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Reglene for deltakelse på Ti-topper’n
For å delta på Ti-topper’n Tinn, trenger du et klippekort og evt. et løypekart eller hefte med
turbeskrivelser for å finne frem. Du kan også finne opplysninger om turene på facebooksiden
Ti-topper’n Tinn. Her finner du et bildealbum med turbeskrivelser og et album med bilder av hvor
klypene henger. Det kan også hende du er så kjent i Tinn, at du ikke trenger turbeskrivelsene.
Klippekortet kjøper du på VisitRjukan eller Sandviken Camping - etter at startskuddet for inneværende året har gått. Det koster 50 kr. for voksne og det er gratis for barn. Inntektene går til
omkostninger og premier. Jo flere solgte klippekort - jo flere og større premier. Vi tar også litt betalt
for heftet med turbeskrivelser, tilsvarende prisen for trykking.
Et sted på turen eller på toppen vil du finne et grønt skilt og en rød klype og da setter du et klipp
i klippekortet. Skulle du være så uheldig at du ikke finner klypa, eller den har blitt fjernet, kan du
komme inn på VisitRjukan eller Sandviken Camping. Når du forklarer saken, får du et klipp i kortet
der du ikke fant klypa.
Du kan delta i 3 kategorier:
10-topper - som er toppturer på vanskelighetsgrad sort, rød eller blå.
10-turer - som også omfatter vanskelighetsgrad grønn - altså i flatere terreng.
Barn - som forutsetter 5 klipp på valgfrie turer og/eller arrangement med Barna’s Turlag.
Klippekortet må ha minst 10 klipp (5 for barn) når det innleveres på VisitRjukan eller Sandviken
Camping innen 1.november.
Det blir trekning om fine premier i alle 3 kategorier. Og en liten oppmerksomhet som bevis for
deltakelse til alle barn.
Bedrifter, foreninger o.lign. kan i tillegg ha en egen intern konkurranse / HMS-tiltak evt. med egen
premiering før klippekortene leveres inn.

God Tur!

Foto: Sondre Gunleiksrud

HADDELANDSVEIEN
Start: Rjukan Sentrum/Gvepseborg
Lengde: 6 km en vei
Tid: 2,5 t en vei
Høydeforskjell: 663 m (317 – 980 moh)
Barnevennlig: nei
Krevende sti med til dels utfordrende
partier, spesielt ved våte forhold. Turen
starter helt vest i Skriugata i Rjukan
sentrum. Følg veien som går opp mot
de to boligene som ligger litt oppe
i lia. Der veien svinger, starter stien
og går oppover og østover. Når man
kommer fram til Gvepseborg, har man
to muligheter for å komme seg ned: Gå
ned 4 km på Ryesvei, eller ta Krossobanen (taubanen). Fra nedre stasjon på
Krossobanener det ca. 2 km. til Rjukan Sentrum. Klypa er plassert ved første hytta langs stien når
du kommer fra Rjukan, som blir den siste hytta langs stien dersom du kommer fra Gvepseborg.

SOLSPEILET – fra Rjukan Sentrum
Start: Skriugata – Haddelandsveien
Lengde: 1,5 km
Tid: ca. 1 t en vei
Høydeforskjell: 413 m (317 – 730 moh)
Barnevennlig: nei
Samme start som Haddelandsveien
fra Skriugata. Etter ca. 1,5 km følger
du skilt mot Solspeilet. Herfra er det
ca. 200 m. til Solspeilet. Returen kan
gå samme vei, eller du kan gå videre
til Gvepseborg. Klypa henger på en
trestubb rett ved Solspeilet. Ta deg tid
til å nyte utsikten.

TORESKYRKJA
Start: Vatnedalen, Gaustablikk
Lengde: 3 km en vei
Tid: 2 t en vei
Høydeforskjell: 413 m (958 – 1371 moh)
Barnevennlig: nei
Toreskyrkja er en fjelltopp som stikker
opp i fjellmassivet mellom Kvitåvatn,
Gaustablikk og Heddersvatn ved Stavsro.
Toppen har en fantastisk utsikt mot
Gaustatoppen, Tuddal og fjellområdene
sørover i Telemark. Det går en T-merket
sti som starter ved Kvitåvatn, og er en
tur som er mer krevende enn turen fra
Stavsro til Gaustatoppen. Spesielt siste
stykke opp mot toppen er smal og bratt.
Stien går i høyfjellsterreng med passasje i steinblokker så det kreves fjellstøvler med god ankelstøtte
for en trygg tur. Klypa er festet på en steinvarde på toppen.

