
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. 

1.

Kosshagen

2.

Kroktjernet 
(Kiseåsen) 

3.

Tyttebær-
toppen 

(Ekredalen)

4.

Kalldalsve-
berget 

(Nordre Kongsveg)

5.

Leinvang-
høgda

6.

Ås
be

rg
et

7.
Br

at
tb

er
ge

t 
(V

ol
lk

oi
a)

8.
Si

ss
el

be
rg

et
 

9.
Ta

te
ru

ng
s-

ka
m

pe
n

10
.

M
os

tf
je

lle
t

TURKORT 2018
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. 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 fl otte gavekort fra f.eks. tretopphyttene, klatrepark, sports-
butikker eller dagskort i skisenter. Alle postene står i år ute til og med 14. oktober 
2018, dvs. etter høstferien. Det deles også ut deltakerpremier gitt av Ankerskogen 
svømmehall, HHT og Sparebank 1 Østlandet til alle barn/unge til og med 16 år som 
har tatt minst 6 turer. 
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Kortet sendes: Ringsaker kommune
 Kultur v/folkehelse
 Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 20.10.2018)

Navn:  ______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse:  __________________________________________________________________________________________________________________

Postnr.:  ___________________________ Poststed:  ___________________________________________________________________

Tlf. ____________________________________________________________    Født år:   _____________________________________________      

E-post:  ____________________________________________________________________________________________________________________

Post 1 – 5 står ute fra 1. mai - 14. oktober. 
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8. Sisselberget, Dempeni (målestokk 1:50 000)

• Fra Brumund Sag/bom, er det 8 km til Dempeni. Kjør vegen mot Ljøsheim. Parkering langs vegen 
ved Dempeni.

• Lett tur ca. 2,4 km til posten. Tid: ca. 45 min én veg.
• Turen går i variert og åpent skogsterreng på skogsveg og tørr og fi n sti. Det kan være et kort 

stykke der det er litt vått og klinete.

Gå vegen mot sørvest, forbi bommen og 
ta skogsvegen til høyre mot nordvest. 
Følg skogsvegen i 1,3 km og gå opp bak-
ken. Ved enden av vegen fortsetter du på 
sti rett fram. Følg sti til venstre for «den 
brede stien», men litt inn fra brinken. Et-
ter 900 m på stien, ta av opp mot venstre 
– tydelig merking opp til posten oppe på 
toppen (100 m fra stien og opp). Posten 
er på ei furu ved utsiktspunkt. Gå tilbake 
samme veg som du kom.  

9. Taterungskampen, Skvaldra (målestokk 1:75 000)

• Parkering på Skvaldra. Kjør gjennom bom 
 Brumund Sag (avgift), innover Åstdalen og 
ta av mot Skvaldra (hyttefelt) – ca. 45 km 
fra Br.dal. 

• Middels krevende tur. Ca. 5 km til posten. 
3 timer tur/retur.

• Fjelltur gjennom skogen og opp på snaufjellet.

Merket parkering før bom inn til hyttefeltet. 
(Deler av sommeren er det mulig å parkere ca. 
700 m lenger inn, se oppslag ved bommen). Fra 
parkering ved bommen gå vegen oppover. Etter 
700 m ta hytteveg opp til høyre og fortsett opp 
gjennom hyttefeltet til snuplass øverst på feltet. 
Fortsett på sti i løypetrasé. Ta av til høyre fra 
løypetraséen etter ca. 400 m og følg merking 
mot Godlidalshytta (ubetjent HHT-hytte). Det er 
fl ere mulige traséer, men vi har merket stien som 
kommer inn på Rondanestien litt sør for hytta. 
Fra Godlidalshytta følges Rondanestien mot nord, 
før en tar av til høyre oppover lia. Følg merking. 
Stien går først mot øst, dreier senere mot nordøst 
og så mot nord opp siste ryggen mot toppen av 
Taterungskampen. Tilbaketuren kan tas om Tuva 
og Tuven og urskogstien ned til Skvaldra hyt-
tefelt.

