
SOMMERTUR TIL LEIRVASSBU 2008 
 
Årets sommertur går til Leirvassbu i nordre del av Jotunheimen 
12. – 17. august. Leirvassbu er en privat drevet turisthytte som 
ligger i 1400 meters høyde med panoramautsikt mot 
majestetiske topper og rygger som Kyrkja, Storebjørn, 
Tverbotntinder osv. 
Leirvassbu ble brukt under innspillingen av den norske 
skrekkfilmen ”Fritt Vilt” som hadde premiere høsten 2006. 
 
Vi slår leir ved elva i gangavstand fra hytta og vil kunne benytte 
toalett og dusjfasiliteter der. Da campen ligger i 1400 meters 
høyde er det sparsomt med vegetasjon i området så vi må tåle 
det som kommer av vær og vind. 
 
Transport 

Vi håper på å kopiere fjorårets opplegg og vil leie minibuss med 
tilhenger slik at alle kan reise sammen. For å få utnyttet tiden 
best mulig vil vi reise fra Harebakken tirsdag 12. august kl 
17:00. Turen går via Sandvika, Hønefoss og Fagernes til 
Gjendesheim (480 km) hvor vi overnatter. Etter en god frokost 
onsdag morgen fortsetter vi de siste 125 km til Leirvassbu hvor 
vi slår leir, spiser lunch og tar oss en ettermiddagstur enten på 
Kyrkja, Stetind eller kanskje en tur med fiskestanga i Leirvatnet.  
Vennligst informer oss dersom du har sertifikat for minibuss og kunne tenke deg å dele på 
kjøringen. 
 
Retur søndag 17. august med forventet anskomst Arendal på kvelden. 
 
Påmelding 
Påmeldingsfrist: 29. juni. 
Påmeldingen sender du pr. e-post til jostein.aalvik@gmail.com samtidig som du innbetaler kr 
500,- i påmeldingsgebyr til Fjellsportgruppas konto: 2801 18 49727. Dersom du skulle 
ombestemme deg innen 1. august får du gebyret refundert. 
 
Fint om du sender en e-post med informasjon om du reiser på egenhånd eller blir med i bussen, 
tar med eget telt, har spesielle turønsker eller andre ting det kan være greit å vite. 
 
Priser 

Vi satser på selvkostprinsippet og regner med at påmeldingsavgiften på kr 500,- dekker 
fellesmiddagene. Reiseutgiftene beregnes til maks kr 800,-. I tillegg koster bruk av 
sanitæranlegg på Leirvassbu 50,-/person/døgn. 
En tur med fører over Bjørnebreen til Storebjørn vil koste ca 600,-/person. 
 
Mat 

Vi satser på selvhusholdning med felles middag om kvelden og vil fordele ansvaret for 
fellesmiddagene mellom turdeltakerene. 



Utstyr du vil trenge på turen 

• Kokeutstyr/stormkjøkken/bestikk 
• Tørrproviant og annen mat/drikke du trenger ut over fellesmiddagen 
• Klær og utstyr, inkludert varmt og vanntett tøy som votter, lue og genser 
• Gode fjellstøvler, staver for de som ønsker det 
• Sovepose, liggeunderlag, telt (om du ønsker ”eget rom”) 
• Campingstol kan være nyttig 
• Klatreutstyr/breutstyr om du har 
• Felles utstyr (lavvo, middag, bålved, førstehjelpsutstyr, etc) blir fordelt før turen. 
• Turkart Jotunheimen og GPS om du har 

 
Turistforeningens anbefalte pakkeliste finner du på 
http://www.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6746  
 
Da det kan bli aktuelt å dele opp turene etter lengde og vanskelighetsgrad ville det være fint om 
du gir oss beskjed om du kunne tenke deg å være Turleder på en av disse. 

Mulige turer og aktiviteter 

1. Noen av toppturmulighetene fra Leirvassbu:  
 
Stetind (2020) er en grei topp for en rolig dagstur eller en 
mulig ettermiddagstur. 
 
Kyrkja (2032) må bare besøkes og denne nås også på en grei 
dagstur. Nedenfra ser fjellet meget bratt ut for vanlige folk, 
eller som den kjente jotunheimfarer Emanuel Mohn skrev i 
DNTs årbok 1874: ”Så tilgjengelig den er for synet, så 

aristokratisk og utilgjengelig er den for nærmere omgang. 

Over Kirkens urer og glatte vegge har ingen dristet sig til at 

klyve op, ingen menneskelig fot har stået på Kirkens top, og 

der vil vel heller ingen komme å stå der.” Der tok den 
godeste Mohn skammelig feil. Bildet viser Kyrkja sett fra 
Visbretind. 
 
For de ambisiøse kan turen til Kyrkja kombineres med 
videre tur over Langvasshø (2030) og Visbretind (2234). 
  