BOSSNUTEN
Start: Krysset Rv 37/Varlandsveien
Lengde: 4 km en vei
Tid: 1,5 t en vei
Høydeforskjell: 469 m (962 – 1431 moh)
Barnevennlig: for fjellvante barn
Stien er ikke merket , men lett å se på
sommerføre. Her går man i fin fjellbjørkeskog som blir mer og mer glissen
jo lenger opp man kommer. Det er nydelig utsikt hele tiden mens man går opp
til toppen der man får panoramautsik
mot Gaustatoppen, Brattefjell vindeggen, Møsvatn og innover Hardangervidda. Klypa henger på en varde på toppen.

STORE SKÅLNATTEN
Start: Olesrud i Tessungdalen
Lengde: 4 km en vei
Tid: 2 t en vei
Høydeforskjell: 650 m (698 – 1348 moh)
Barnevennlig: for fjellvante barn
Parkering ved Fjellvang eller den gamle
saga på Olesrud gård i Tessungdalen.
Stien starter ved saga. Den går oppover
i jevn stigning, først gjennom skog,
hvor den krysser en skogsbilvei. Herfra
går stien videre opp på fjellet hvor man
kan nyte utsikten over Tessungdalen
og vidda. Stien er godt merket på trær
og stein. Klypa henger på en varde på
toppen. Fortsetter man innover fjellet, kommer man på stien som går fra Immingfjell til Lufsjå.
Turen kan da gjøres som en rundtur fra Småroi til Store Skålnatten og herfra ned til Tessungdalen
eller motsatt. Og man kan ta en avstikker til Borgsjåbrotet på en fin dag med god tid.

RYESVEI – RETRETTEN
Start: Krossobanen – øvre eller nedre stasjon
Lengde: 3,9 km en vei
Tid: 1 t (+/-) en vei (avhengig om du går opp
eller ned)
Høydeforskjell: 483 m (403 – 886 moh)
Barnevennlig: ja
Tidligere anleggsvei mellom nedre og øvre
stasjon under Krossobanen. Stien er fordelt
på 21 krappe svinger. Dette er veien de
norske motstandsfolkene tok, natten de
sprengte tungtvansanlegget på Vemork. De
flyktet tilbake til Hardangervidda via Ryes
vei. Klypa henger på rekkverket rett før sving
17 når du kommer nedenfra. Kan kombineres
med Haddelandsveien / Solspeilet.

SABOTØRSTIEN
Start: Rjukan Fjellstue
Lengde: 8 km en vei
Tid: 2 t en vei
Barnevennlig: ja
Dette er deler av ruten sabotørene tok
under 2. verdenskrig for å sprenge tungtvannsfabrikken på Vemork. Langs ruten
står det oppslagstavler om historien.
Stien er godt merket, med noe bratt nedstigning mot slutten. Godt skotøy er en
forutsetning, og det anbefales vanntette
fjellstøvler på regnværsdager, da kan
løypa være gjørmete. Klypa henger på en
av infotavlene i enden av Fjøsbudalen.

BYVANDRING
Start: Rjukan Torg
Lengde: 2,7 km
Tid: 1 t
Barnevennlig: ja
Gå turen langs elva Måna opp til Rallarparken
og Sam Eydesgate like nedenfor Admini. Du
kan også velge å starte turen her. Følg Sam
Eydesgate til Folkets hus (kinobygget), hvor
du går inn i Sturstulgata. Ta til høyre i Storgata og følg den til endes. I Bøensgata tar du til
venstre. Nå vil du se en steintrapp i enden av
gata. Denne tar deg inn på Kjærlighetsstien.
Du går nå inn i Vestfjorddalen naturreservat.
Ved enden av Kjærlighetsstien går du til
høyre ned trappa i skråningen ved tidligere
Rjukan Sykehus. Herfra følger du Sykehusvegen nedover forbi Rjukan Kirke, over gangfelt i Sam
Eydesgate og ned til elva Måna. Ved hengebrua tar du til høyre og du er tilbake på Torget. Klypa
henger på brua oppe i Kjærlighetsstien.