10. Mostfjellet, Sjusjøen (målestokk 1:50 000)

• Parkering ved Rømåsmyra, 2 km fra Sjusjøvegen. Kjør mot Sjusjøen og ta av til høyre fra Sjusjø-
vegen mot Rømåsen.

• Middels krevende tur. Ca. 3,5 km. Tid: 1 time til posten.  
• Turen går på tilrettelagte turstier og sti i fjellterreng. Stort sett i tørt terreng.

Følg Sjusjørunden mot nordøst ut fra parkeringa og gå over myra. Etter myra, ta av fra Sjusjørun-
den på sti rett fram og så til høyre. Turstien ble utbedret høsten 2017. Følg turstien i ca. 1 km. Da 
kommer du til et løypekryss med kartoppslag. Her tar du sti mot nord opp til venstre. Følg stien 
opp til toppen av Sollifjell. Fortsett over Sollifjell, ned i søkket mellom Sollifjell og Mostfjellet og 
opp på Mostfjellet. Posten er på røys på toppen.
Fra posten kan du enten gå samme veg tilbake eller fortsette til Gudbrandstjernet og følge stien 
mot venstre (vest/sørvest) som tar av rett før tjernet. Stien går tilbake til Rømåsmyra.

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

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN

OPP I TRÆRNE

Sjusjøen Brumunddal
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Det er mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
DNT sjekkUT

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

1 Kosshagen 601130 6756465 422
2 Kroktjernet 599630 6741520 278
3 Tyttebærtoppen 593560 6755747 295
4 Kalldalsveberget 582349 6766657 265
5 Leinvanghøgda 597987 6760441 532
6 Åsberget 609350 6755234  477 
7 Brattberget 611626  6759938 670
8 Sisselberget 600302 6769671 540
9 Taterungskampen 602256 6793147 1076

10 Mostfjellet 594655 6780092 975

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

KJELL SYKKEL OG SPORT
MOELV
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1. Kosshagen, Veldre (målestokk 1:50 000) 

• Parkering ved Ringsaker kulturskole, Fagerlundvegen 39 A, Br.dal eller ved Veldre kirke.
• Middels krevende tur fra Br.dal. Ca. 6,8 km til posten, ca. 2 timer én veg.

Lett tur fra Veldre kirke. Ca. 2,6 km til posten, ca. 45 min.
• Turen følger «By-i-millom»-stien fra Br.dal mot Moelv. Fra Veldre kirke følg merking 10 topper.

Gå ut Fager-
lundvegen (fv 
90) vestover i 
ca. 650 m til 
krysset Lille-
haugvegen, 
følg veien i 
1,5 km mot 
bilopphug-
geriet. Ved 
Grønvolds 
bildemon-
tering går 
du skogsbilvegen inn til venstre mot 
skogen og deretter på sti til høyre. 
Følg «By-i-millom»-stien og merking 
oppover i Byhagan til Flesakervegen. 
Følg denne mot nord og ta sti inn til 
venstre innover skogen. Gå over Storlis-
vegen og fortsett opp til Kåshagvegen. 
Følg vegen mot høyre (nordover) i 300 
m og ta sti til venstre. Posten er der 
stien krysser gjerde (gjerdeklyv) ved en 
tilrettelagt rasteplass.
Fra Veldre kirke: Gå oppover vegen 
nordøst for kirka. Etter 600 m svinger 
vegen mot venstre, rett før Torgerstua. 
Her tar du av på sti til høyre mot nord-
nordvest. Etter 150 m er du inne på «By-i-millom»-stien. 
Fortsett på denne opp til Kåshagvegen (se over).

2. Kroktjernet (Kiseåsen), Stavsjø (målestokk 1:50 000)

• Parkering i Tingvegen. Kjør fra Stavsjø mot Mengshol 1,6 km. 
Ta Tingvegen til venstre 1,5 km til p-plass på høyre side av vegen.

• Lett tur ca. 4,6 km. Tid: ca. 30 min. til posten 
– 1,5 time rundtur.

