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Gråkallen

Geitfjellet

Liaåsen

Ladehammeren

Litlfjellet

Bosbergheia

Hevillen

7 TURMÅL
 I Trondheims markaområder
13. mai til 14. oktober 2018

Kjentmannsmerke til alle som har greid fire eller flere topper. 
Kjentmannsmerke finnes i flere utgaver, ut fra hvor mange ganger du 
har deltatt. 1. gangs, 2. gangs, 3. gangs, 5. gangs og 10. gangs deltakelse. 
Det er du selv som holder rede på hvor mange ganger du har deltatt. 
Pins og merker koster kr 40,- pr stk. Disse fås kjøpt på våre kontor-
er på Skistua og i Sandgata 30. Du får også kjøpt de hos Axel Bruun 
Sport AS. 

Nå kan alle deltagere få kjøpe egen ”Til Topps 
t-skjorte” hos Skiklubben og Turistforeningen.

Pris 120,- Voksne- og barnestørrelser.

Premiering:
Ved sesongslutt er det trekning blant alle som har sendt inn 
kupongene pr. post eller sendt oss kodeordene på epost innen 
22. oktober 2018.  Alle som har sjekket inn med appen 
"DNT SjekkUT" slipper å sende inn sine registreringer.

REGISTRERINGSKORT
Turmål Dato Kode

Bli bedre kjent i marka

I perioden 13. mai – 14. oktober har du muligheten til å bli bedre 
kjent i byens markaområder. For 17. år på rad arrangerer Trondhjems 
Skiklub og Trondhjems Turistforening Til Topps. Vi har valgt ut 
7 turmål, som vi har markert med en plakat med et kodeord. 
Kodeordene samler du opp og sender inn ved sesongslutt. 
Da kan du kjøpe pins og Kjentmannsmerke. 

I denne infofolderen har vi markert målene på et oversiktskart. 
For å finne frem må du bruke aktuelle turkart over hvert område.
Vi vet at flere tusen ivrige turgåere bruker vårt aktivitetstilbud til 
sine turer i skog og mark. Mange har funnet nye flotte turmål, og det 
har blitt veldig populært blant barnefamilier. Det å gå på tur for å 
finne kodeord er spennende for barna. 

Anbefalte kart:
Turkart Trondheim 1:50 000
Turkart Bymarka 1:25000
Kartene selges hos Trondhjems Turistforening.

Har du har spørsmål kontakt:
Trondhjems Skiklub, tlf. 72 56 03 31 
post@skiklubben.no / www.skiklubben.no

Trondhjems Turistforening, tlf. 73 92 42 00
post@tt.no / www.tt.no

Til Topps 2018 støttes av: 

Pins, merker og t-skjorte

Last ned appen DNT SjekkUT 
og sjekk inn på Til Topps-toppene! Vinn premier 

for 10.000 kr
+ mange 

uttrekkspremier



Gråkallen er Trondheims mest kjente 
landemerke med sin kuppel, som dekker 
forsvarets radaranlegg. De ble bygget i 1952 
og mange turgåere i Bymarka har brukt disse til 
å orientere seg etter. Det har vært stor ferdsel 
til toppen i over hundrede år. Allerede i 1889 
anla Trondhjems Turistforening sti og hytte her 
oppe. Hytta ble revet av tyskerne i 1942.

I dag er det skiltet fra Skistua og opp til 
toppen – Gråkallen Panorama.

I klar vær ser man fra Sylan i øst og mot nord 
ser man Fosen og ut mot havet. Mot vest ser 

man Heimsfjellet og Omsfjellet. Trollheimen 
og Snøhetta sees i syd. Du ser så godt som 
hele Trøndelag. Stativet, Gråkallen Panorama, 
som står her på toppen ble restaurert med 
nytt kart i 2009. Gråkallen ble for Trondheim 
hva Holmenkollen var for Kristiania da 
Fjellseterveien åpnet i 1898. Her oppe er det i 
regi av Trondhjems Skiklub vært arrangert en 
rekke skirenn, både hopp, langrenn og alpint. I 
dag er det drift i alpinanlegget til Trondhjems 
Skiklub, og Gråkallen Skileik, et av Norges 
største skileikanlegg. Nærmest Skistua ligger 
Blomstertjønna og syd for Gråkallen ligger 
Vintervannet.

Geitfjellet er et av Bymarkas praktfulle 
utsiktspunkt. Herfra ser du det meste av 
Trondheim sentrum. Nærmeste vei er 
Tømmerdalsveien, men her er det ikke 
offentlig parkering. Parker ved Baklidammen 
eller ved Ferista. Fra parkeringen tar du veien 
over demningen og fortsetter rett frem mot 
og over Tømmerdalsveien. Herfra følger du 
stien rett frem oppover mot Geitfjellet eller 
du kan legge turen om Helkansetra og videre. 
Buss nr. 10 til Baklidammen.

Liaåsen er Estenstadmarkas høyeste punkt 

Toppen ligger sentralt i marka og kan nås fra 

Jakobsli, Solbakken, Bratsberg og Blakli for å 
nevne noen. Fra nord er det mest naturlig å 
følge stinettet til Tømmerholt, deretter opp 
mot Styggdalen, til høyre mot Lomtjønna 
og videre sørover til Liaåsen. Alternativ vei 
tilbake er øst for Tomsetåsen, ned innerst i 
Styggdalen, over Månen og eventuelt innom 
Estenstadhytta.

