
10 topper  
i Ringsaker
– 10 topp turer!
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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TURKORT 2022
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 UT-appen. Du må være 75 m eller nærmere posten for å kunne kvittere  
i appen. 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, sports butikker eller dagskort i skisenter. Alle postene står ute til 16. 
oktober. Premieutdeling 10. november. Åpent for alle og vinnere blir kontaktet i 
forkant av utdelingen.
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Kortet sendes: Ringsaker kommune
 Kultur v/folkehelse
 Postboks 270, 2381 Brumunddal (innen 25. oktober)

Navn:  ______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse:  __________________________________________________________________________________________________________________

Postnr.:  ___________________________ Poststed:  ___________________________________________________________________

Tlf. _____________________________________________________________  Født år:  ______________________________________________  

E-post:  ____________________________________________________________________________________________________________________

Post 1–3 står ute fra 30. april –16. oktober 
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8. Stalsbergshøgda/Nysæteråsen (kart i målestokk 1:50 000)

• Parkering innerst i hyttevegen i Stalsbergslia
• Middels lett tur. Lengde 6 km. Totalt ca. 2,5 timer
• Turen går mest på opparbeidede stier og noe på veg

Parker innerst i hyttefeltet i Stalsbergslia på Bjønnåsen. 
Følg hyttevegen forbi Persbu og kjør så langt du kommer. 
Her er det en stor snuplass som du kan parkere på. Gå vegen 
tilbake ca. 300 meter og ta inn til venstre ved en stor 
skiltstolpe. Følg hytteveg som etter hvert går over til sti 
gjennom hyttefeltet. Du kommer fort ut på ny hytteveg og 
følger denne oppover til venstre. Når vegen deler seg ved en 
sterk høyresving, fortsetter du rett fram og tar raskt inn på 
sti opp en bakke. Fortsett denne stien i ca. 1 km til du 
kommer til et stikryss der du tar til høyre og går opp en 
bakke og ganske raskt er oppe ved posten. Tilbake tar du 
stien som går nordover fra posten og som tar deg nedover 
lia mot Birkebeiner-traseen (skiløypa). Du passerer denne og 
fortsetter nedover i skogen til du er på Nysætervangen. Her 
går du ned på bilvegen, følger denne sørover 2-300 meter 
og tar inn på traktorveg/sti til venstre ved en skiltstolpe. 
Følg denne stien i ca. 1,5 km til du er ved bilen. 
Sesong 10. juni-16. oktober. OBS! Siste lørdag i august går 
Birkebeinerrittet av stabelen. Deler av denne turen er også 
ritt-trase. Da bør du ikke gå denne turen.

9. Tuva (målestokk 1:50 000)   

• Parkering ved Skvaldra hyttefelt 
• Stien går på gode stier. 2/3 av 

turen går over tregrensa. Enkelte 
myrlendte partier fra Godlidals-
hytta og ned. 

• 4,1 km til toppen. Hele rundturen 
er på ca. 9 km, ca. 4 timer. 

 
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.  
 
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 nordover og så østover i 
mer moderat stigning rundt toppen 
Tuven. Turen krysser Rondanestien 
og går først slakt utover og deretter 
i moderat stigning 1,9 km opp til 
toppen. Du er nå på det høyeste 
punktet i Ringsaker kommune, 1090 
meter over havet. Turen fortsetter mot vest/sørvest 1,1 km nedover til Rondanestien. Ta til venstre 
og følg denne ca.  800 meter ned til Godlidalshytta. Her er det fint å ta en siste pust i solveggen 
eller i le for vinden, alt etter værforholdene. Fortsett langs Rondanestien mot sør ca. 400 meter og 
deretter ned til høyre gjennom bjørkeskogen.  Etter vel en kilometer krysser du Skvaldra på bru/
klopp og forsetter på god sti ned til hyttefeltet. Siste del av turen går på sti i vestkanten av 
hyttefeltet ned til en stor parkeringsplass og videre 0,7 km på veg til parkering ved bommen. 
Sesong 10. juni-16. oktober  

10. Gudbrandstjernet, Sjusjøen (kart i målestokk 1:50 000)

• Parkering ved Rømåsmyra, 2 km fra Sjusjøvegen. Kjør mot Sjusjøen og ta av til høyre fra 
Sjusjøvegen mot Rømåsen.

