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10 steder i Stange

10 steder i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre 
helse og få gode naturopplevelser. Årets nyvinning med Fysak er at kvittering kan 
også foregå via en ny nasjonal mobilapp SjekkUT som registrerer ditt post nærvær 
elektronisk når du er 50 meter i nærheten 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 den nye appen, så vil du fi nne ei rød bøtte 
med klypetang for kvittering på hver av de ti stedene. Bruk turkortet neden-
for. Hvis klypetanga er borte; merk av dato på ditt kort og meld fra til en av 
kontaktpersonene. Det blir deltakerpremie sponset av Sparebanken Hedmark 
og Ankerskogen svømmehall til alle barn/unge til og med 16 år som har vært 
på minst seks av de ti postene. I tillegg er det 5 og 10 års premie for de som 
har tatt alle postene. 
Alle deltakere er velkommen til sesongavslutning med premieutdeling/ 
uttrekkspremie, quiz og servering i kantina i Stange Rådhus 
onsdag 1. november kl 18.00.

10 steder i Stange

F SAK
Stange 



Navn:  __________________________________________________________________________   Fødselsår:  __________________  

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________________

Tlf. ___________________________________________   E-post:  __________________________________________________________

Kortet sendes: Stange kommune
 v/Else Bjørke – Kultur og fritid, Pb. 214, 2336 STANGE
 eller på informasjonssenteret i rådhuset innen 9. oktober.

Post 7– Port Arthur
Du kan parkere enten i 
Gjøvika (gratis) eller i Rotlia 
(bompenger fra Vethammer). 
Parkeringsplassen i Rotlia 
ligger der du parkerer når du 
skal på tur i naturreservatet.
Alt. 1: Gå langs stranda 
forbi krigsminnesmerket på 
Vethammerodden og ut på 
Rotliavegen ved Vethammer. 
Følg vegen et par hundre 
meter og ta deretter av til 
venstre oppover lia. Fra 
plassen Vethammerbakken 
følger du omtrent den samme 
høyden sørover. Fortsett til 
venstre der stien kommer opp 
fra Rotlia og gå videre en 
knapp km. Ta av til venstre i 
stikrysset og gå de siste 500 
meterne til posten, som er en 
knaus i skogen. Turen er 4 km 
hver veg.
Alt. 2: Fra Rotlia går du bratt 
oppover lia fra krysset der 
stien tar av fra vegen mot 
Rotlia gård. Ved stikrysset 
oppe i bakken tar du til høyre 
og følger stien som forklart 
under alt. 1. Turen er ca. 1,5 
km hver veg.

Post 8 – Furuberget, Tangen
Du kan parkere enten foran LSAB 
Norge ved Fossvegen eller på 
«Talbots plass» ved Pilegrimsve-
gen.
Alt. 1: Parkeringsplassen lig-
ger like øst for krysset mellom 
Fossvegen og Rabbvegen. Ta av 
E6 og kjør mot Tangen til det 
første krysset. Når du har parkert, 
må du gå langs vegen over brua 
over Vikselva. Gå inn vegen til 
skytebanen, her er det merket 
med blåmerker. Gå sørover langs 
en skogsbilveg og ta av den 
blåmerkede stien når den går til 
venstre. Etter 2 km kommer du 
til et stikryss der du skal ta til 
venstre mot Furuberget. Derfra er 
det halvannen km til toppen av 
Furuberget. Hele turen er på 3,4 
km hver veg. Hvis du vil gå en 
litt lengre runde, kan du fortsette 
videre sørover, ta til høyre i 
første stikryss og følge merking 
mot Vikselv bru. Hele runden er 
ca. 7,2 km.
Alt. 2: Kjør Espavegen sørover fra 
fylkesveg 222 gjennom Tangen og 
ta av ned en sideveg til Pile-
grimsvegen etter 2,1 km. Kjør under jernbanen og parker på en stor plass til venstre for vegen 
like etter krysset med Pilegrimsvegen. Gå tilbake langs den vegen du kom kjørende på. Ved 
jernbaneundergangen kommer du inn på stien, som du følger oppover lia. Ta til høyre i første 
stikryss og følg skilting mot Furuberget. Turen er ca. 1,8 km hver veg.

Post 9 – Skesvollen, Vallset
Alt. 1: Rundløype fra Egerud. 
Følge fv 24 sydover mot 
Malungen. 300 m før avkjø-
ring til østsiden av Harasjøen 
svinger du av hovedvegen til 
høyre hvor det er parkering. 
Følg merket sti (kalles Sko-
levegen) fram til Optjerns-
berget. Følg stien videre til 
Skesvollen hvor bøtta henger. 
Herfra følger dere sti i ca 500 
meter til skogsbilveg som går 
framover mot Egerud igjen. 
Turen er 6,2 km lang i lett 
skogsterreng.
Alt. 2: Kjør fv 24 til Lisætra 
som ligger ca 1,5 km nord for 
Malungen. Når du har svingt 
av til høyre mot Lisætra, følg 
grusvei 1,8 km mot Optjerns-
berget. Ta til høyre ved skilt 
Skolevegen, derfra 400 m til 
parkering. Denne turen er 
3,8 km lang tur/retur i lett 
skogsterreng.
Turen er tilrettelagt av Rome-
dal Almenning Turstilag (RAT).