Parkeringsmulighetene er mange. ”Bekken” 
sør for Dragvoll har god kapasitet, men 
det kan bli fullt på søndager. Mange sykler i 
Estenstadmarka, men det er ganske bratt og 
smalt, så vis hensyn. Vi anbefaler at du parkerer 
sykkelen og går i områdene sør for Styggdalen. 

Et av Trondheims landemerker. Den er valgt 
ut for å gjøre Til Topps til et tiltak for alle 
som liker å gå tur. Enten du går langt eller 
kort kan du være med. Det kan være en 
inspirasjon til å prøve en tur i marka. Toppen 
når du fra Ladehammervegen og Kaptein 
Kaaldsveg når du kommer fra Strandvegkaia, 
eller Ladehammervegen og stien vis a vis 
Sleipnesveg når du kommer fra Ladesida. 

Trondheimsfjorden, byen og Lade. Du ser også 
ned til Korsvika og Kjerringberget. Der går 

Den slynger seg langs fjordkanten, over berg 

Kokk og stuertskolen utenfor arbeidstiden, 

Kan settes igjen der stiene begynner, eller 
trilles med opp.

Litlf jellet ligger rett vest for Vassfjelltoppen og 
har en storslagen utsikt både mot Trondheim, 
Melhus, Buvika oppover Gauldalen og mot 
fjellene i sør og vest. Like nord for toppen 

kilden i den bratte fjellsida ned mot Øyvinds-
tjønna øst for Litlf jellet. Vi anbefaler å starte 
turen fra Kvål ved P-plassen i enden av veien 
som kommer ned fra Vass fjellet. Herfra 
følger man Vass fjell vegen et godt stykke og 
tar så av ved skilt og følge pilegrimsleden 
forbi Skjerdingstadvollan opp til myra rett 
før Øyvinds tjønna. Der går det en svak sti 
opp Torelia til toppen. Etter å ha beundret 
utsikten fra Litlf jellet anbefaler vi å legge turen 
innom sælehuset og den historiske plassen ved 

Nidaros domen for første gang på sin lange 
vandring fra sør. Det er bussforbindelse til Kvål 
sentrum.
  

Turen går bratt opp med 400 meter 
høydeforskjell fra Klefstadhaugen og Onsøya på 
Byneset og opp til Bosbergheia. Følg veien mot 
øst opp til Onsøyagårdene og ta sørover forbi 
Elset gård og opp på den gamle Bynesvegen 
som passerer rett på oppsida av gården (170 
moh.). Herfra og opp på Bosbergheia er det 
mange muligheter.Det er mange skogsveier 
som skrår og svinger seg oppover lia som 
er trivelige å følge. Vi anbefaler først å følge 
Gamle Bynesvei en halv km mot sørvest og ta 
av en skogsvei som tar opp rett etter hyttene 
på Elsetåsen. Denne skrår jevnt oppover lia 
mot sør til du er oppe på et platå et par hundre 
meter nord for Skirndalen. Følg godt med på 
kartet i starten, for det er lett å ta feil skogsvei.
Fra platået går det en gammel sti bratt opp lia 
mot øst. Stien tar opp et par hundre meter 
nord for den som er tegna inn på kartet opp 
Skirndalen. Vel oppe av det bratteste partiet 
av lia er stien tilrettelagt over noen myrdrag. 
Den dreier etter hvert mot nordøst. Det er 

sida framover til du når toppen av Bosbergheia.

kommuner, Trondheim, Klæbu, Selbu og 
Malvik. Et naturlig utgangspunkt for turen er 
parkeringsplassen Saksvikvollen. Herfra kan 
man følge sti på nordsiden av Sjåvidthøgda. 
Derfra følges myrdragene sørøstover, forbi 
Bjørnstadtjønna. Der er det litt ulendt et 
kort stykke. Videre sørøstover er det grei 
fremkommelighet. Når du kommer ned mot 
Hevilltjønna er det best å holde høyden sør 
for tjønna, men ikke for langt sør. Det er best 
å komme inn mot toppen fra nordvest. På 
sørsiden er det bratt. I nærheten av toppen 
kommer man til en stolpe som viser veien 

toppen. Dette er den eneste toppen i landet 

ned kan som et alternativ legges sørvestover 
til Litjdragstsjøen, og deretter langs vei 
tilbake til Saksvikvollen. Et lettere alternativ 
er å ta med sykkelen, sykle fra Saksvikvollen 
til Litjdragstsjøen og gå derfra. Turen fra 

kilometer hver vei. Terrenget er ikke spesielt 
lettgått, det er mye opp og ned, så regn med at 
formiddagen går med til turen.

1   Gråkallen - 552 moh.

4   Ladehammeren(Våttahaugen) 40 moh. 

5   Litlfjellet (Melhus) - 605 moh.

7   Hevillen - 412 moh.

6   Bosbergheia - 537 moh.
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2   Geitfjellet - 416 moh. 3   Liaåsen - 429 moh.


