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Fellesturer 2017 Rutiner for påmelding:
For detaljer se nederst side 3

 Turnr.    Dato Beskrivelse Turleder Side

* 1      Annonseres Harstadfjellet Bjørn Emil Aae 10
* 2 12.  januar Kveldstur til Raudheia Håvard Johansen 11
* 3 4.  februar Storfjellet Tommy Aslaksen 11
* 4 11.  –12. februar Jutulbu og Stortussen Jon Bolstad 12
* 5 18. februar Jørenvågsalen Håvard Johansen 12
* 6 25. februar Skarven på Tustna Bjørn E. Hultgreen 13
* 7 4.  mars Høgfjellet Ola Thingvold, Jan Gjerde 14
* 8 11.  mars Kvannfjellet på ski Jan Gjerde, Dina Gaupseth 14
* 9 4.  –5. mars Skihelg i Storlidalen Jan Olav T. Gimnæs, Kjetil Wedervang Mathisen 15
* 10 10.  –12. mars Innerdalen – Kringlehøa rundt Terje Møst, Per Gaupseth 16
* 11 18.  mars Tydalsnebba Per Morten Hjelmgård 17
* 12  25.  mars Grønnlia og Kamsvågfjellet Aud Stølen 18
* 13 25  –26. mars Skitur til Raubergshytta om Råstu Geir Egil Botten, Lisbeth Thorsø 19
* 14 1.  april Åbitttind Per Morten Hjemgård 21
* 15 2.  april Strankåbotnfjellet og Salen Arne Petter Gabrielsen 21
* 16 7.  –11. april Påsketur til Sylan Ketil Gils 22
* 17 22.  april Skitur til Tarløysa Marit Gjertsen 23
* 18 13.  mai Dronningens Krone Håvard Johansen 24
 19 17.  mai KNT i borgertoget Elin Maridal 25
 20 27. mai På nye stier til Lågfjellet Birger Blomvik 25
 21 3. –4. juni Yoga og fjelltur Mariann Saltkjelvik, Dina Gaupseth 26
 22 9. –11. juni Gullsteinvollen /Nonshaugvatnet Jon Bolstad, Ingrid Walstad Larsen 26
 23 10. juni Kvannfjellet Jan Gjerde, Dina Gaupseth 27
 24 17. juni Luten og Heklatindan Karina Sandnes, Bjørn Arve Olsen 27
 25 28. juli–3. august Topptur i Rondane 5 dagers tur Eirik Gudmundsen 28
 26 12. august Ytre og Indre Sula Inger Fjærli Bergset 29 
 27 19. august Sandgrovbotn og Mardalsfossen Paula Reitan Lie, Marit Wadsten 30

KNT skal i løpet av 2016 og 2017 ha turer 
til alle kommunetopper på Nordmøre.
Forsidebilde: foto Roar Halten



PÅMELDING
For turer med påmelding vil dette være mulig fra 5. januar
kl 09.00. Påmelding til fellestur@knt.no hvis ikke annet
fremgår av den enkelte turbeskrivelse.

Når du melder deg på oppgi:
• Aktuell tur (nr.) • Adresse
• Navn på tur • Mobilnummer
• Ditt navn • E-postadresse

Ønsker du det, kan du også oppgi 
navn på familie/pårørende.
*  Skiturer

 28 19. august Grinaren i Trollheimen Siri Vullum, Marit Elin Eid 31
 29 23. august Årsundfjellet Reidun Sveaas 32
 30 26. august Skarfjellet Jan Inge Kjørsvik 33
 31 26. august Blåfjellet i Halsa Jens Halten 34
 32 27. august Langrabbpiken Brit Bakken, Hilde Andersen 35
 33 1. –3. september Mat-kul-tur Harald Storvik, Greta Storvik 36
 34 2. september Snota Berit Caspersen, John Dønnem, Tore Svendgård 39
 35 3. september Stabben og Inderbergsalen Ingar Hannasvik, Jan Gjerde 40
 36 8. –10. september Syltraversen Ketil Gils, Brith R. Stafne 41
 37 9. september Jernbanetraseen i Litjdalen Birger Blomvik 41
 38 10. september Furunebba Heidi Sivertsen Nerland, Brit Bakken 43
 39 16. september Snøtinden Ellen Gauslaa, Randi Pedersen 43
 40 17. september Mana, Steinmerra og Innergårdsnebba Torli Dyrli 44 
 41 23. september Snøfjellet (1579 moh) Heidi Sivertsen Nerland, Lene Wirum 46
 42 24. september Storfjellet/Rødfjellet Terje Møst, Inger Johanne Bjørnå 46
 43 7. oktober Sandsnestindene Roar Halten 48
 44    Avtales dato Trolltind (når den første snøen kommer) Ingar Hannasvik 48