SKIPSFJELL
Start: Gaustablikk Høyfjellshotell
Lengde: 3,6 km rundtur
Tid: 2 t
Høydeforskjell: 145 m (945 – 1090 moh)
Barnevennlig: ja
Følg den asfalterte gangveien fra hotellet
forbi skisenteret Etter ca 100 m tar du til
venstre opp grusveien, skiltet mot Gaustablikk fjellhytter. Fra grusveien tar du til høyre
og inn i løypetraseen, som du følger oppover
bakkene til du kommer til toppen av heisen.
Når du runder Skipsfjell, kommer du til et fint
utsiktspunkt over Rjukan og mot Gaustatoppen. Da er skibakken rett rundt hjørnet, og du
følger løypetraseeen nedover og tilbake til Gaustablikk Høyfjellshotell. Klypa henger ved siden av
løypekartet på heishuset.

NUMEDALSHOVDA
Start: Håvardsrud Seterliv
Lengde: 2 km en vei
Tid: 1 t en vei
Høydeforskjell: 211 m (953 – 1164 moh)
Barnevennlig: ja
Løypa er skilta fra parkeringen til Håvardsrud Seterliv og går langs setervollen før du svinger oppover etter et gammelt kutråkk. Det er også mulig å
gå fra hyttefeltet (se kart og følg skilt)
På veien kan du nyte vakker utsikt i alle himmelretninger. Denne turen passer fint å kombinere
med seterbesøk og er flott for barna. Budeia
anbefaler gode sko etter værforholdene. På fuktige
myrer er det lagt ut klopper så man skal komme
noenlunde tørskodd frem til stien som går rett opp
til toppen. Klypa henger på en varde på toppen.

SLUSKEDILTEN
Start: Krokan Turisthytte
Lengde: 4 km en vei
Tid: 1,5 t en vei
Høydeforskjell: 300 m (558 – 858 moh)
Barnevennlig: for turvante barn
Turen går langs den gamle anleggsveien som
sluskene/rallarne brukte under byggingen av kraftanleggene i området. Følg skiltene ned til toppen
av Rjukanfossen, hvor stien krysser elveleiet via en
gangbru. Fra Rjukanfossjuvet går veien videre opp til
Vemorktoppen. Herfra har man et fantastisk utsyn
over Rørgata og Norsk Industriarbeidermuseum.
Herfra går stien i slynger langs og under Rørgata
helt ned til museet. Evt. retur samme vei. Det er også
mulig å starte ved Vemork og gå langs Rørgata opp
og ned. Klypa henger på rekkverket øverst i Rørgata.

SOLSTIEN
Start: Krossobanen
Lengde: 4,3 km rundtur
Tid: 1,5 t
Høydeforskjell: 224 m (886 – 1110 moh)
Barnevennlig: ja
Du starter turen på Krossobanens øvre stasjon og følger grusveien 800 oppver de lange
bakkene til «Verdens Ende». Gå over P-plassen
til steintrappene, disse følger du til topps. Det er
hvilebenker underveis. Nyt utsikten fra kanonstillinga før du går samme vei tilbake (3,8 km),
eller ta til høyre på kanonstillinga for en kort
rundtur (4,3 km) på grusvei. Ta til venstre på
kanonstillinga for en lengre rundtur (4,9 km).
Her er det våte myrer, så husk høye vanntette
sko. Klypa henger på skiltet ved kanonstillinga.

BORGSJÅBROTET
Start: Parkeringsplassen til Småroi Hyttelag
Lengde: 4 km en vei
Tid: 3-4 t tur/retur
Høydeforskjell: 305 m (1151 – 1456 moh)
Barnevennlig: for turvante barn
Stien starter på motsatt side av veien overfor
parkeringsplassen – der Borgåe renner under
veien. Følg stien hele veien. Et lite stykke
før hytta ved Borgsjå, tar du av til høyre og
følger stien innover og oppover. Et stykke
oppe forlater du stien og tar av til venstre og
følger stien oppover i lia mot de to toppene.
Følg skiltingen og merkingen rett frem til du
kommer til vrakrester av et militærfly som
styrtet her i 1954. Se i minnekasse og les
beskrivelsene av hendelsen. Fra flyvraket går det en sti rett opp og da har du Borgsjåbrotet foran
deg.. Herfra kan du i klart vær se til Lufsjå, Hårteigen, Hallingskarvet og Gaustatoppen. Klypa
henger på en varde på toppen.

OLDEMORSTIEN
Start: Parkeringsplassen til Hardangervidda
Nasjonalparksenter
Lengde: 2,2 km rundtur
Tid: 1 t
Barnevennlig: ja
Kort og barnevennlig tur på Skinnarbu med
flott utsikt over Møsvatn. Dette er en rundtur på
en spesiallaget sti, som er gruset og steinlagt.
Det høyeste punktet på rundturen byr på en
flott utsikt over Møsvatn og Hardangervidda.
Følg stien sør for parkeringsplassen Nasjonalparksenteret. Ved skiltet «Stormyra», ta stien
til høyre mot Møsvatn Fjellpark. Klypa henger
mellom de to flotte utsiktspunkt på stien.

