• Parkering ved Purkesvea (Brøttum ILs fotballbane). Kjør rv 213 nordover fra Moelv og ta av
mot Ulven - ca. 3,8 km til parkering
• Middels krevende tur. Ca 3,1 km og 1 time til posten. Totalt 7,5 km via Lierberget (3 timer)
• Turen går på veg og fine stier, til dels bratt

• Parkering ved Skolla. HHT-hytte/leirsted
• Middels krevende tur. Lengde 4,3 km og ca. 1,5 timer til posten. gå samme veg tilbake.
• Turen går på sti i fjellskog og fjellterreng. Stort sett tørt terreng, men noen våte partier

Det er mulig å
kvittere på postene
med mobilen!
DNT sjekkUT

Sponsor:

TURKORT 2019
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. Du kan også velge å registrere digitalt i appen «DNT SjekkUT».
Alle som sender inn turkortet innen 20. oktober/eller har brukt app-registrering,
er med i trekning av flotte gavekort fra f.eks. tretopphyttene, klatrepark, sports
butikker eller dagskort i skisenter. Alle postene står ute til 15. oktober.

Navn: _______________________________________________________________________________________________________________________

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

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________________________
Postnr.: ____________________________

MOELV

Poststed: ____________________________________________________________________

Tlf._____________________________________________________________ Født år:

______________________________________________

E-post: _____________________________________________________________________________________________________________________

0812

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN
OPP I TRÆRNE

www.hamarmedia.no avd Nydal

Brumunddal

Kortet sendes:

Ringsaker kommune
Kultur v/folkehelse
Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 20.10.2019)
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Foto: Erik Ilseng

Sjusjøen

Post 1 – 5 står ute fra 1. mai – 15. oktober.

Høsbjør
marka

Arrangører:

10.
Snørvillen

Kjør mot Sjusjøen og ta
av til høyre fra Sjusjø
vegen (før du er helt
oppe på Sjusjøen) inn
mot Rømåsen. Følg
Sjusjørunden mot nordøst
ut fra parkeringa og gå
over myra. Etter myra,
ta av fra Sjusjørunden
på sti rett fram og så til
høyre. Turstien ble ut
bedret høsten 2017. Følg
turstien i ca. 1 km. Da
kommer du til et løype
kryss med kartoppslag.
Her tar du sti opp til
venstre mot nord. Følg
stien opp til toppen av
Sollifjell. Fortsett over Sollifjell, ned i søkka mellom Sollifjell og Mostfjellet og opp over Most
fjellet og ned til Gudbrandstjernet. Hit er det ca. 4,5 km. Fortsett på stien forbi Gudbrandstjernet
og videre mot nord. I neste stikryss følges stien til høyre oppover ryggen og opp til Snørvillen.
Posten er på varde på toppen av Snørvillen. Gå samme vei tilbake.

9.
Kotuva

Kjør fra Brumunddal
mot Brumund sag.
Ta inn til venstre på
Veldresagvegen. Kjør
ca. 1 km og ta til
høyre mot Danser
åsen. Etter ca. 2 km er
du ved gamle Veldre
sag og parkerer. Gå
innover til venstre fra
bilvegen på en snorrett
skogsveg i ca. 1 km.
Fortsett rett fram i
krysset med skiløypa
(skiltstolpe på h.hånd). Gå gjennom et le mot høyre. Du får et nettinggjerde på høyre hånd. Følg
dette og det åpenbarer seg en gammel veg. Følg den oppover. Ta til venstre på nedsiden av to hus.
Gå forbi dem og kryss vegen. Du er nå på skitraséen mot Haukåsen. Følg denne mot venstre i ca.
900 m til du har passert høyeste punkt på traseen og ta stien inn til venstre. Stien går i starten
forholdsvis bratt oppover før den flater ut innover Haukåsen. Etter ca. 1,5 km kommer du fram til
et nytt nettinggjerde ut mot en snauhogst. Her er posten. Ikke gå over gjerdet da det er beite for
ammedyr på andre sida. Gå samme vei tilbake.