    B A R N A S  T U R L A G
 1 4.  mars Tur til Grytbakksætra Harald-Atle Oppedal, Målfrid Guldstein 51
 2 10. –12. mars Skihelg i Grødalen Lisbeth Thorsø, Geir Egil Botten 52
 3 8. mai Steinbua i Sunndal Lene Bjorli 53
 4 20. mai Tur til Meekknoken Kjell Guldstein, Liudmila Mikakova 53
 5 27. –28. mai Familietur til Nersetra Anne Hjørdis Caspersen Telstad, Ole Martin Follerø Øyen 55
 6 4. juni Tur til Melen Linn Mekvik 55
 7 22. juli Dagstur til Innerdalen Torill Bloch, Camilla Gaupseth 56
 8 19. august Tur til Jørgenvågsalen på Tustna Harald-Atle Oppedal, Målfrid Guldstein 57 
 9 27. august Topptur til Åsbøsnyta Gretha Varvik 58
 10 2. –3. desember Juleverksted på Nersetra  58
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5Harstadfjellet.  (Foto: Siw Hansen)



Vi bruker alle typer terreng fra høyfjell til skjærgård. Vi benytter føtter, ski, sykkel og 
kajakk. Noen av turene er klassikere som stadig er like populære, mens andre er nye
av året. Vi tar gjerne imot ønsker og tips, samt kommentarer til årets program.
Vær klar over at de fleste av de lokale turistforeningene i landet arrangerer fellesturer.
For KNTs medlemmer kan turene til Trondhjems Turistforening (TT) og Molde og Romsdals 
Turistforening (MRT) være særlig aktuelle. Ring TT eller MRT (telefonnummer i Fjell og 
Vidde) eller gå inn på deres hjemmesider. På Internett kan du f.eks. gå via KNTs hjem-
meside, kntur.no, her finner du pekere til andre turistforeninger og selvfølgelig masse 
informasjon om KNT.
Det er over 50 personer som stiller opp som turledere i årets program. En stor takk til de
som frivillig og uten noen form for lønn, stiller opp for å lede alle oss andre på en trygg 
og opplevelsesrik vandring i skog og fjell. Vi takker også våre annonsører for sporty 
deltakelse!

Med fjellhilsen fra turkomiteen:
Roar Halten: 950 81 118 Jon Bolstad: 994 92 839
Håvard Johansen: 454 35 095 Dina Gaupseth: 906 91 501
Snorre Visnes: 957 44 425 

Kontakt oss:
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Telefon: 71 67 69 37
Kontoradresse: Storgt. 8–10, 6500 Kristiansund
Postadresse: Postboks 476, 6501 Kristiansund
E-post: turist@knt.no  www.kntur.no

VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE TURSESONG

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017:
Hovedmedlem ..........................................................................  Kr
Student/ungdom 19–26 år  ......................................................  Kr
Skoleungdom 13–18 år  ............................................................  Kr
Honnørmedlem (alder/uføretrygdet) ........................................  Kr
Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem ...  Kr
Barnas Turlag 0– 12 år  .............................................................  Kr
Familiemedlemskap (en faktura)  .............................................. Kr

Som medlem av KNT får du i desember tilsendt foreningens fellestur-
katalog, KNTs og DNTs årbøker. Medlemmer får også 7 nummer av
bladet Fjell & Vidde i året. Medlemmer gis rabatt på overnatting på
mer enn 500 hytter og andre overnattingssteder i hele landet.