RJUKANFOSSEN / KROKANSTIENE
Start: Krokan Turisthytte
Lengde 3 km
Tid: 1,5 t
Barnevennlig: ja
I området rundt Rjukanfossen, Maristigen
og Krokanområdet, finnes det et nett av små
stier med informasjonstavler, som tar for
seg Rjukan som «turismens vugge» i Norge.
Turen kan tas i to etapper. Første del starter
på RV 37, ca. 8,5 km vest for Rjukan Sentrum,
i retning Møsvatn. Her parkerer man bilen
før Tunellen og følger den lille veien inn til
venstre. På den andre etappen, kjører man
bilen igjennom tunellen og parkerer ved
Krokan Turisthytte. På andre side av veien, litt
nærmere tunellen finner man starten på neste sti. En tur til utsiktspunktet (først nevnt) anbefales
spesielt i perioder når/hvis Rjukanfossen slippes. Klypa henger på en av infotavlene.

LURE KULTURMINNEOMRÅDE
Start: Lurheim eller fra veien opp mot Øvre Bygde
(Hægard)
Lengde: 2 km
Tid: 1 t
Barnevennlig: ja
Tur langs den gamle bygdevegen ved Lurefossen.
Benker og infotavler underveis. Fra P-plassen
ved Lurheim går du rett over hovedveien. Følg
stien til første kryss. Ta til venstre mot Jordeskås,
restene etter gården der Snowshoe Thompson
bodde. Her henger klypa. Eller til høyre mot Lure
Bru hvor Tinns første industri ble til. Du kan også
starte ved veien opp til Hægard hvor du først
kommer til brua over fossen. Følg stien gjennom skogen opp til Jordeskås. Går man videre opp forbi
Jordeskås kommer man opp i Luråsgrend.

SANDVATN RUNDT
Start: 500 m fra Blefjell Camping i retning Hovin
– eller Mæle bru 1 km fra Blefjell Camping i retning
Kongsberg.
Lengde: 5,8 km rundtur – eller tur/retur
Tid: 1,5 t
Barnevennlig: ja
Det er to ulike muligheter for start begge i
forbindelse med Rv 364. Stien går langs vannet,
under Blefjell. Velger man å gå rundtur, må man
gå halvparten av veien på asfalt forbi hytter og
campingplass. Man kan også gå tur/retur så man
går langs vannet begge veier, da går man på
grusvei. Turen er også godt egnet som sykkeltur.
Det er ingen store stigninger, kun noen små bakker.
Det er en koselig rasteplass helt ned mot vannet
hvor man kan nyte utsikten mot campingplassen. Klypa henger midt mellom de to startpunktene.

ØYAN FRILUFTSOMRÅDE
Start: Nedenfor parkeringsplassen ved Tinn
Sparebank – eller Sandviken Camping
Lengde: 1,2 km
Tid: 30 min
Barnevennlig: ja
Øyan er en naturperle langs Austbygdeåe.
Området har en skiltet tursti tilrettelagt med
bruer, bålplasser, fiskeplass, sitteplasser og
lekeplass. Området har et rikt biologisk mangfold
og underveis passerer man blant annet slåtteeng
med sjeldne orkideer og en kolmile. Det er både
en indre og ytre sti mellom Austbygde Sentrum
og campingplassen. Den indre sti er lett å sykle
eller gå med barnevogn el. rullestol. Den ytre sti
er slyngete med røtter langs stien og vanskelig
for kjøretøy. Man kan ta turen som en rundtur. Klypa henger ved brua over til Sandviken Camping.

ØRNENIPA
Start: Gaustablikk Høyfjellshotell
Lengde: 5 km en vei
Tid: 2 t en vei
Høydeforskjell: 388 m (945 – 1333 moh)
Barnevennlig: ja – for turvante barn
Turen går i lett variert terreng. Følg taktorveien
som går bak Gaustablikk Fjellhytter, og følg denne
opp til Soria Moria Fjellgrend. Ved innkjøringen
til fjellgrenda, går stien ned til høyre. Det er godt
skiltet av det lokale hyttelaget. På toppen har du en
flott utsikt mot Gaustatoppen, Tuddal, Rjukan og
Tinnsjøen. Klypa henger på steinvarden på toppen.

