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Gråkallen

Vassfjellet

Solemsvåttan

Månen

Elgsethytta Panorama

Merkespynten

Hengekøyegapahuken på Rønningen

7 TURMÅL
 I Trondheims markaområder
12. mai til 13. oktober 2019

Kjentmannsmerke til alle som har greid fire eller flere topper. 
Kjentmannsmerke finnes i flere utgaver, ut fra hvor mange ganger du 
har deltatt. 1. gangs, 2. gangs, 3. gangs, 5. gangs og 10. gangs deltakelse. 
Det er du selv som holder rede på hvor mange ganger du har deltatt. 
Pins og merker koster kr 40,- pr stk. Disse fås kjøpt på våre kontorer 
på Skistua og i Sandgata 30. Du får også kjøpt de hos Axel Bruun 
Sport AS. 

Premiering:
Ved sesongslutt er det trekning blant alle som har sendt inn 
kupongene pr. post eller sendt oss kodeordene på epost innen 
22. oktober 2018.  Alle som har sjekket inn med appen 
"DNT SjekkUT" slipper å sende inn sine registreringer.

REGISTRERINGSKORT
Turmål Dato Kode

Bli bedre kjent i marka

I perioden 12. mai – 13. oktober har du muligheten til å bli bedre 
kjent i byens markaområder. For 18. år på rad arrangerer Trondhjems 
Skiklub og Trondhjems Turistforening Til Topps. Vi har valgt ut 
7 turmål, som vi har markert med en plakat med et kodeord. 
Kodeordene samler du opp og sender inn ved sesongslutt. 
Da kan du kjøpe pins og Kjentmannsmerke. 

I denne infofolderen har vi markert målene på et oversiktskart. 
For å finne frem må du bruke aktuelle turkart over hvert område.
Vi vet at flere tusen ivrige turgåere bruker vårt aktivitetstilbud til 
sine turer i skog og mark. Mange har funnet nye flotte turmål, og det 
har blitt veldig populært blant barnefamilier. Det å gå på tur for å 
finne kodeord er spennende for barna. 

Anbefalte kart:
Turkart Trondheim 1:50 000
Turkart Bymarka 1:25 000
Kartene selges hos Trondhjems Turistforening.

Har du har spørsmål kontakt:
Trondhjems Skiklub, tlf. 72 56 03 31 
post@skiklubben.no / www.skiklubben.no

Trondhjems Turistforening, tlf. 73 92 42 00
post@tt.no / www.tt.no

Til Topps 2019 støttes av: 

Pins og merker

Last ned appen DNT SjekkUT 
og sjekk inn på Til Topps-toppene!

Vinn premier 
for 10.000 kr

+ mange 
uttrekkspremier



Gråkallen er Trondheims mest kjente landemerke 
med opprinnelig to kupler, som dekket forsvarets 
radaranlegg. De ble bygget i 1952 og mange 
turgåere i Bymarka har brukt disse til å orientere 
seg etter. Den ene kuppelen (den hvite) ble 
ødelagt av stormen “Ivar” i 2013. Det har vært 
stor ferdsel til toppen i over hundrede år. Allerede 
i 1889 anla Trondhjems Turistforening sti og hytte 
her oppe. Hytta ble revet av tyskerne i 1942.
I dag er det skiltet fra Skistua og opp til  
toppen – Gråkallen Panorama.

I klarvær ser man Sylan i øst og mot nord ser 
man Fosen og ut mot havet. Mot vest ser man 
Heimsfjellet og Omsfjellet. Trollheimen og 
Snøhetta sees i syd. Du ser så godt som hele 
Trøndelag. Stativet, Gråkallen Panorama, som står 
her på toppen ble restaurert med nytt kart i 2009.
Gråkallen ble for Trondheim hva Holmenkollen 
var for Kristiania da Fjellseterveien åpnet i 1898. 
Her oppe er det i regi av Trondhjems Skiklub 
vært arrangert en rekke skirenn, både hopp, 
langrenn og alpint. I dag er det drift i alpinanlegget 

til Trondhjems Skiklub, og Gråkallen Skileik, et av 
Norges største skileikanlegg. Nærmest Skistua 
ligger Blomstertjønna og syd for Gråkallen ligger 
Vintervannet.