• Middels krevende tur. Ca. 8,2 km. Tid: 1,5 time til posten, 3 timer totalt
• Turen går på tilrettelagte turstier og sti i fjellterreng og siste 1,5 km langs bilveg. Stort sett i 

tørt terreng (men enkelte bløte partier kan forekomme). Deler av turen går over tregrensa. 

Følg Sjusjørunden 
mot nordøst ut fra 
parkeringen og gå 
over myra. Ved 
enden av myra 
deler turvegen seg 
med en arm 
nordover og en arm 
østover. Fortsett 
noen meter mot øst 
og deretter på en 
mindre sti i 
nordøstlig retning. 
Stien stiger jevnt 
oppover og etter 
ca. 2,5 km er  
du oppe ved 
Gudbrands tjernet. 
Posten ligger ved 
den nordøstre 
kanten av tjernet. 
Tilbake turen går 200 meter sørøstover før du tar til høyre på en sti som går mot sørvest over 
Mostefjellet og videre over Sollifjellet til du kommer ned til stikryss i Leindalen. Fortsett rett fram 
på god tursti over myra og deretter til høyre (vestover) til du kommer inn på bilveg i hyttefeltet. 
Følg bilvegen nedover hyttefeltet og så til høyre tilbake til parkeringen. 
Sesong 10. juni-16. oktober 

Arrangører: Sponsor:
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Post 4-6 står ute fra 20. mai–16. oktober

Ta med deg telefonen  
din på tur og bruk  
gjerne UT-appen.

HUSK!
Velvillige grunneiere gir 

mulighet for nærturer og vi ber 

ALLE respektere angitt parkering. 

VIS HENSYN til dyr på beite, lukk 

grinder og følg angitt turbeskrivelse. 

Ta med egen søppel hjem. 

Bruk gjerne sykkel i stedet for 

bil til startpunktet. 

GOD TUR!
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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

7. Botshaugkampen-Mesnalia (1:25 000) 

• Parkering ved Vollsveen langs veien fra Mesnali mot Lillehammer
• Krevende tur. Noen bratte partier. Ca. 4 km og varighet ca. 2 timer
• Turen går mest på sti og noen partier på veg

Parker ved Vollsveen, på høyre 
side av Messenlivegen ca. 300 
meter ovenfor krysset der vegen 
mot Brøttum tar av (Fiskje-
svingen). Dette er ca. 3 km vest 
for Mesnali sentrum langs etter 
vegen mot Lillehammer. Gå 
gjennom grinda rett ved 
parkeringa. På andre sida av 
grinda går stien rett til venstre 
ganske bratt oppover i terren-
get. Rett før stien går inn i 
skogen bør du snu deg og se på 
utsikten! Følg så stien oppover 
til du kommer ut på bilveg ved 
et stort rødt hus. Dette er en 
nedlagt radar stasjon. Følg så 
denne vegen nedover i ca. 7-800 
meter. Da skal du ta inn på sti til høyre og følge denne gjennom skogen. Etter hvert kommer du ut 
på ei stor hogstflate der du vil se en platting som er bygd midt nedpå flata til venstre for stien. 
Der er posten. Det går sti bort til plattingen. Gå så videre nedover stien til du kommer ned på 
bilvegen langs Nord-Mesna. Følg vegen mot høyre (sørover) i ca. 1 km. Da tar du inn på sti mot 
høyre som fører deg opp igjen til grinda og parkeringen. Sesong 10. juni-16. oktober 



1. Kroktjernet, Stavsjø (kart i målestokk 1:40 000)

• Kjør fra Stavsjø mot Tingnes ca. 1,6 km. Ta Tingvegen til venstre og kjør ca. 1,5 km til 
 parkeringsplass

• Lett tur ca. 5 km, 40 minutter (2,8 km) til post ved Kroktjernet
• Lett terreng. Turen går på stier og skogsveger. Stort sett tørt og fint underlag.