GAUSTATOPPEN
Start: Stavsro, på veien mellom Rjukan
og Tuddal – Fv 651
Tid: 2,5 t en vei
Lengde: 4,3 km en vei
Høydeforskjell 710 m (1173 – 1883 moh)
Barnevennlig: for turvante barn
På en klarværsdag kan du se 1/6 av Norge.
Fra Stavsro er det jevn stigning hele veien
opp. Bred og tydelig sti. Det er steinete underlag, særlig på slutten. Like før toppen
kommer du til Gaustatoppen Turisthytte,
hvor det er servering og mulighet for
overnatting mot forhåndsbestilling. Klypa
henger inne i turisthytta.
Det fins 3 alternative stier til Gaustatoppen
som alle er mer krevende i ulike grader.
• Fra Svineroi som er noe brattere.
• Fra Selstali Seter i Gausdalen som er en del lengre og brattere og utsatt i dårlig vær – ikke barnevennlig
• Fra Rjukan Sentrum opp Stasjonslia ved Såheimsveien. Den er meget lang og bratt og ikke barnevennlig

SANDVEN FRILUFTSOMRÅDE
Start: Landbrukskontoret i Atrå
Lengde: 2 km
Tid: 1 t
Barnevennlig: ja
Fra Landbrukskontoret går du i retning
Gjøystelva og følger stien «Vassreisa» som er
opparbeidet, vedlikeholdt og dekorert av Vesletun Barnehage. Nede ved Tinnsjøen går stien
forbi Speiderhytta og her kan man velge flere
alternative stier til parkeringsplassen og infotavla hvor klypa henger. Fra stranda går det en
sti bort til Mårelva og videre mot Atrå. Den ender ved Vesletun Barnehage og Landbrukskontoret.

AUSTBYGDE – ATRÅ, ATRÅ – AUSTBYGDE
Start: Austbygde Kirke eller Mårvikmogen
i Atrå.
Lengde: 7 km
Tid: 3 t
Høydeforskjell: ca 600 m
Barnevennlig: for turvante barn
Denne turen er en del av pilegrimsvandringene mellom dei kvite kyrkjene
langs Tinnsjøen.
Start ved Austbygde Kyrkje: Etter parkering ved kirken, går man et lite stykke
langs veien mot Austbygde. Stien starter
ved brua inn til Løkemoen.
Start fra Atrå: Parker på veien inn til
Mårvik gjenvinning. Man går tilbake
og krysser asfaltveien og tar veien inn i
skogen og opp i åsen.
Turen kan kombineres med andre turer, for eksempel Åsral. Stien er godt merket med kirkeskilt
der den krysser andre stier. Klypa henger på et av skiltene ca midtveis. Går man hele turen, er man
avhengig av 2 biler eller skyss tilbake til start. Det er også mulig å gå til klypa og tilbake igjen.

ATRÅ – MÆL, MÆL - ATRÅ
Start: Atrå Samfunnshus / Skole / Håndtverkssenter
Lengde: 10 km
Tid: 4 t (beregn god tid)
Høydeforskjell: ca. 650 m
Denne turen er en del av pilegrimsvandringene mellom dei kvite kyrkjene langs Tinnsjøen
Start fra Atrå: Gå ca. 200 m. forbi Husvollvegen i retning Rjukan. Her går stien opp like før en gård
og et bolighus. Stien går over åsen, langs Tinnløypa, forbi Menkhus fellesbeite og kommer ned i
nærheten av Mæl kirke.
Start fra Mæl: Parkering ved Mæl Kirke. På ”gamleveien” på Mæl/Miland følger man veien fra
Kirken i retning Tinnsjøen. Etter ca 200 m. går veien opp i skogen på motsatt side ift kirken. Starter
man fra Mæl, må man være litt obs på at det kan være lett å gå feil, siden stien deler seg i småstier
noen plasser. Det er også relativt bratt opp/ned til og fra Mæl.
Det er også mulig å starte på Tinnsjøstranda og følge skogsbilveien som går til Menkhus.
Klypa henger på det skilt der stien Atrå-Mæl krysser skogsbilveien. Det er akkurat midtveis. Går
man hele turen, er man avhengig av 2 biler eller skyss tilbake til start. Det er mulig å gå til klypa og
tilbake igjen.

Du blir glad av å være på tur!

Tinn- og Rjukan Turlag

DNT Telemark