• Parkering ved Rømåsmyra 2 km inn fra Sjusjøvegen
• Krevende tur. Lengde ca. 6,2 km og ca. 2 timer til posten. Tilbake samme veg
• Turen går på tilrettelagte turstier og sti i fjellterreng. Stort sett i tørt terreng

8.
Haukåsen

• Parkering ved gamle Veldre sag. Alternativ parkering ca. 700 m før gamle Veldre sag
• Middels krevende tur. Ca. 4 km én vei, 11,5 time til posten
• Turen går på gode stier og noe traktorveg

10. Snørvillen, Sjusjøen (målestokk: 1: 75 000)

7.
Biskopåsen

(målestokk: 1: 60 000)

10 topper i Ringsaker
er et turtilbud til alle!
Et friskt aktivitetstilbud som
bidrar til bedre fysisk form,
god helse og naturopplevelser.

6.

8. Haukåsen, Veldre

Fra Brumunddal via Brumundsaga (herfra er det
bomveg) over Hamarsæterhøgda, forbi Åkersætra
og til Skolla leirsted er det 46 km. Parkering ved
Skolla/langs vegen.
Start turen rett sør for elva Skolla. Følg blåmerket
sti mot Godlidalshytta. Etter 1,2 km passerer du
over seterområdet ved Geitbu. Fortsett rett oppover
i jevn stigning til stikryss i åpent fjellterreng
(ca. 3 km fra Skolla). Ta sti til venstre (nordover)
og følg ryggen oppover mot Kotuva. Posten er på
varden på toppen. Gå samme vei tilbake. Alternativ
tur tilbake til parkering: Ta sti nedover lia vest
over til Gammelskolla setervang. Kryss elva Skolla
på bru/klopp og følg Birkebeinervegen tilbake til
parkering via Åstbrua.

Foto: Erik Ilseng

Gå fra parkeringen og følg
vegen videre oppover til første
kryss. Ta av mot venstre og
følg vegen i ca. 200 m før du
tar veg opp til høyre og følger
denne i ca. 700 m. Ta herfra
sti opp til venstre (nordover).
Følg stien i utkant av beite og
dyrket mark, for deretter å gå
over på gammel skogsveg opp
lia. Oppe på høydedraget går
det av sti vestover (til venstre)
som følges i ca. 900 m fram til
posten. Flott utsikt over Mjøsa
sørover! På turen tilbake anbe
fales å ta en rundtur over Lier
berget, på nordsiden av bruket
Skar og ned på skogsbilveg. Ta
til høyre. Etter 300 m krysser
du Nærosvegen. Fortsett rett fram og til høyre i neste stikryss (ca. 50 m fra Nærosvegen).
Derfra på god sti og traktorveg sørvestover ned til Ulvenvegen. Idet du kommer ut på vegen,
ta høyre (nordover) på sti tilbake til parkering på Purksvea.

10 topper
i Ringsaker

Turposter på Hedmarken 2019

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

Post 6–8 står ute fra 20.mai – 15.oktober. Post 9–10 står ute fra 10. juni – 15. oktober.

7. Biskopåsen, Ring (målestokk: 1: 30 000)

1. Bangsberget nord, Kvarbergvika/Stensengdalen

3. Finsandvika, Brøttum (målestokk: 1: 50 000)

(målestokk: 1: 50 000)

• Parkering ved krysset Nordre Kongsveg – Finsandvegen
• Lett tur. Lengde ca. 4,8 km som rundtur på sti
• Hele turen går på blåmerket sti og grusveg

• Parkering langs Nesvegen ved Sand (700 m etter avkjøring mot Stensengdalen)
• Middels krevende tur. Lengde ca. 1,7 km én veg. 30-45 minutter til posten
• Hele turen går på godt merket sti i skogsterreng og over hogstflate med fin utsikt

Følg fv 213, Turistvegen, ca. 12 km
fra Moelv mot Brøttum. I bunnen av
Brøttumsbakkene tar du av ned til
venstre fv 1/Nordre Kongsveg. Du skal
ikke krysse jernbanen. Følg vegen 2,3
km. Du kommer til bomveg ned mot
Finsandvika, hvitt hus på høyre hånd.
Her kan du parkere, ikke parkér så du
stenger adkomst gjennom bommen
eller langs fylkesvegen.
Gå gjennom bommen og følg vegen
100 m. Ta inn til høyre på skogsveg. Etter 20 m tar du til høyre inn på sti som du følger til du
kommer ned til hyttefelt. Gå i nedre kant av feltet. Du kommer ut på grusveg, ta ned til høyre,
passér under jernbanebru. Du er nå i Finsandvika og finner posten rett til venstre for undergangen.
Gå tilbake under jernbanebrua. Ta til høyre på sti ca. 150 m etter undergangen og følg denne.
Du vil krysse traktorveg og passere et rødt hus, fortsetter ca. 100 m på veg og tar til høyre inn på
ny sti. Følg denne til ny skogsbilveg som følges til høyre ca. 100 m og til venstre inn på sti. Stien
går over en kolle og etter hvert ned igjen på skogsveg. Ta til høyre på denne i ca. 50 m. Du er
igjen på Gamle Kongsveg 500 m sør for der du parkerte. Ta venstre tilbake til parkering.