Post 10 – Knukberget, Espa
Kjør inn i Stange allmenning 
ved Vensvangen hvor det er 
bompengebetaling. Etter ca 
2,5 km - ta av vegen til ven-
stre mot Knuken. Fra vegkrys-
set kjører du videre østover i 
ytterligere 2 km hvor det er 
parkering på venstre siden av 
vegen etter at du har krysset 
bru over elva Lahlumsåa. 
Følg vei nordover i ca 400 
m før oppstigingen på stien 
begynner. Du ser toppen godt 
fra vegen når du kjører mot 
parkeringen. Oppstigningen 
er ca 2 km i bratt terreng. 
Fra toppen følger du sti 
sørover og ned igjen til 
bilvegen. Det er fullt mulig å 
parkere også her hvor stien kommer ned igjen på vegen og da gå runden fra sør og nordover 
mot tårnet. Avstand mellom de to P-plasser langs vegen er ca 800 m.
Turen er tilrettelagt av Espa Turstilag som for øvrig skal ha en fellestur til Knuktårnet 
tirsdag 30. mai med Even Sveen som turleder.
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Postene står ute fom. 1. mai – 1. oktober 2017. Høyereliggende poster kan bli satt ut noe senere pga snøforhold.
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NYHET! 
I år blir det mulig å 
kvittere på postene 

med mobilen!

Del dine turbilder på instagram #fysakstange og delta i konkurransen om årets turbilde.

Kartutsnittene er hentet fra Statens kartverk N50. 
Se også UT.no med tekst, bilder og kart fra områdene.
Turkart over hele Stange er å få kjøpt i bokhandlere, i informasjonssenteret i rådhuset 
og ved HHT sin butikk i Torggata på Hamar. Denne turbrosjyren deles ut gratis. 
Finnes ved kommunens informasjonssenter og bibliotek, skoler, Stangehallen mm.

Kontaktpersoner er
Else Bjørke tlf. 62 56 21 14/930 56 739  e-mail: else.bjorke@stange.kommune.no
Aud Norstad tlf. 992 59 904 e-mail: aud@hagenoggodager.no

Se også nettsidene: www.stange.kommune.no og www.hht.no

Premiene er sponset av: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 servickontoret 
i Stange f.o.m. 3. aug. mot levering 
av turkortet med klipp.



Post 1 – Petlundhagan, Ottestad
Parkering ved Ottestad kirke, 
Hoberg skole, Hoberg barne-
hage eller Petlundtunet.
Alt 1: Fra parkering ved kir-
ken følger du rv 222 nordover 
til Ottestadstien krysser etter 
ca 500 m. Ta av til høyre og 
følg stien østover mot Pet-
lundhagan. Når du kommer 
inn i skogen, ligger posten 
ved ei åpen slette med en 
bålplass. Turens lengde ca 3,2 
km tur/retur.
Alt 2: Fra parkering ved bar-
nehage følger du sti østover 
inn i hagan. Ved stikryss til 
Ottestadstien følger du denne 
sørover fram til åpen slette 
med bålplass hvor posten 
henger. Turens lengde ca 
2 km tur/retur.
Alt 3: På nordsiden av hagan 
ligger et nyere byggefelt 
– Petlundtunet. Her er det 
mulighet for parkering. Følg 
Ottestadstien sørover gjen-
nom skogen fram til åpen 
slette. Turens lengde ca 2 km 
tur/retur.

Post 3 – Irstadkoia
Alt 1: Kjør rv 239 Ås vegen 
mellom Bryns fi lial og Hekne, 
til avkjøring under Vardeberget 
(mobilmasta). 
P på venstre side. Følg Kristian 
Lien-stien nordover i ca 1 km. 
Sving av til høyre mot Irstad-
koia, opp en bakke og gå de 
 resterende 3-400 m fram til koia.
Alt 2: Gå ut fra Klevfos indus-
trimuseum på Ådalsbruk hvor 
det er parkering. Følg gangbru 
over dammen og følg Kristian 
Lien-stien sørover. Avstand fra 
parkering til koie er 3,3 km. Ca 
500 m før du er framme, ta av 
til venstre hvor det er merket til 
Irstadkoia. Oppstigning til koia 
følger langs en bekk østover 
for så å dreie sørover fram til 
turmålet. Følg samme sti tilbake 
til utgangspunktet.
Alt 3: Sykkeltur er en mulighet. 
Følg rv 239 Åsvegen til mellom 
Bryns fi lial og Hekne. Veien tar 
av nordover etter ca 1 km etter 
at du har kjørt over rv 3 – følg 
bomvegen ca 1,5 km. Ca 250 m 
fra koia kan du parkere sykkelen 
og gå til fots vestover fram til 
koia. Veien er en blindvei, så 
du må ut igjen samme vei som 
du kom.

