en vei) – begge går nordover mot 
Birkebeinerløypa og løypekrysset ved Grunnbekken (ca. 750 
m før du kommer til Birkebeinerløypa). Se løypealternativer og 
prepareringsstatus: www.skisporet.no/hedmark/sjusjoen

Et fint utgangspunkt for denne turen er Vollkoia i Nybygda 
(bomavgift). Fra Vollkoia går det ut to løyper. Gå hovedløypa 
(mot venstre) nordover og oppover mot Blåmyra. Løypa går i 
slak motbakke og i krysset oppe på myra tar du til venstre mot 
Blåmyrkoia. Løypa er skiltet og turen er ca. 5 km. Retur kan 
gjøres samme vei eller du kan gå en runde i en av de mange 
oppkjørte løypene. Se løypealternativ og prepareringsstatus: 
www.skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda

Vi anbefaler parkering på Sjusjøen langrennsarena (pavgift).  
Følg Birkebeinerløypa østover til Fjellelva. I første løypekrysset 
etter elva tar du av og går den midtre løypa til høyre (med 
forbeh. om at denne er kjørt opp) mot Snørvillen og Mostfjellet. 
Før du når toppen dreier løypa sørover, her må du ta av til 
venstre og gå 400500 m til posten. Fra Sjusjøen til Snørvillen 
(995 moh) er det ca. 5 km. For å gjøre dette til en rundtur kan 
du gå tilbake og følge løypa mot Mostfjellet. I løypekrysset 
etter Mostfjellet, gå tilbake mot Sjusjøen. Her vil du også kunne 
nå post 1. Andre utgangspunkt for turen er f.eks. Ljøsheim og 
Grunnåsen. Se løypealternativer og prepareringsstatus:  
www.skisporet.no/hedmark/sjusjoen

POST 1 Ljørkoia, Sjusjøen

POST 2 Snørvillen, Sjusjøen 

POST 3 Grunnbekken, Ljøsheim

POST 4 Blåmyrkoia, Vollkoia

POST 5 - NESTE SIDE →