• Turen går på stier og skogsveger. 
Stort sett tørt og fi nt underlag.

Gå ut på sti mot øst nedenfor p-plass, gjennom skogen 
og langs oppdyrket område. Etter ca. 300 m går det ny 
sti til venstre og inn i skogen. Følg nyetablert sti og 
fortsett videre på «gammel» sti. Ta til høyre i neste 
kryss. Når du kommer til snuplass i enden av veg, ta 
skogsvegen til venstre nordover. Følg skogsvegen i 500 
m og ta sti inn til venstre nordøstover (stien går av litt 
før en kommer til et jakttårn). Følg stien langs tjernet. 
Posten er plassert på et bjørketre ved en liten «raste-
plass», der stien svinger bort fra tjernet. Gå tilbake til 
snuplassen i enden av skogsvegen. Ved snuplassen tar 
du til venstre og følger skogsvegen 600 m og så på veg 
nedover mot høyre 100 m, før du følger sti/traktorveg 
til høyre. Fortsett på denne stien/vegen til du kommer 
tilbake på Tingvegen og gå oppover til høyre og tilbake 
til parkering.

3. Tyttebærtoppen (Ekredalen), Moelv (målestokk: 1:30 000)

• Parkering ved matbutikken SPAR Mjøsbrua, Storgt. 127 (sørsiden/ut mot veg). 
• Middels krevende tur 5,0 km Tid: ca. 40 min til posten - 1,5 t på hele runden.
• En tur i tørt og forholdsvis bratt skogsterreng, for det meste på fi ne stier merket av Moelvmarkas 

venner.

Fra parkeringen går du opp Ekredalsve-
gen. Hold til høyre etter jernbaneunder-
gang. Fortsett innover Ekredalen, forbi 
et hvitt hus på venstre side og oppover 
i skogen på traktorveg.  Etter ca. 1 km 
på denne tar merkinga av til høyre og 
følger en rygg oppover til posten. Posten 
ligger på høgeste punkt med utsikt over 
Ekredalen og Mjøsa. Stedet har ikke et 
eget navn, men kalles av lokalkjente for 
«Tyttebærtoppen». 
Du kan fortsette videre etter posten og 
gjøre dette til en rundtur. Følg ryggen vi-
dere mot sørøst ca. 200 m til du kommer 
inn på god sti. Følg denne nedover (mot 
sørvest) ca. 1,2 km mot Dokken. Ta første 
merkede sti til høyre.  I neste stikryss 
holder du også til høyre og følger sti over 
Handklevberget. I stikrysset ved foten av 
berget tar du til høyre og etter ca. 500 m 
er du tilbake på vegen i Ekredalen.

5. Leinvanghøgda, Næroset (målestokk 1:50 000)

• Parkering ved kulturhuset Nærvang i Næroset.
• Middels/lett krevende tur: ca. 45 min. én vei – ca. 2 timer m/rundtur.
• En tur gjennom kulturlandskap på fi ne veger og stier. 

Gå over Åsmarkvegen og gangbrua ved «Næroset-trollet». Gå inn på Kvisselvegen og følg denne 
nedover langs elva. Etter 500 m, ta av vegen opp til venstre og deretter høyre i neste kryss. 
Fortsett rett fram på sti/traktorveg innover i 
skogen. På veien passerer du en gapahuk. 
Hold høyre i stidele før Fallbekken/kraftlinja 
og gå stien oppover i hogstfeltet mot Lein-
vanghøgda.  Posten ligger til venstre for stien, 
nesten øverst på hogstfl ata (ca. 350 m nordvest 
for Leinvangen). Her er det fl ott utsikt mot 
Næra! Du kan gjøre dette til en rundtur ved å 
fortsette videre mot Leinvangen (følg stien, 
deretter 1,9 km på veg), forbi Svartbekken og 
ned stien langs Fallbekken tilbake til Næroset 
(totalt ca. 2 timer).

