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10 turer i Stange

10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en 
bedre  helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen 
DNT SjekkUT som registrerer ditt post nærvær elektronisk når du er 50 meter i nær-
heten av posten. Kvittering kan fortsatt skje på tradisjonelt vis med klippetangen. 
Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra til at du 
blir bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange kommune, 
Hedmark fylkeskommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

Dersom du ikke benytter deg av SjekkUt appen til kvittering, så vil du fi nne 
en rød bøtte med klippetang for kvittering på hver av de 10 turmålene. 
Bruk turkortet nedenfor. Hvis klippetanga er borte, merk av dato på 
kortet ditt og meld fra til en av kontaktpersonene.
Det blir deltakerpremie sponset av Sparebank 1 Østlandet, HHT og Anker-
skogen svømmehall til alle barn/unge til og med 16 år som har vært på 
minst seks av de ti postene. 
Alle deltakere er velkommen til sesongavslutning med premieutdeling/
uttrekkspremier, quiz og servering i kantina i Stange Rådhus onsdag 14. 
november kl. 18.00.

10 turer i Stange

10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en 
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Navn:  __________________________________________________________________________   Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ___________________________________________   E-post:  __________________________________________________________

Kortet sendes: Stange kommune
 v/Line Kongssund – Kultur og fritid, Pb. 214, 2336 STANGE
 eller på informasjonssenteret i rådhuset innen 20. oktober.
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Postene står ute fra 1. mai til 15. oktober. Høyereliggende poster kan bli satt ut senere pga. snøforhold og ikke kjørbare allmenningsveger.
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Det er mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!
DNT SjekkUT

Del dine turbilder på instagram #fysakstange og delta i konkurransen om månedens bilde. 
Vinnerne går til fi nalen om årets turbilde.
Kartutsnittene er hentet fra Statens kartverk N50.
Se også UT.no der turene er lagt ut som turforslag.
Turkart over hele Stange er å få kjøpt i bokhandlere, informasjonssenteret i rådhuset samt 
i HHT sin butikk i Torggata på Hamar. Turbrosjyren er gratis og fi nnes ved kommunens 
informasjonssenter, bibliotek, kulturkontoret, Ottestadhallen og Stangehallen m.fl .

Kontaktpersoner er
Line Kongssund tlf. 62562117/94888225 e-mail: line.kongssund@stange.kommune.no 
Aud Norstad tlf. 99259904 e-mail: aud@hagenoggodager.no
Se også nettsidene: www.stange.kommune.no og www.hht.no

Post 7 – Bloksberg i Vallset 
Til parkering kjører du fv 224 fra Gata mot Tangen i ca. 2,5 km. Sving av til venstre opp 
Fossbakka og kjør 1,2 km, sving til venstre igjen og kjør Fossbergvegen ca. 0,5 km til P. 
Følg sti sørover fra P hvor det er skiltet til Millomriksen og videre Fossbergmyrrunden. 
Det er satt opp skilt til 
Fysakposten som ligger 
en snau kilometer fra P. 
Bloksberg, som denne 
trivelige kvilebua blir kalt, 
er satt opp av Oddmund 
Rønningsbakken. Du kan 
gå samme sti tilbake 
eller fortsette runden 
om Fossbergstormyra 
hvor en ser rester etter 
torvproduksjon. Hele 
runden forlenger turen 
med ca. 1 km. Turen er 
tilrettelagt av Vallset 
Kulturstier.

Post 8 – Snippen rasteplass 
Posten kan nås fra to kanter av Ilsengstiene.
Alt. 1: Parker ved Løkenkvern bru over Svartelva. Gå noen meter langs vegen mot Breidablikk 
skole før du tar av mot venstre og går langs merka sti mot Horne bru ca. 500 m. 
Snippen rasteplass ligger noen få meter fra stien helt nede ved Svartelva.
Alt. 2: Parker ved Horne bru eller i sentrum. Nord for brua følger du blåmerkene på Elvevegen 
og går stien videre i retning Løkenkvern bru. Turen er ca. 1,3 km én veg.
Når du først er på Ilsengstiene, bør du unne deg å gå en litt lengre tur, f.eks. runden over 
Starene og Horne gård (se Svartelvrunden på ut.no). Denne turen er omkring 5 km lang. 
Turen er tilrettelagt i samarbeid med Ilsengstiene.

Post 9 – Bygdeberget:
Kjør til Åsbygda (Hekne 
skole) og følg Sjøvegen, 
deretter Gæddvegen til 
Sigfridstad. Husk å lukke 
grinda når du kjører inn 
på parkeringsplassen. 
Følg blåmerket sti og ta 
til venstre i det første 
stikrysset. Følg stien 
ca. 2,2 km til posten. 
Tilbake til bilen kan 
du gå på vestsiden av 
Bygdeberget. Følg den 
blåmerka stien forbi Att-
funnrud, Bygdebergskoia 
og tilbake mot Sigfrid-
stad (ca. 3,3 km).

Post 10 – Ihleberget:
Fra Stange sentrum 
kjører du mot Store Ree, 
men tar av mot høyre 
ved Såstad og følger 
Såstadvegen videre ca. 1 
km. Fra parkeringsplas-
sen velger du stien mot 
høyre og følger merkinga 
fram til bygdeborgen 
på Ihleberget. Du kan 
velge samme veg tilbake 
eller gå en runde der 
du fortsetter sørøstover 
fra Ihleberget. Etter et 
lite stykke svinger stien 
brått til venstre, og du 
går nordover gjennom 
dype skoger og svære 
hogstfl ater (her kan det 
bli litt gjengrodd utpå 
sommeren). Den korteste 
atkomsten er på 0,8 km 
mens vegen tilbake er på 
1,2 km. I den brå svin-
gen på stien kan du gå 
videre på umerka sti fram 
til enda en bygdeborg 
på Tittberget. Denne 
ekstraturen er en knapp 
km tur/retur.