Gå ut på sti mot øst nedenfor 
parkeringsplass, gjennom skog et kort 
stykke, deretter langs kant av 
dyrkamark. Etter snaut 300 meter ta sti 
til venstre inn i skogen. Følg denne 
stien som går over på tømmerveg. 
Etter ca. 520 meter kommer du til en 
åpen plass. Gå rett over denne og følg 
tømmervegen videre ca. 600 meter til 
grusveg. Følg grusvegen 100 meter og 
ta av til venstre inn i skogen. Følg 
denne stien ca. 1,3 km gjennom skog, 
langs dyrkamark og på oppbygd 
gangbane over myrdrag fram til posten 
ved Kroktjernet. Fortsett videre på 
stien langs Kroktjernet fram til den 
åpne plassen du krysset på veg til 
posten (ca. 600 meter). Fortsett rett 
over plassen i samme retning og gå ut 
til gapahuk og utsiktspunkt over 
Neslandet og Mjøsa. Følg merket sti videre til dyrkamark og følg kanten til du møter stien fra 
parkeringsplassen. Sesong 30. april-16. oktober.

3. Lykkjehagan, Moelv (kart i målestokk 1:25 000) 

• Parkering: Garveriparken, Moelv
• Kort, relativt lett rundtur 4 km
• Turen går på veg/gode turstier 

For å komme til parkering kjører du 
inn i Moelv sentrum. I nordre 
rundkjøring (ved jernbaneundergan-
gen) tar du av mot Sjusjøen, og etter 
ca. 100 meter tar du til høyre inn 
Brugsvegen. Etter 30 meter tar du 
igjen til høyre og fortsetter til 
P-plass 100 meter inn i Garveri-
parken. Turen starter i sørenden av 
parkeringsplassen, går sørover under 
jernbanen og videre sørover langs 
Storgata på gang/sykkelveg, forbi 
bruktbilutsalg. Følg Ekredalsvegen 
oppover til venstre, gjennom jernbaneundergang og videre svakt til høyre på grusveg innover 
Ekredalen.  Etter ca. 600 meter får du et hvitt sommerhus på venstre side. Forsett rett fram på 
traktorveg med relativt bratt stigning oppover Ekredalen.  Traktorvegen ender etter ca. 700 meter 
oppe ved ei stor kraftlinje. Følg god sti lang kraftlinja opp til posten. Flott utsikt over Moelv og Mjøsa. 
Forsett 200 meter langs kraftlinja og videre til venstre på god sti nedover mot bebyggelsen. Like før 
bebyggelsen tar du sti/skiløypetrase til høyre (nordover), krysser snuplass/bilveg og videre på sti ned 
til «By-i-millom-stien». Følg «By-i-millom» over ei lita bru nedover langs Moelva forbi Møllerstua (ny 
elvekryssing) og videre på sti/turveg ned til Garveriparken. Sesong 30. april-16. oktober.

2. Kvamsberget, Nes (kart i målestokk 1:40 000) 

• Parkering ved plassen Snoperud, innkjøring fra Duengerhøgda 532.  
NB! Bruk anvist parkeringsplass

• Lett rundtur, ca. 5,5 km, ca. 4,4 km til posten
• Fin tur på sti og skogsbilveger med mye flott utsikt. Det meste av turen går inne i beiteområdet 

for sau med lam. Hund skal være i bånd og bruk gjerdeklyv. Grinder skal være lukket.