4. Kalldalsveberget (Nordre Kongsveg), Brøttum 

 (målestokk 1:50 000) 

• Parkering langs Nordre Kongsveg ca. 
4,5 km fra avkjøring i Turistvegen, 
– sørfra forbi Brøttum st. Evt. nordfra, 
ta av mot Bergseng st. Her er det 
to muligheter: på snuplass vis à vis 
nedkjøring til Bekkodden eller 250 m 
lenger nord (h. side av vegen).

• Lett tur ca. 3 km. 
Rundturen tar 1–1,5 time.  

• Turen går på gamle skogsveger og 
stier. Stort sett tørt og fast underlag. 
På tilbaketuren går du et kort stykke i 
bratt sidehelling.

Gå nordover langs Nordre Kongsveg (300 
m etter første parkering) og ta traktorveg 
oppover mot høyre (merket). Følg traktorvegen oppover i ca. 1 km og ta av på en mindre traktor-
veg til høyre og følg denne fram til posten. Posten er på ei bjørk til høyre for traktorvegen (obs! 
bratt skrent sør for posten). Tilbaketuren går på sti vestover og langsmed ryggen nedover tilbake 
til parkering.

6. Åsberget, Nybygda (målestokk 1:50 000)

• Parkering ved idrettsplassen i Nybygda, Kvemyrvegen.
• Lett tur ca. 2 km. Tid: ca. 30 min. til posten. 
• Turen går på sti og grusvei tilbake til parkering.

Gå ut på vestsida av innkjøring til P-plassen, 
følg stien på nordsiden av jorde og vestover til 
enden av traktorveg. Gå 100 m nordover langs 
denne, så til venstre på merket sti oppover 
lia først mot vest og senere sørover ca. 1 km. 
Posten ligger på toppen av åsen. De som vil 
gjøre dette til en rundtur, kan fortsette videre 
på merket sti sørover til traktorveg. Følg denne 
500 m sørøstover til småbruket Sørlund. Herfra 
langs bilveg (Himmelstigen) ca. 1 km nordøst-
over til Kvemyrvegen og videre 700 m nordover 
til idrettsplassen. Hele runden ca. 4 km.

7. Brattberget (Vollkoia),
  Nybygda (målestokk 1:50 000)

• Parkering ved Vollkoia (bomavgift). 
Fra Brumunddal kjør Nordåsvegen opp til 
Nybygda og sving til høyre inn på Kvemyr-
vegen. Kjør sørover ca. 1 km, ta til v. mot 
Vollkoia. Fra Nydal kjører du mot Kylstad, 
 Putten og Nybygda. 

• Middels krevende tur. 
Ca. 5 km til posten. 
Tid: ca. 1,5 t time én veg.

• Turen går i skiløypetrasé 
og på merkede skogsstier. 
Klopping, men det kan 
være noen våte partier.

Gå ut fra Vollkoia og følg 
skiløypetraséen nordover mot 
Blåmyra. Etter ca. 2 km tar 
du sti til høyre oppover mot 
gapahuk. Fra gapahuken følges blåmerket sti videre innover mot Blåmyra (går langsmed og krysser 
løypetraséen) og videre mot Blåmyrkoia. Fra Blåmyrkoia følger du blåmerket sti videre mot nordvest 
i ca. 500 m til du er framme på Brattberget. Posten er ved utsiktspunktet. Retur samme veg eller 
du kan følge den blåmerkede stien videre fra gapahuken og tilbake til Vollkoia. 

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  posten, 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.

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år, som har tatt 
 minimum seks poster, er et dagsbesøk i Anker skogen svømme-
hall. Gaven kan hentes på servicesenteret i Brumunddal el. 
Moelv f.o.m. 6. august mot levering av turkortet med klipp – 
eller fremvisning av registrerte klipp i app’en. 
April-beskjed: Vi anbefaler de som ønsker deltakerpremie å 
klippe i turkortet fordi vi sliter teknisk med å få fram alder 
på alle i DNT SjekkUT-appen.

Premiene er sponset av:
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