Storebjørn (2222) er den høyeste av de 9 
Smørstabbtindene og er en meget populær tur. 
Navnet kommer av at fjellet ligner en sovende 
bjørn. Turen starter fra veien i Leirdalen og følger 
dalbunnen langs Tverrbyttbekken før en dreier 
vestover til en kommer til Bjørnebreen. Denne 
krysses og ruta går innunder Veslebjørn og opp i 
skaret mellom disse to toppene. Fra her følger en 
ryggen opp til topps. Dette er en forholdsvis lang 
tur, men ikke spesielt krevende. Denne turen 



krever fører og koster ca kr 600,-/person som inkluderer leie av nødvendig sikkerhetsutstyr 
(sele/hjelm/stegjern/tau) og forsikring.  
 
Tverrbytthornet (2102) og Tverrbotntinder er ukjente perler. Turen starter fra Leirvassbu og 
følger stien mot Spiterstulen ca 3 km. Herfra går turen bratt opp ca 550 høydemeter opp på topp 
2102. Herfra kan en følge ryggen vestover til topp 2035 og ender opp i en 20 meter høy rappell. 
Denne kan omgås ved å følge ura på sørsiden. Turen kan avsluttes her eller fortsette videre opp 
ryggen over Søre Tverrbotntind (2110) og over Midtre (2106) og ned ryggen ved Leirholet. Tid 
7-9 timer (avhengig av retur). 
 
Saksi (2181) er kanskje den mest spektakulære av de 9 Smørstabbtindene. Turen starter fra 
veien i Leirdalen og følger i starten samme rute som turen til Storebjørn, opp til Bjørneskaret, 
så videre rundt til nordryggen på Saksi. Denne følges til topps og byr på enkel klyving i luftige 
omgivelser. Returen går samme vei, eller kan varieres med å følge Storbreen tilbake.  
Luftig tur med litt taubruk. Flott tur for den fjellvante med både bre og fjell. 
Tid 8-10 timer (avhengig av retur). 
 
Skardstind (2373 – Norges 5. høyeste topp) 
Dette er en ambisiøs og krevende tur for tinderanglerne med mange høydemetre, klatring og 
rapell. 
Kjører bil ned Leirdalen til Geitsætre. Her starter turen med 1000 høydemeter opp til 
Dumhøplatået. Dette følges østover og over Vestre Skarstinden (2219). Herfra går en luftig 
rygg videre mot toppen. På denne ryggen må en klatre/klyve fire hammere. Videre langs ryggen 
til den karakteristiske Nåla (2310). Retur med rappell vest for Nåla. 
Tid 12-14 timer 
 
2. Andre aktuelle turer dersom været ikke tilsier toppturer: 

Grotting i Dumdalen. 
I løpet av noen tusen eller millioner år vasker vannet bort 
porøse bergarter mens de harde består, slik oppstår grotter. I 
Dumdalen, vest for Lom, finnes en rekke slike fenomener 
lett tilgjengelig. Å bevege seg omkring i naturlige grotter er 
en opplevelse med kontraster. Underlige bergformasjoner, 
stillhet og kraftig elvebrus om hverandre. Det er vanskelig å 
gjøre rede for tid og avstand etter hvert som du beveger deg 
innover i mørket, og du vet at du har millioner av tonn med 
stein over hodet på deg. 

Grottetur er aktiviteten for de nysgjerrige som 
lurer på hva som venter bak neste sving. Grottene 
ligger slik til i terrenget at de gir naturlig 
progresjon. Det starter med korte avstander, store 
rom og lys gjennom åpninger i fjellet. Etter hvert 
øker lengden, romfølelsen reduseres og det eneste 
lyset vi har er fra hodelykta. De som trives best på 
overflaten kan fortsatt ha en flott tur. 

Klatring i Tronoberget 
I Tronoberget i Lom finnes lette og morsomme 
klatreruter, men også ruter som virker helt håpløse. 



Til sammen er det 50 ruter å velge blant. Tålmodighet er en dyd og øvelse gjør mester, og til 
slutt blir det umulige mulig. Et utmerket felt for et første møte med klatring, men også 
spennende muligheter for de som har klatret mye.   
 
Klatring i klatretårnet i Lom 
Tårnet er 12 m høyt med 10 klatreruter opp og 3 rappellfester i toppen. Det betyr at 20 personer 
kan være i aksjon samtidig, 10 som klatrer og 10 som sikrer. Det har 3 sider med forskjellig 
vanskelighetsgrad. En økt i klatretårnet er fin å kombinere med andre aktivteter i Lom. 
 

VELKOMMEN TIL SOMMERTUR! 

 
Jostein Aalvik, Turkoordinator 
 
For mer informasjon, kontakt Jostein Aalvik: 
Email: jostein.aalvik@gmail.com 
Tlf: 90068470 