Turen følger tidligere og nyere skogsveger, stort
sett i tørt terreng, men det kan være vått noen
plasser særlig etter perioder med regn. Jevn
stigning på turen oppover. Følg blåmerking/
skilting fra parkering mot Liberget/Bangsberget.
Posten ligger ved en skarp venstresving.
Vi anbefaler å fortsette turen opp til Liberget/
Bangsberget. Hele turen opp til toppen er godt
merket. Følg blåmerking/skilting. Fra parkerings
plassen og opp til toppen er det 3,6 km.

5. Herstadtjernet, Stavsjø (målestokk: 1: 50 000)
• Parkering i grustak, ca. 300 m fra krysset Mengsholvegen/Sulufjellvegen
• Lett tur. Rundtur ca. 5 km totalt, 1,5 time. 2,8 km til posten
• Lett tur på grusveg og stier gjennom skog og langs dyrkamark rundt Herstadtjernet. Avstikker fra
tjernet opp til gapahuk med fin utsikt mot kulturlandskapet, Mjøsa og Gjøvik på tilbaketuren
Kjør til Stavsjø og inn på Mengsholvegen, 1,8 km, ta
til høyre inn Sulufjellvegen. Parkering i grustak på
nordsiden av Sulufjellvegen, ca. 300 m fra krysset
Mengshol-vegen/Sulufjell¬vegen.
Fra parkering følg traktorveg som starter øst for grus
taket. Etter ca. 350 m skarpt til venstre langs sti og
traktorveger gjennom skog og hogstflater fram til kort
strekning gjennom dyrket mark ned til tjernet (følg
stien gjennom dyrkamarka). Følg sti og merking langs
øst- og nordsiden av Herstadtjernet fram til merking
opp gjennom skog/hogstflate fram til gjerdeklyv over
sauegjerde. Deretter merket sti og traktorveg fram til
et lite jorde, drei skarpt til venstre og følg traktorveg
langs jordet og ned til tjernet der posten er plassert.
Fortsett rundturen til parkering over gangbru, langs sti opp til kryssing av Sulufjellvegen. Videre
langs merket sti gjennom skog nesten fram til dyrkamark, der stien dreier til venstre og følger
skogkanten fram til gapahuk med mjøsutsikt. Fra gapahuken følges merket sti og traktorveg ned til
tjernet igjen. Deretter langs merket sti på sørsiden av tjernet til der runden rundt tjernet startet.
Gå tilbake mot parkeringen etter samme trasé som du kom ned til tjernet fram til kryss mellom
traktorveger. Gå rett fram og følg denne vegen tilbake til parkering.

4. Bjørgeberget, Brumunddal (målestokk: 1: 30 000)
• Parkering ved Hempa skole, Børkesvevegen 59, Brumunddal
• Middels krevende tur: Lengde ca. 3,5 km til posten. Hele runden ca. 7,3 km, totalt 2 timer
• Turen går på gode stier, skogs- og traktorveger

Det er mulig å kvittere på postene med mobilen! Last ned app’en DNT SjekkUT før du
drar ut på tur. Når du er 50 meter eller nærmere p
 osten, får du mulighet til å kvittere
som Besøkt, og du kan ta bilde, dele i sosiale medier, signere i digital gjestebok – i tillegg
til at du kan følge med på informasjon og kart i appen. Samme app brukes i hele landet
og turposter nær deg vises først. Hele turforslaget vil også ligge inne i ut.no.