Kjør Duengerhøgda, skiltet avkjøring fra fylkesvegen overfor Kvam ved gult hus, parker på 
parkering ved Snoperud. Følg vei til venstre ut fra parkering ca. 300 meter. Ta til høyre over 
gjerdeklyv og videre på sti/traktorveg gjennom skogen, ca. 600 meter. Ta til venstre ut på 
skogsbilveg og følg denne ca. 1,5 km. Følg så vei svakt til høgre opp bakken til vegkryss oppe på 
åsryggen. Her svinger vegen sør/sørvest. Følg denne ca. 1,4 km. Du ser Grefsheim foran deg mot 
venstre. Nydelig blikk utover! Du passerer den gamle arbeiderboligen til venstre for veien. Ta til 
høyre i veikryss, følg vei ca. 250 meter, ta vei inn til høyre forbi to hus på høyre hånd. Videre på 
traktorveg til grind med gjerdeklyv. Klyv over og følg sti til venstre opp skogen ca. 300 meter.  
Sau på beite, obs hunder i 
bånd! Følg stien ca. 300 meter, 
du kommer til et gjerde med 
gjerdeklyv. Gå over og ut på 
berget. Her finner du posten på 
en trestamme. Nyt utsikten, 
matpakka og finn roen! Gå 
tilbake over gjerdeklyvet, ta 
stien videre til venstre og følg 
rød/hvit 10-topper-merking 
tilbake mot parkering. Etter ca. 
500 meter fra posten passerer 
du et gjerde med gjerdeklyv, 
kryss sti og følg sti videre inn i 
grov skog ca. 500 meter. Når du 
kommer inn på traktorveg, tar 
du til venstre og følger denne 
150 meter tilbake til parkering. 
Sesong 30. april-16. oktober. 

4. Mælumsmarka, Brøttum (kart i målestokk 1:40 000) 

• Parkering ved Brøttum skole i sentrum av Brøttum. NB! Viktig å bruke kun denne 
 parkeringsplassen, ikke kjør inn langs private veier!

• Middels krevende rundtur, 9 km, ca. 5,5 km til posten
• Fin tur i skogen, noen våte partier, en del er Kultursti Brøttum, skogsbilveg, sti, Pilegrimsled. 

NB! Dyr på beite, vis hensyn!
Fra parkering ved Brøttum skole går du nordvestover langs Mælumsvegen forbi lokal matbutikk 
 «Joker» og Brøttum kirke til gården Mælum nordre. Ta til venstre inn på Pilegrimsleden/kultursti. 
NB! Dyr på beite. Vis hensyn og lukk grinder! Følg merket sti 1,7 km til kryss ved gapahuk, sving 
til høyre opp mot Høgvang. Ved Høgvang krysser du Holtevegen og tar privat veg mot Østberg. Ta 
merket sti til høyre etter å ha passert rødt hus, like ved kryssing av kraftlinje. Følg denne ca. 800 
meter til du kommer inn på 
etablert sti i Mælumsmarka. Følg 
denne 200 meter mot nordøst til 
posten (der høgspentlinja krysser 
stien). Fra posten følger du stien 
videre mot øst.  Etter ca. 500 
meter kommer du inn på traktor-
veg. Følg denne 600 meter sørover 
forbi Igletjern. Ta til venstre på sti 
inn i skogen, så langs kanten av 
myr sør for Igletjern. Stien passerer 
på ny under høgspentlinja mot 
«Sekundærstasjonen». Ta sti til 
venstre bak byggefeltet Ulvehagan, 
kryss Holtevegen og gå inn på 
merket sti ved siden av rød, 
gammel garasje. Følg sti tilbake  
til Mælums vegen ved innkjøring til 
Mælumslykkja. Derfra, gå tilbake  
til parkering.  
Sesong 20. mai-16. oktober.

6. Lerelva/Steinbakken (1:40 000)

• Parkering ved Kvilheim i Nybygda, nord for Brumunddal 
• Lett tur, ca. 3,5-4 km. Totalt ca. 1,5 time 
• Underlaget er variert med sti, traktorveg og veg 

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

www.tretopphytter.no
UT I SKOGEN

OPP I TRÆRNE

Sjusjøen

Brumunddal

MOELV

Deltakerpremie til barn og unge t.o.m. 16 år som har tatt 
minimum seks poster, er et dagsbesøk i Ankerskogen svømme-
hall. Premiene kan hentes på kommunens servicesentre eller
bibliotek i Brumunddal og Moelv fra onsdag 10. august og ut 
året. Levér turkortet med noterte koder eller vis fram registrerte 
klipp i appen for å hente ut billetten som må brukes før 
utgangen av juli 2023. Premiene blir ikke sendt i posten.

