
Fjellsportgruppas høsttur:  Kvipt - Granbustøyl – Kvipt,  11-12 oktober 2014 

 

Lørdag 11 oktober kl 08:00 møtte ni turdeltakere opp på Harebakken.                                                         
Foran oss lå rundturen ;   Kvipt, via Rjupetoheias høyeste punkt (948 moh) til Granbustøyl (Dag 1). 
Retur fra Kvipt fra Granbustøyl, via Grøssæ og Kviptfjell (Dag 2). 

Tre biler startet mot Kvipt og på Ubergsmoen plukket vi opp Vidar. Vi ankom parkeringsplassen ved 
Kvipt 10:15. Her møtte vi Åse Liv, dermed var vi 11 glade vandrere. 

Sekker og utstyr ble klartgjort, etter noe informasjon samt fordeling av felles mat, var deltakerne klar 
til avmarsj. Det var høy luftfuktighet og vi var spent på om regnet holdt deg unna.  

Turen gikk forbi Kvipt fjellgård opp Kviptskar. Ved Blakstjønn, 
tok vi av til venstre oppover mot Rjupetoheia.  

Første delen av turen har en jevn stigning på ca 3 km opp til 
toppunkt på 906 moh. Etter den noe lange stigning gikk turen 
nedover, og etter en stund tok vi lunsjpause.  

Det hadde vært en våt høst og 
dermed en utfordring å finne 
ved til bålet. Men bålkos ble 
det og maten smakte godt.  

 

 

 

Etter pausen vandret vi videre etter den rødmerkede løypen mot Granbustøyl.  

Der stien dreier sterkt mot høyre mot stien som går til Nutevasshytta, tok vi av for å gå opp på 
Rjupetoheias høyeste punkt. 

Det var noe tåke 
på vei opp. Men 
da vi var kommet 
opp lettet tåken og 
vi fikk en flott 
utsikt til Nesvann.  

 

 

 

 

 

 

Blakstjønn  

Rjupetohia 946 m.o.h. Foran fra venstre: Einar, Kåre, Sandra og Inger-Johanne 
Bak fra venstre: Jonas, Vidar, Kristin, Aslaug, Åse Lin, Linn og Dagfinn. 

 

 



Turen videre mot Granbustøyl, gikk i ett småkupert terreng med lyng og småbjørk. Rjupetotjønn ble 
forbigått på venstre side og ned mot Granbustøyl fulgte vi en liten elv. I dette området var de 
myrete. Til slutt etter ca 10 km og 5 timers vandring nådde de siste Granbustøyl, da hadde allerede 
en liten fortropp fyrt opp i hytta så det var begynt å bli varmt. Etter hvert trakk alle inn i hytta. Vi satt 
og snakket litt, før arbeidsoppgavene for middag osv. ble fordelt. Før middag serverte Einar, 
Vianvang dram fra Brimis kjøkken. Det smakte godt og skapte god stemning. Takk til Einar.  

I fjellsportsgruppas ånd hadde Sandra satt sammen en innholdsrik og velsmakende meny. Den besto 
av;  forrett – laksesalat med cream fresh på kjeks.  Hovedmenyen var chiliconcarne. Desserten var lun 
salat av friske frukter. Takk til Sandra for god mat.  

Mette ble vi alle sammen og det ble en tidlig kveld i hytta.  

 

Neste dag, etter frokost ble hytta gjort ren, avgangen var satt til kl 09:00. Alle var klar til avtalt tid. 

Turen gikk over flotte høydedrag med utsikt over Grøssæ, via gresskledde - våte myrer, inni en trolsk 
granskog og forbi Søre sæter og Nørdre sæter. Vi dreide av stien mot Kvipt ved Oksebrottjønn. Fulgte 
Blokkstjønn til vi passerte stiskillet der vi tok av første dagen.  

Ferden videre gikk over Kviptfjell. På overfarten 
var været på vår side, sola var også litt til og fra 
tidligere på dagen. På turen over Kviptfjellet var 
de utsikt fantastisk, blant annet kan man se 
Gaustatoppen. Vi var nede ved Kvipt rundt 
14:30.  

 

 

 

Etter å ha avlagt rundt 13 km, avsluttet vi turen på med middag på 
Kvipt Fjellgård. Det ble servert en nydelig elgsuppe og rømmegrøt 
med spekemat. 

Etter middag satte vi turen hjemover, gode og mette. 

 

Inger-Johanne og Kåre 

Turledere og referenter 


