• Parkering ved kraftstasjonen Tyria 2
• Lett tur. Ca. 4,5 km. Ca. 1 time
• Grusveier og sti

• Parkering og start ved Persbu,
Bjønnåsen
• Krevende tur, ca. 7 km rundtur
varighet ca 2,5 time
• For det meste på sti, delvis kloppet.
Noen våte partier. Godt fottøy
anbefales

10 topper i Ringsaker er et turtilbud til
alle med turposter både til topper
og andre perler i kommunen!
Et friskt aktivitetstilbud som
bidrar til bedre fysisk form,
god helse og naturopplevelser.
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• Parkering langs hovedvei mellom Kvarstadsæterlia og øvre Åstbru
Merket parkering ved avkjøring hyttevei inn til Nøkkelåsen
• Middels krevende tur, 7 km tur/retur eller rundtur. Varighet ca 2 timer
• Turen går på gruset hyttevei og sti. Delvis bløtt. Godt fottøy anbefales

Navn: _______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________________________
Poststed: ____________________________________________________________________

Tlf.______________________________________________________________ Født år: _______________________________________________
E-post: _____________________________________________________________________________________________________________________
Kortet sendes:

Kontaktinfo:
Ringsaker kommune, Brugata 2, 2380 Brumunddal
Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv
tlf. 62 33 50 00 (Servicesenteret)

For mer info – se:
www.facebook.com/
10topperiringsaker/
www.hht.no
www.ringsaker.kommune.no

1.

Ringsaker kommune
Kultur v/folkehelse
Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 25. oktober)
2.

3.

4.

5.

Post 1–3 står ute fra 1. mai –17. oktober

Post 4 står ute fra 20. mai –17. oktober

Post 5–7 står ute fra 1. juni –17. oktober

8.

Postnr.: ____________________________

7.

Fra parkering er det merket tydelig sti østover fra bommen mot høydedraget. Flott urskogsterreng
med bra stigning før en kommer opp gjennom bjørkebeltet og til snaufjellet. Da har du gjort unna
nesten 200 høydemeter. I stikrysset svinger du sørøstover og får mer moderat stigning mot toppen
Jomfruen. Derfra videre mot
sørøst ned på Rondanestien.
Følg Rondanestien ca. 400
meter sørover. Posten ligger
like ved stien på den
midterste av de tre toppene
på Danseren. Hvis du ønsker
en rundtur, så følger du stien
sørøstover (ikke Rondane
stien) ca. 2 km og dreier litt
mer mot sørvest 0,5 km ned
til Øyungen seter. Vel nede
på den nordre delen av
setervangen tar du til høyre
forbi ei hytte og vestover på
sti slakt nedover og delvis
flatt. Etter ca. 2,5 km
kommer du inn på skogsbilvei
ved Svartbekktjerna. Følg
skogsbilveien mot nordvest
0,5 km og derfra på bilvei
tilbake til parkering.
Sesong 10. juni-17. oktober.

TURKORT 2021
På hver av de 10 toppene/stedene finner du en post med kode. Bruk turkortet
nedenfor og noter koden. Husk egen blyant/penn. Du kan også velge å registrere
digitalt i appen «DNT SjekkUT».
Alle som sender inn turkortet innen 25. oktober eller har brukt app-registrering,
er med i trekning av flotte gavekort fra f.eks. tretopphyttene, klatrepark,
sportsbutikker eller dagskort i skisenter. Alle postene står ute til 17. oktober.

www.hamarmedia.no

Kjør gjennom bommen ved Brumund Sag (avgift), innover Åstdalen og ta av mot Skvaldra
(hyttefelt) – ca. 45 km fra Brumunddal. Merket parkering ved bom nederst i hyttefeltet.

Sponsor:

0812

• Middels krevende tur. Varighet ca 4 timer. Lengde ca 7 km
• Parkering ved Skvaldra hyttefelt
• Stien går for det meste på god sti i skogs- og fjellterreng

Arrangører:

Kjør til Kvarstadsæterlia og følg bilveien ca. 2 km langs veien til Sjusjøen/øvre Åstbru. Kommer du
fra Sjusjøen, ta til venstre mot Ljøsheim og følg veien ca. 5 km. Finn merket parkering i veikanten
ved avkjøringa til Nøkkelåsen seter. GÅ hytteveien inn til Nøkkelåsen seter, ca. 1,5 km. Inne på
seterområdet følges hytteveien til høyre. Fortsett på merket sti oppover i terrenget. Etter 1 km
passerer du «Nøkkelåsen». Fortsett videre på merket sti 1 km, passer et lite vann på venstre hånd.
Posten er ved varden på Steinviksfjellet. Tilbake til parkeringen er det to muligheter: samme vei
eller skilta rundtur. Gå til høyre, ned lia mot sør-øst. Her er det flott utsikt sørover mot Grunna,
Ljøsheim og langt sørvestover på gode dager. Etter ca. 600 meter kommer du inn i skogbeltet og
en fascinerende gammel bjørkeskog. Stien slynger seg nedover. Noen bløte partier. Etter ca. 2 km
er du tilbake på Nøkkelåsen, følg skogsbilvei på oversida av hytte til du kommer til veikrysset du
kom fra. Ta til høyre mot parkering. Sesong: 10. juni-17.oktober.

2041

8. Danseren, Ringsakerfjellet (målestokk: 1: 50 000)

10.

10. Steinviksfjellet, Ringsakerfjellet (målestokk: 1: 50 000)

Det er mulig å
kvittere på postene
med mobilen!
DNT sjekkUT

9.

Kjør gjennom bom (avgift) ved
Kvilheim, Brumund sag eller evt. Gåsbu
eller Bergundhaugen. Fra parkeringen
følger du veien sørover mot Thingstadbrua, og rett etter hyttefeltet er slutt
krysser du Kitilåa og tar da til venstre
inn i skogen. Følg så sti merket 10
topper; etter ca. 100 meter går den
svakt til høyre og du forlater da elva
Kitilåa. Følg så merket sti oppover i
skogen. Du passerer grensa RingsakerHamar og fortsetter til Rondanestien.
Ta til venstre på Rondanestien til du
kommer til Bjønnåsberget. Her er
posten. Etter posten fortsetter du
nordvestover på Rondanestien til den
krysser fjellstien mot Bjønnåsen. Ta da
til venstre og følg Bjønnåsstien ned til
Kitilåa. Du kommer til en badedam med
gapahuk med mulighet for både bad og rast. Fortsett så veien via Budeiehølen (se etter om det er
noen budeier som bader), og du kommer ned igjen til Persbu. Er du heldig, er det servering på
Persbu. Sesong: 10. juni-17. oktober.

6.

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 p
 osten, 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.

– 10 topp turer!

Foto: Anne Mausethagen

Kjør mot Sjusjøen. Kjør forbi innkjøringa
mot Natrudstilen stadion/alpinanlegg og
ca. 500 m til og ta av til venstre. Rørgata
fra Sjusjøen krysser veien her. Parker på
området ved kraftstasjonen (hvit
bygning). Følg merking på vei/sti nord for
parkering. Du passerer raskt ei hytte på
venstre hånd og kommer inn på seterveien
til Gunhildsetra. Veien går forbi ei seter
på venstre hånd, og like etterpå får du et
gammelt seterfjøs til venstre og et størhus
til høyre. Ta inn på sti ned til venstre når
du passerer tverrenden på størhuset. Stien
går ned ei gammel rekslegutu og passerer
en bekk. 600 meter etter bekken tar du til
høyre i et stikryss. Følg stien til topps.
Her er posten. Du følger samme sti ned
igjen til stikrysset og tar til høyre her.
Ganske raskt kommer du inn på en grusvei. Ta denne mot venstre.
Følg veien og fortsett til venstre langs kanalen i et veikryss. Følg veien tilbake til parkering.
Sesong 1. juni til 17. oktober.

10 topper
i Ringsaker

Turposter på Hedmarken 2021

9. Bjønnåsberget, Ringsakerfjellet (målestokk: 1: 50 000)

Post 8–10 står ute fra 10 .juni –17. oktober

7. Langmyråsen/Gunhildseter, Mesnalia (målestokk: 1: 40 000)

1. Rundtur i Gaupen (målestokk 1: 40 000)

3. Kval, Furnes (målestokk 1: 30 000)

5. Danserdalen, Brumund sag (målestokk 1: 40 000)

• Parkering Gaupen skole
• Middels krevende rundtur, ca. 5,5 km
• Turen går på sti/traktorveg/gardsveg i variert kulturlandskap og skogsterreng

• Parkering ved Furnes Bo, plassen inn til venstre
• Lett rundtur 4,5 km, ca. 1 time 15 minutter. 2,7 km til posten
• Lett tur på grusveg/sti. Hold deg til stien, beitedyr utenfor gjerder. Obs på aktivitet ved
byggefelt på Kval. Følg angitt rute. Kan være litt bløtt noen steder