Premiene er sponset av:

10 topper i Ringsaker 2022 GPS – koordinater postene (UTM-sone 32)

Post. Navn
UTM-koordinater - sone 32V

M.o.h.
Øst  Nord 

1 Kroktjernet 599 622 6 741 518 273
2 Kvamsberget 605 865 6 741 137 320
3 Lykkjehagan 593 471 6 756 283 283
4 Mælumsmarka 582 820 6 769 164 405
5 Blåmyrkoia 611 878 6 759 469 658
6 Lerelva 608 721 6 758 394 420
7 Botshaugkampen 588 745 6 775 427 601
8 Stalsberghøgda 606 516 6 783 247 870
9 Tuva 602 943 6 792 345 1090

10 Gudbrandstjernet 595 031 6 780 725 943

5. Blåmyrkoia-Nybygda (kart i målestokk 1:50 000) 

• Parkering på Vollkoia i Nybygda
• Rundtur, ca. 9 km
• Variert tur på sti, skitrase og grusveg. Ca. 3 timer

Gå hovedtraseen mot nord ut fra Vollkoia og følg denne i 
ca. 800 meter. Ta sti inn til høyre, skiltet mot Brumund-
kampen, Tørbustilen og Blåmyrkoia. Følg stien oppover 
til du kommer til et stikryss med skilt mot Blåmyrkoia 
mot venstre og Tørbustilen til høyre. Ta stien mot 
venstre mot Blåmyrkoia. Følg stien og etter hvert 
kommer du forbi en gapahuk der utsikten bør nytes. 
Fortsett stien som nå følger skitraseen fram mot en 
skiltstolpe i kanten av Blåmyra. Stien går videre mot 
venstre i kanten av myra og ender oppe ved Blåmyrkoia.  
Her er posten. Den som ønsker å ta med seg et ekstra 
utsiktpunkt, kan gå bortom Brattberget. Turen tilbake 
går via den forholdsvis nybygde vegen vestover, ca. 1 km 
fra koia ned til Purkdalsvegen. Fortsett på grusvegen til 
venstre ca. 3 km. Ta opp til venstre på sti til du møter 
skitraseen etter ca. 200 meter og følg denne mot høyre i 
ca. 900 meter til du er tilbake på Vollkoia.  
Sesong 20. mai-16. oktober

Parker ved Kvilheim ved krysset der vegen fra Mauset kommer opp på fjellvegen. Gå fjellvegen 
nordover forbi administrasjonsbygget på saga, gjennom bommen og til du er i enden av sagtomta. 
Her tar du inn til høyre gjennom bom og innover i skogen på traktorveg. Følg denne i ca. 500 
meter og ta så nedover til venstre på sti/gammel veg. Du kommer ned mot ei lita hytta ved Lerelva 
og fortsetter på sti/gammel veg sørover med elva på din høyre side. Her ser du også rester etter 
gammel bebyggelse. Følg stien til du kommer til ei bru over elva. Fortsett over brua og på 
traktorveg oppover i skogen. Du kommer mot ei stor grind og tar stien inn til venstre, over et 
gjerdeklyv og ut igjen på vegen. Fortsett vegen rett fram forbi noen hus. Etter hvert får du et 
gårdstun på venstre side. Dette er Steinbakken. Fortsett forbi innkjøringa i ca. 100 meter til.  
Ta inn til venstre ved ei stor bjørk og følg merking i ca. 300 meter bort til posten. Tilbake går  
du samme vei til du har passert brua over Lerelva, så tar du rett opp bakken etter brua,  
på dårlig traktorveg. Følg denne til du kommer ut på bilvegen like nedenfor der du parkerte.  
Sesong: 20. mai-16. oktober 