Post 5 – Halvorstuberget
Alt. 1: Parkering ved Røh-
nedammen. Kjør av E6 mot 
Sørliterminalen. Ta av til 
venstre etter 1,5 km inn på 
bomveg. Kjør denne ytterli-
gere 1,5 km fram til dammen 
hvor det er parkering. Følg sti 
(Stasjonsstien)sørover opp på 
berget – en gåtur på ca 2,5 
km t/r.
Alt 2: Parkering ved Haugen 
i Prestmarka. Kjør av E6 mot 
Tangen. Ta av første veg til 
høyre, ca 200 m etter E6. 
Kjør nordover i 1,7-1,8 km, 
sving av til venstre (bomveg) 
og kjør ytterligere 1,7-1,8 
km til parkering. Her passerer 
Stasjonsstien vegen – følg 
denne nordover i snaue 2,5 
km fram til posten.

Post 6 – Slaggerudbakken – Vallset
Fra Gata; følg rv 24 opp 
Amundrudbakkene og sving 
av til venstre mot Åsvang. 
Etter ca 2 km er det P-plass 
i vegkrysset på Åsengtajet. 
Fra Romedal sentrum; følg 
Åsvangvegen til Hekneby-
krysset, sving til høyre mot 
Amundrud, kjør 2,7 km til 
vegkrysset Åsengtajet. Gå  
ca 600 m østover til stikryss 
med skilt - ta til venstre over 
brua og kryss ny tømmerveg 
og inn på stien. Stien går i 
lett terreng langs gjerdet til 
eiendommen Tyriberget. Stien 
svinger svakt mot høyre til 
posten som står ved stien ved 
en åpen hogstfl ate. Herfra ser 
du eiendommen Slaggerud-
bakken. Gå videre et stykke 
ned bakken til stikryss og ta 
til høyre mot Åsengtajet. Ved 
neste stidele ta til venstre og 
gå til neste stikryss hvor du 
følger stien mot høyre gjen-
nom Svartsvesletta rasteplass 
og videre tilbake til utgangs-
punktet. Turen er tilrettelagt 
av Vallset Kulturstier.

Post 4 – Geologipost i Reemarka
Denne turen starter på hus-
mannsplassen Balberg ved 
Store Ree. Kjør fra Stange til 
Store Ree. Kjør gjennom garden 
og til Balberg, der det fi nnes 
en parkeringsplass like før du 
kommer inn på tunet. Følg 
merket sti fra Balberg ned gjen-
nom skogen. Etter 200 meter 
tar du til venstre i stikrysset. 
Da er det en knapp km fram 
til posten, som henger ved ei 
informasjonstavle om geologi 
i Stange vestbygd. For å få en 
litt lengre tur, kan du følge 
stien videre fram til Ekebergs-
vegen. Gå langs vegen nordover 
forbi Søndre Raa og ta til høyre 
mellom to jorder like ved ei lita 
bu på høyre side av vegen. Etter passering av jordet passerer du Hedmarks nest største eik. 
Hele runden er ca. 2,5 km.

Post 2 – «Treriksrøysa»  
Posten står i møtet mellom 
Løten, Stange og Hamar 
kommuner og langs Ilseng-
stiene. Du kan parkere enten 
på Idrettsparken eller ved 
 Løkenkvern bru over Svart-
elva.
Alt. 1: Fra Idrettsparken føl-
ger du stien mot Farmenkoia. 
Like før koia tar du av mot 
høyre og følger skilting mot 
Tofsrud. Turen er ca. 1,5 km 
hver veg.
Alt. 2: Fra brua går du et 
lite stykke oppover langs 
elva, men tar til venstre i 
første stikryss. Du krysser nå 
Skøyenvegen og jernbanen. 
En stund etter kryssing av 
jernbanen tar du til høyre i 
et stikryss og følger skilt mot 
Tofsrud og deretter i neste 
kryss til venstre mot Idretts-
parken. Turen er ca. 2,4 km 
hver veg.
Alt. 3: Du kan gå turen som 
en runde. Mellom Løkenkvern 
bru og Idrettsparken går du 
forbi Breidablikk skole og gjennom Impregneringa. Hele runden er ca. 4,8 km. Det er mange 
andre rundemuligheter også – se karttavler i terrenget eller på www.ilsengstiene.no 

NYHET!
I år blir det mulig å kvittere på postene med mobilen! DNT lanserer ny app i slutten 
av april 2017 og vi tar dette i bruk. Last ned app’en 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.