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 informasjonssenteret i Stange f.o.m. 6. aug. 
mot levering av turkortet med klipp.
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:



Post 1 – 
Gjellberget
Parker ved Tangen stasjon. 
Gå over jernbanebrua og 
ned til venstre på stien som 
følger langs dammen. Følg 
skiltingen mot Gjellberget. 
Du kan velge om du vil gå 
opp på sørsiden eller nord-
siden av berget. Sørfra er 
 korteste og bratteste veg – 
1,3 km. Du kan lage en rund-
tur ved å følge stien videre 
nordover for så å svinge av til 
høyre på traktorvegen og gå 
østsiden tilbake til utgangs-
punktet. Du forlenger da hele 
turen med ca. 1 km. Posten 
ligger på et fl ott utsiktspunkt 
med utsyn mot Mjøsa og 
Skreiberget.

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 til-
legg 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.

Post 2 – 
Åkershagan
Parker ved Vikasenteret sør 
for Stangebrua. Følg øst-
over langs veien nærmest 
Åkersvika i ca. 300 m. Ta av 
gangsti til venstre som følger 
mjøskanten østover mot 
posten som ligger på en liten 
odde 700 m fra P. Gå tilbake 
samme veg eller følg stranda 
videre et stykke mot Migra-
sjonsmuseet før du vender 
tilbake langs Ottestadstien 
inne på Åkershagan-området.  

Post 3 – Ved Gubberud
Parker ved dammen ved 
Heggsvoll gård der Ottestad-
stien krysser Vestbygdvegen. 
Følg Ottestadstien østover 
mot jernbanen i ca. 1,1 
km. Posten er plassert ved 
brua over jernbanen. Du kan 
gå tilbake samme vei eller 
følge Ottestadstien mot rv 
222 og videre mot E6, langs 
Åkersvika, gjennom Sandvika, 
Atlungstad og til utgangs-
punktet. Ottestadstien er 
totalt 16 km lang.

Post 4 – Stasjonsstien ved Tallbergroa
Parker ved Stangehallen (alt. 
1) eller rv 232 (Sørlivegen) 
(alt. 2) hvor Stasjonsstien 
passerer ca. 3 km vest for E6.  
Alt 1: Følg Stasjonsstien i 
snaue 4 km sørover gjennom 
boligfeltet i Navneberget, 
videre inn i Våletjern naturre-
servat, forbi Kjernlibakken og 
Våleøgarden. Pass på å følge 
vestre trasé av stien fram til 
et høydedrag ved Tallbergroa. 
Fra posten kan du enten følge 
samme sti tilbake eller fort-
sette videre i stinettet.
Alt 2: Parker langs rv 232 
(Sørlivegen) i nærheten av 
stiovergang. Det fi nnes noen 
små avkjøringslommer i nær-
heten, men det har vært en 
del anleggstrafi kk i senere tid 
som kan medføre at man må 
parkere lenger unna utgangs-
punktet enn forutsatt. Ved 
krysningspunktet Sørlivegen 
og Stasjonsstien følger du 
stien nordover i 1,3 km fram 
til posten. Du kan enten 
velge retur samme vei du kom 
eller følge stinettet videre til 
en rundtur i området før du 
vender tilbake til utgangs-
punktet.

Post 5 – Romsæterberget 
Kjør E6 til Strandlykkja hvor du 
tar av rv 228 til Trautskogen/
Odalen.  Etter ca. 5 km ta av 
til venstre inn i Dangelbuvegen 
mot Nordre Spitdalen. Parkering 
100 m innafor bommen. Følg 
sti nordover i forholdsvis god 
stigning det meste av turen – 
høydeforskjell fra P til toppen 
er snaue 150 m – og posten 
ligger på 586 m.o.h. Avstand 
fra P til posten er snaue 3 km. 
Gå tilbake samme sti som du 
kom. Ta gjerne med kikkert og 
nyt utsikten!
Turen er tilrettelagt av Espa 
Turstilag som for øvrig skal ha 
en fellestur til Romsæterberget 
tirsdag 28. august med Lena 
Maurdalen som turleder.

Post 6 – 
Storhaugbåtstøa 
ved Harasjøen
Fysakposten kan nås 
fra to startpunkter.
Alt 1: Parkering på Kumyrholen. 
Ta av fv 24 ved Støa og kjør 
østsiden av Harasjøen i snaue 
6 km fram til P. Gå merket sti 
vestover fra Kumyrholen i vel 2 
km fram til Haugstøa ved sjøen. 
Følg samme sti tilbake som du 
kom.
Alt 2: Parkering ved Sjøenden. 
Ta av fv 24 mellom Støa og 
Malungen til venstre ved skilt 
mot Støa.  Kjør 1,5 km fra 
avkjøring til P. Gå merket sti 
nordover langs sjøen i ca. 1,5 
km fram til posten.
Dette er lette turer for små og 
store. Haugstøa er særdeles fi n 
å raste ved – ta med niste og 
nyt synet av Harasjøen! Stiene 
er den gamle Strandvegen som 
var ferdselsåra langs sjøen før 
vegen kom på 1920-30 tallet. 
Turen er tilrettelagt av Romedal 
Almenning Turstilag (RAT).