• Parkering ved bommen ved Brumund sag
• Middels krevende tur. Ca. 6 km. 3 km til posten. Varighet 1,5-2 timer
• Turen går på grusveier og sti

Fra Gaupen skole krysser du Ringsaker
vegen ved gangfelt over til bussholdeplass og tar inn på asfaltert vei
Nyhushøgda. Ta deretter første vei til
høyre ved bolighus. Følg sti i skogen
langs jordet. Stien runder mot venstre
opp skogen, og du kommer til et
stikryss. Ta høyre og følg stien.
Du passerer et gjerdeklyv og går
gjennom ungskog til posten. Obs! sau på
beite. Derfra over nytt gjerdeklyv ut på
skogsbilveg. Følg denne til gardsveg,
ca. 100 meter. Ta til venstre, du passerer
det lille bruket Kristanslund og følger
veien til skogbelte. Ta traktorveg
gjennom skog til venstre. Etter ca. 2 km passerer du Farbergshagan, følg gårdsveien ned til venstre
og ta sti til venstre inn ved hogtsfelt. Følg sti ned ca. 500 meter. Du kommer ut på gardsvegen til
Snilsberg, gå til venstre ca. 75 meter og finn merket sti til høyre. Følg denne ned og opp gjennom
skogen til stikrysset du kom fra. Ta sti til høyre tilbake til parkering.
Turen går gjennom gardstun. Vis hensyn til beboere. Ikke parkere andre steder enn Gaupen skole!
Sesong: 1. mai til 17. oktober.

10 topper i Ringsaker 2021 GPS – koordinater postene (UTM-sone 32)
Post nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Navn

Rundtur i Gaupen
Sjulu (Stavsjø)
Kval (Furnes)
Bolstadbakken (Tandeskogen)
Danserdalen (Brumund sag)
Skutbergrunden (Åsmarka)
Langmyråsen/Gunhildseter (Mesnali)
Danseren (Ringsakerfjellet)
Bjønnåsberget (Ringsakerfjellet)
Steinviksfjellet (Ringsakerfjellet)

Øst

Nord

597 393
600 687
610 203
597 853
605 058
593 811
590 258
602 867
609 041
596 691

6 750 298
6 745 862
6 749 411
6 755 927
6 764 029
6 770 429
6 778 433
6 789 093
6 781 123
6 784 251

Høyde
282
400
271
426
646
663
786
1009
857
967

Følg Kvalslykkja fra parkering ved
Furnes Bo/Furnes barnehage.
Boligfelt og anleggsplass på venstre
side. Du passerer et bolighus på
høyre hånd. Følg veien videre.
Du passerer et lite bruk på høyre
hånd, fortsett stien inn i skogen.
Følg sti og ta sti inn til venstre ved
ei bjørk. Følg gammel skogsvei til
du kommer til et gjerde. Følg sti til
høyre på utsiden av gjerdet (NB! Dyr
med føll og kalv på beite på andre
siden av gjerdet, vis hensyn!). Følg
merket sti og etter hvert kommer du
på en bredere sti. Ta denne til høyre.
Etter ca. 200 meter finner du posten
til venstre ved stor stein. Utsikt
nordøst mot Furnesåsen, sørover
mot Stange/Hamar. Fortsett sørvest
ca. 300 meter, ta mindre sti til
høyre. Følg denne og ta så sti til
venstre før boligfelt. Etter kort tid, ta til venstre på ny sti inn i krattskog (NB! Ikke følg sti ned
langs boligfelt, byggearbeider pågår!). Du passerer en gapahuk. Følg stien tilbake til skogsveien du
kom fra.
Ta til høyre tilbake til parkering.
Sesong: 1. mai til 17. oktober.

6. Skutbergrunden, Åsmarka (målestokk 1: 40 000)
• Parkering ved Fuglesengsetra
• Turen tar ca. 3 timer og er ca. 9 km lang
• Turen går for det meste på sti og noe vei

4. Bolstadbakken, Tandeskogen (målestokk 1: 40 000)
• Parkering ved Skjelle, rett sør for
NAF-bana etter veien gjennom
Tandeskogen
• Middels krevende tur. Ca. 1,5-2 timer
• Turen går for det meste på variert sti i
skog
Parkering på begge sider av veien ved
Skjelle. Stien starter på østsida av veien.
Etter ca. 450 meter tar du til venstre i
stikryss. Etter ytterligere 200 meter tar du
til høyre i stikryss. Fortsett stien til du
kommer ut på grusvei. Følg denne til høyre
i ca. 500 meter. Her er det et veikryss og
start på sti. Ta inn på sti på venstre side
av veien. Følg stien. Ca. 3,5 km fra
parkeringa kommer du til posten. Du kan
enten ta samme vei tilbake eller fortsette
ca. 100 meter bort til grusvei, ta til
venstre og følge denne i en drøy kilometer.
Da kommer du ned på en annen vei som
følges 70-80 meter mot venstre. Der tar du inn på sti til høyre som fører ned til Kolosvea. Her er
det koie og lekeplass. Fortsett stien. Denne krysser veien fra Sørenstua og fortsetter ned til Skjelle
hvor du parkerte. Sesong 20. mai-17. oktober.

