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5 SKIPOSTER 
I RINGSAKER

Fra 5. februar til 5. april

Velkommen til førpremiere på filmen «Birkebeinerne» 
på Sjusjøen lørdag 6. februar! Filmen er bla spilt inn i 
området rundt Midtfjellet og Natrudstilen.

Birkebeinerne er et actionfylt drama inspirert av virkelige 
hendelser i Norges historie, med et stjernelag anført av 
Kristofer Hivju og Jakob Oftebro i de to sentrale rollene 
som Birkebeinerheltene Torstein og Skjervald. 

Det blir 2 forestillinger utenfor Låven Bar på Sjusjøen; 
kl 17.00 og kl. 20.00. Besøk visitsjusjoen.no for å bestille 
billetter. 

5. Purkedalskoia,  Furnes 
Parkering på Vollkoia (bomavgift), innkjøring fra 
Kvemyr vegen i Nybygda. Fra p.plass går du hovedløypa 
mot Blåmyrkoia. Følg løypa 700 m til første løypekryss 
der du tar til venstre. Etter ca. 100 m følg løypa til høyre 
(bilveg). Lett og fin løype ca. 2 km til Purkdalskoia. Koia 
ligger 150 meter opp i skogen på høyre side. Her er det 
også bålplass, en liten gapahuk, utedo og et område som 
innbyr til skileik (upreparert). Posten henger på koie
veggen. Løypa kan følges videre mot Bokåsen, Blåmyr
koia (åpen/ubetjent) og tilbake til Vollkoia. 

Alternativ 2:
Parkering på idrettsplassen i Nybygda (se veibeskrivelse 
over). Gå ut i lysløypa og følg 3 km merkingen. Oppe i 
sløyfa lengst unna stadion går turløypa av mot Vollkoia. 
Følg denne (bratt oppover) til løypekryss mot Purkedals
koia, ta til venstre her og følg løypa som beskrevet over. 

Se løype/prepareringsstatus på 
www.skisporet.no/hedmark/hedmarksvidda
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KONTAKTINFORMASJON:
Ringsaker kommune, Kultur
Tlf: 62 33 50 00
E-post: wen@ringsaker.kommune.no
    lik@ringsaker.kommune.no

Sponsorer:

Kommunen i digitale kanaler
Nett: www.ringsaker.kommune.no/www.ringsaker.no
Facebook: www.facebook.com/ringsakerkommune
Instagram: www.instagram.com/ringsakerkommune

TURKORT 2016
På hvert av de 5 turmålene finner du en postplate med klippe-
tang og kode. Bruk klippekortet nedenfor og lag godt synlige 
klipp! Hvis tanga er borte eller ødelagt, noter koden. Postene 
står oppe i perioden 5. februar til 5. april. ALLE som sender 
inn turkortet ( må ikke ha alle klipp!) innen 15. april er med 
i trekning av flotte premier; f.eks gavekort i Tretopphyttene, 
dagskort i Sjusjøen skisenter, Swixdress fra VisitSjusjøen og 
10 stk drikkebelter fra Ringsaker kommune.

Navn: ____________________________________

Adresse: ___________________________________

Postnr: _________  Poststed: ___________________

Tlf: ____________  Fødeselsår: _________________

Kortet sendes:  
Ringsaker kommune v/folkehelse, 
Pb. 270, 2381 BRUMUNDDAL
INNEN 15. APRIL 2016

Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5





3. Vesle Moste, Ljøsheim
Denne posten kan nås fra Ljøsheim og Sjusjøen. 
Fra Ljøsheim anbefaler vi parkering ved Hygga fjellkro 
(ca. 6,5 km en vei), eller fra Lauvlia (ca. 3 km en vei). 
Fra Sjusjøen anbefaler vi å parkere og gå fra Natrudstilen 
(post 2). Posten står på setertunet Vesle Moste.

Se løype/prepareringsstatus på 
www.skisporet.no/hedmark/sjusjoen

4. Vardåsbua, Næroset
Det er mulig å ta posten fra flere utgangspunkt. 
Vi anbefaler fra lysløypa i Næroset eller fra lysløypa på 
Ring/Nordvang, men du kan også gå lang tur fra Moelv, 
ved tilstrekkelig snø. Fra Næroset starter du fra  p.plass 
ved lysløypa. Hit kommer du fra Fløtlivegen, innkjøring 
fra Åsmarkvegen, til venstre ca.  2,5  km fra Moelv 
sentrum. Den andre muligheten er å gå fra Nordvang på 
Ring. Kjør forbi Ringen rehabiliteringssenter (innkjøring 
ved Vea, nord for Moelv). Begge utgangspunkt har 
løypelengde på ca 3 km. 

Se løype/prepareringsstatus på 
www.skisporet.no/hedmark/moelvenogring

1. Midtfjellet, Sjusjøen
Løypenettet i Sjusjøområdet er stort og gir mange 
muligheter. Vi anbefaler å starte denne skituren fra 
Sjusjøen langrennsarena (pavgift). Følg Birkebeiner
løypa mot øst til Fjellelva og Midtfjellet. Posten er 
plassert på toppen av Midtfjellet ca. 6 km fra langrenns-
arenaen. Du passerer Midtfjellkoia (servering i vinter-
ferien, helger og påsken) før toppen. Dette er en av  årets 
«Birkebeinerposter» - se info om filmen «Birkebeinere».

Se løype/prepareringsstatus på 
www.skisporet.no/hedmark/sjusjoen

2. Natrudstilen (Brannhytta), Sjusjøen Skisenter 
På sørsiden av Natrudstilen ligger Sjusjøen Skisenter 
med gode parkeringsmuligheter. Vi anbefaler å gå ut i 
løypa vestover mot Rømåsen. Løypa går gjennom 
hyttefeltet og i motbakke til du er på toppen. Gå til høyre 
mot Natrudstilen-toppen og Brannhytta. Dette er den 
andre av  årets «Birkebeinerposter» - se info om filmen 
«Birkebeinere». Et annet alternativ er å starte (som på 
post 1.) fra Sjusjøen langrenns arena, og ta til høyre etter 
brua over Fjellelva. Her går løypa sørover mot Rømåsen 
og Natrudstilen. Følg skiløypemerkingen til toppen. 
Posten henger ute på veggen på Brannhytta. Posten kan 
også nås med slalåmski eller til fots om du tar den siste 
heisen helt til topps! Åpningstider Brannhytta; alle dager 
i vinter og påskeferien (kl 10.0015.00). 

Se løype/prepareringsstatus på 
www.skisporet.no/hedmark/sjusjoen

Midtfjellet.
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