Det er flere utgangspunkt til Bjørgeberget og fint å gå fra Brumunddal sentrum. Vi starter tur
beskrivelse fra parkering på Hempa skole. Gå opp Børkesvevegen og ta gang- og sykkelsti under
Narudvegen. Ta sti opp til venstre etter undergangen og følg denne til nordenden av Tømmerli
feltet. Her går du vestover (langs boligfeltet) ca. 100 m før du tar stien oppover mot nord.
Etter 1 km kommer du til et jorde, ta traktorvegen ned til
venstre. Følg denne 300 m før du går opp til høyre og følger
traktorveg, deretter sti til toppen. Posten ligger øverst på
toppen, nordøst for «det gamle utsiktspunktet».
For å gå en rundtur fortsetter du over toppen, følger trak
torveg i ca. 400 m, før du tar sti til høyre og deretter rett
fram i neste stikryss. Stien fortsetter på ryggen nordøstover
før den svinger i en lang bue mot høyre og kommer ned på
vegen ved Hestlykkja. Gå 20 meter på vegen og ta sti ned
til høyre (sørover). Stien kommer ut ved Holter, og her tar
du traktorvegen til høyre. Etter 600 m er du nede på vegen
til Gjerdinga. Følg vegen nedover mot venstre. Etter 300
m, ta traktorveg til høyre og fortsett på sti i jordekant. Her
kommer du tilbake på stien du kom oppover. Ta stien til
venstre og følg samme trasé nedover igjen mot Hempa.

2. Amlisberget, Moelv (målestokk: 1: 30 000)
• Parkering ved lysløypa til Næroset IL, Kinnevegen (kjør mot Fløtlia fra Åsmarkvegen
ca. 2,5 km fra Moelv sentrum)
• Middels krevende tur. Lengde ca. 2,3 km og tid ca. 1 time til posten
• Turen går på gode stier, til dels bratt terreng
Fra parkering ta sti som går
inn i skogen på venstre side av
et lite hus, forbi en dam mot
Amlisberget og Lundehøgda.
Stien krysser Kinnevegen 200
m lengre oppe. 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 opp
mot Amlisberget (til dels bratt
oppover), til utsiktspunktet og
videre til posten på toppen av
berget. Ta samme vei tilbake
eller fortsett stien ned til Kinntjernet og på veg via Sæli tilbake til parkering.
Obs! Kan være mye snø tidlig i mai.

• Parkering ved gardsbruket Langtbort
• Middels krevende tur. Rundtur ca. 4 km,
2 timer. Lengde til post 1,4 km
• Hele turen på merket sti/traktorveg.
NB! Dyr på beite. Vis hensyn og lukk grinder.
Passering på eget ansvar
Kjør Nordåsvegen mot Nybygda, ta inn til høyre
på Hovdevegen og kjør til gardsbruket Langtbort,
ca. 4,5 km. Merket parkering. Gå over tunet,
følg traktorveg gjennom dyrket mark og over
i skogsterreng. Gå ca. 400 m og ta stien ned
til høyre (mot sør). Du følger denne ca. 350 m
og fortsetter på sti rett fram. Posten ligger til
venstre på utsiktspunkt ca. 600 m fra siste sti
kryss. Fra posten går du videre til nytt stikryss,
ta stien ned til høyre (nord), følg denne ca. 550
m. Du er da på «Berget». Her er det ammekyr på inngjerdet beite. Du har lov å gå her, men det er
superviktig at du husker å lukke grinder og gå rolig gjennom. Gå sti til høyre over beitet, og du tar
ut av inngjerdet område og følger stien ca. 1 km. Du kommer til stikrysset som fører deg til venstre
tilbake til Langtbort.

UTM-koordinater (GPS):
Post nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Foto: Helge Stikbakke

Deltagerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har tatt minimum 6 poster, er en stk.
barnebillett i MJØSBADET i Brumunddal (kan evnt brukes i Moelv) innenfor åpningstidene
for publikumsbading. Premiene er gitt av Ringsaker kommune og kan hentes på 
kommunens servicesentre eller bibliotek i Brumunddal og Moelv fra 12. august.
Lever turkortet med klipp- eller vis fram registrert klipp i app’n for å hente ut
billetten som må brukes før 31.12.19. Premiene blir ikke sendt i posten.

6. Høsbjørmarka, Nybygda/Furnesåsen (målestokk: 1: 50 000)

Navn

Bangsberget nord
Amlisberget
Finsandvika
Bjørgeberget
Herstadtjernet
Høsbjørmarka
Biskopåsen
Haukåsen
Kotuva
Snørvillen

Kontaktinfo:
Ringsaker kommune, Brugata 2, 2380 Brumunddal
tlf. 62 33 50 05 (Servicesenteret)

Øst

Nord

Moh

602878
593095
582008
605344
597210
609686
587820
600385
599688
595693

6748563
6760265
6765244
6755164
6742760
6753300
6763799
6762003
6793017
6781469

327
595
124
498
267
520
522
646
977
995

For mer info – se:
www.facebook.com/
10topperiringsaker/
www.hht.no
www.ringsaker.kommune.no