Trondheimsmarkas høyeste punkt og gir en 
majestetisk utsikt over store deler av regionen. 
Naturlige startsteder er Vassfjellet skisenter 
som gir en bratt tur, men det er lett å følge 

løypetraseene. Starter man fra Skjøla eller 
Tanem er det litt lengere, men slakere å gå. 
Fra Skjøla går det sti sørover mot Damtjønna, 
derfra kan man følge høydedraget over 
Reinslettdalsåsen. Det går en traktorvei/sti 
fra grustaket ved Tanem skole oppover mot 
Reinslettdalsåsen, deretter sørvestover mot 
toppen. Alternativt på østsiden av toppen og 
bratt vestover mot sørsiden av toppen.  Det er 

stien opp via Vassfjellhytta. Starter man fra 

Kvål er det mulig å følge vei opp, kanskje et 
alternativ for en «fresk» sykkeltur. Buss til 
Klæbu, Melhus eller Kvål.

Solemsvåttan er med unntak av Jervfjellet 
den høyeste toppen i Malvikmarka. Toppen 
nås enklest fra Reppe via «Tjønnstuggu». 
Herfra går du til toppen av Solemskleiva, 
følger lysløypetrasseen til høyre i ca 150 
meter, og tar så opp stien til venstre som 
fører til toppen. Avstand fra Tjønnstuggu 
er ca 1,5 km. Fra Jonsborg kan man gå veien 
opp til Solemgårdene og derfra gå oppover 
mot toppen eller man kan kjøre til lysløypa 
ved Søråsen og gå bratt østover mot 
Solemsgårdene og deretter nordover mot 
toppen. Går man fra Vikhammer starter man 
enklest fra Aunet. Toppen er et mye brukt 

over Jonsvatnet og deler av byen. Buss nr 7 til 
Reppe eller 6 til Væretrøa.

En av de mest kjente toppene i Estenstadmarka 

utsikt vestover mot byen og Bymarka. Her er 

eller Bekken, Dragvoll, Blaklia ved Risvollan 
eller Solbakken. Følg gode stier oppover mot 
Estenstadhytta eller via Styggdalen. Det er 
godt skiltet i Estenstadmarka. Kombiner gjerne  
turen med et besøk på Estenstadhytta. Du har 

gode parkeringsmuligheter ved startstedene, 

På toppen, 448 moh. rett bak Elgsethytta, står 
det en sokkel med en pil og en 360 graders 
horisont markert med navn på de topper du 

utsikten vest og nordover er veldig bra. Det 
går en sti fra tunet på Elgsethytta og rett opp 
til toppen.
Den vanligste veien inn til Elgsethytta er 
langs vegen innover fra parkeringsplassen på 
Kumlokket. Det er ca 3,5 km hver vei. Du kan 

også ta deg frem hit fra Byneset og Trolla.
Buss nr 10 eller bil til en av parkeringsplassene 
langs Fjellseterveien.

Kjør til Sveberg, og ta til venstre mot Abrahallen. 
Der er det gode parkeringsmuligheter. Derfra 

til Merkespynten kan legges øst for Stavsjøen, 
over demningen og drøyt 500 meter videre 
langs sjøen. Der går det av en sti til venstre 
og bratt oppover åsen mot Stavsjøfjellet. 
Oppe på åsen dreier stien sørover og går 
til Merkespynten omtrent der stien krysser 
høyspentledningen. Toppen er merket av 
Malvik Idrettslag, med litt historie om hvordan 

mer rett vestover til man kommer inn på stien 
rundt Stavsjøen. Stien går rundt sjøen.

til Rønningen. Veien er småkupert med noen 

tur godt egnet for barnefamilier både med 
og uten barnevogn. Turen er på 2,6 km hver 
vei. Kodeordet står oppslått på den nye 
hengekøyegapahuken på Rønningen som alle 
er velkommen til å bruke enten på dagstur 
eller til overnatting.
Det er også mulig å gå inn til Rønningen på 
skogsstier fra Skogly eller Granåsen. 
Adkomst med bil til Granåsen og videre 
inn Smistadvegen som man følger frem til 
p-plassen på Smistad. Ev. buss til Granåsen og 
så gå langs Smistadvegen frem til p-plassen på 
Smistad.

1   Gråkallen - 552 moh.

4   Månen - 349 moh. 

5   Elgsethytta Panorama - 448 moh.

6   Merkespynten - 341 moh.

7   Hengekøyegapahuken 
     på Rønningen  - 290 moh.
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2   Vassfjellet - 710 moh.

3   Solemsvåttan - 423 moh.