2. Sjulu, Stavsjø (målestokk 1: 40 000)
• Parkering: Langs kant av gardsveg,
nedenfor Haugom (se kart nedenfor).
NB! ikke tillatt å kjøre/parkere lenger
inn av hensyn til grunneier
• Lett tur. Ca. en time. 3,2 km tur/retur
Følg gardsveien opp bakken, forbi Haugom.
Videre forbi avkjøring til to eneboliger på
høyre side, forsette rett fram forbi bolighus
på høyre side fram til nedlagt småbruk
Syverudødegården. Fortsett rett fram inn på
graskledd skogsbilvei. Etter ca. 500 meter
tar stien av til høyre over grøft og følger
deretter skogkanten mot plantefelt fram til
den siste stigningen opp mot posten. Posten
er plassert på et tre innenfor en gammel
grunnmur. Mulig med barnevogn/sportsvogn
fram til ca. 400 meter fra posten. Sesong 1. mai til 17. oktober.

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

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år som har tatt
minimum seks poster, er et dagsbesøk i Ankerskogen svømmehall. Premiene kan hentes på kommunens servicesentre eller
bibliotek i Brumunddal og Moelv fra mandag 9. august og ut
året. Levér turkortet med noterte koder eller vis fram registrerte klipp i app’n for å hente ut billetten som må brukes før
utgangen av mai 2022. Premiene blir ikke sendt i posten.

Kjør fjellveien til bommen ved Brumund sag.
Her er det parkering på høyre side av veien.
Kryss fjellveien og gå gjennom grinda og
videre på grusveien oppover Danserdalen.
Følg veien i ca. to kilometer. Ta til venstre inn
på en utkjøringsvei for tømmer. Følg denne
ca. 400 meter. Ta så opp til høyre og følg
merking i kanten av ei hogstflate. Du går i
kanten av flata helt til topps. Her oppe med ei
stor hogstflate mot nord er posten. Nyt
utsikten. Fortsett på litt utydelig, men godt
merket sti inn i skogen. Etter ca. en kilometer
kommer du ut av skogen og får husene på Brumund sag nedenfor deg. Her er det også flott
utsikt. Ta sti mot sør og følg denne forbi ei kve og inn på tømmervei ned lia. Du kommer
etter hvert inn på Danserdalsvegen igjen. Følg denne til høyre ned til parkering.
Sesong 1. juni-17. oktober.

Premiene er sponset av:

MOELV
www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN
OPP I TRÆRNE

Sjusjøen

Følg skilting fra parkering ved Fuglesengsetra langs sti forbi dyrkamark til gjerde mot beite.
Fortsett på merket sti/veg gjennom beiteområdet (husk å lukke grinder) fram til et gammelt hus
etter ca. 650 meter. Ta sti til venstre før huset gjennom litt skog og hogstflate fram til stidele
etter ca. 500 meter og ta sti til høyre. Følg denne skogsstien fram til møte med skogsbilveg.
Ta skogsbilvegen til venstre og følg denne fram til skilt og sti til venstre inn i skogen. Stien
krysser under og går delvis langs høyspentlinje, før den går gjennom skog fram til Skutberget.
Følg stien langs ryggen fram til posten.
Fra posten er det ganske rask nedstigning på sti gjennom skog til stidele. Bryt skarpt til venstre og
følg denne stien gjennom skog og langs gjerde mot beitemark. Fortsett stien videre og kryss over
en gammel veg til sti/veg merket Skogsgullåra som du følger fram til gjerde og ta så sti til venstre
fram til gardsveg. Følg gardsvegen til venstre, oppover og forbi Opphus, gjennom grind. Etter
grinda starter sti til høyre langs gjerde, gjennom skog og hogstflater og langs kant av hogstflate.
Stien krysser på nytt under høgspentlinje, følger langs denne og deretter inn i skogen og langs ny
hogstflate til stidelet der vi valgte høyre i starten av turen. Følg samme sti tilbake til parkering.
Sesong 1. juni til 17. oktober.