Bli med på tur!

GEBYR: På alle turer med påmelding må du betale et gebyr hvis du trekker deg etter 
påmeldingsfristen, dette gjelder også om du står på reserveplass. Dette er gjort for å lette 
arbeidet for turlederne. Turlederen skal i minst mulig grad bli møtt med: «Å ja, nå husker 
jeg. Jo, – jeg hadde faktisk tenkt å være med. Nei, du skjønner det at akkurat nå så passer 
det ikke.» Turlederne våre har nok arbeid med turene likevel, skån dem for unødvendige
oppringinger. Den påmeldingslista som turlederen henter skal være slik at han/hun kan 
planlegge ut fra den.

FORSIKRING – ANSVAR: For ordens skyld understreker vi at deltakelse på KNTs arrange-
menter skjer på deltakernes eget ansvar. KNT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger 
av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avviklingen av disse arrangementene. 
Hvis en ønsker å være dekket, anbefaler vi å tegne en reise- eller ulykkesforsikring.

ALDERSGRENSE: Vi har ingen aldersgrense på turene, men er du under 18 år må du 
være i følge med en ansvarlig voksen.
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PÅMELDING: For de turer som krever påmelding, er dette nevnt i teksten
for hver enkelt tur.

ANNONSERING: Dagsturer blir normalt kunngjort på kntur.no
og KNTs Facebookside.

OPPMØTE: Oppmøtested og tidspunkt blir alltid annonsert. De som møter
frem andre steder underveis, må melde fra til turleder.

OVERNATTINGSTURER: Ved påmelding til overnattingsturer, vil hver enkelt
deltager bli kontaktet for ytterligere informasjon.

BRUK AV PRIVATBILER: Til de fleste turer bruker vi privatbiler. Derfor er vi
avhengige av at endel av deltakerne møter fram med egen bil. Vi samordner
kjøringen slik at de som ikke har bil kan sitte på. Overflødige biler settes igjen.

KJØREGODTGJØRELSE: Som utgangspunkt foreslår vi Kr 2,– pr. km. Men
det er opp til hver enkelt sjåfør å fastsette kjøregodtgjørelsen. Fergeutgifter
deles på antall personer pr. bil.

KRAV TIL DELTAKER: Det er vanskelig å si hvilke forutsetninger du bør ha for
å være med på en tur. Du bør i utgangspunktet ha litt turerfaring, samt normal
fysikk. Du kan selv gjøre en vurdering ut ifra graderingen av tur

GRADERING AV TURENE:PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

 Vi regner en tur fra Bolga over Freikollen til Storbakken som en lett tur. Stigningen 
er her omkring 500 m, turen tar 2–3 timer og har lett eller ingen oppakning.

1 SKO  Lett tur

Tidsforbruk 4–6 timer. Stigning 3–700 m. Oppakning 3–6 kg.
2 SKO  Søndagstur

Tidsforbruk 5–8 timer. Stigning 300–1000 m. Oppakning 5–10 kg.
3 SKO  Dagsmarsj fra hytte til hytte i fjellet

300–1800 m. Oppakning 5–20 kg.
4 SKO  Tung tur

Faktorer som bidrar til å gjøre turen tung er mange. Bortsett fra personlige
egenskaper hos den enkelte kan vi nevne:
• Stigning: Mere stigning gjør turen tyngre.
• Vekt av oppakning: Tung sekk gir tung tur.
• Vær og føre kan gjøre den letteste tur tung.
• Tempo og pausenes lengde og antall.

De fleste med noe turerfaring og en brukbar kondisjon vil kunne gjennomføre 
en tung tur. Forutsetningen er lavt nok tempo og nok pauser. Begrensende her 
er tålmodigheten i gruppa og at en må utnytte dagslyset.

BILDER  Har du turbilder du kunne tenke deg å dele med andre? Vi skulle så gjerne 
hatt flere å velge fra til turheftet. Send en e-post med bilder til haava-3@online.no 
og ta sjansen på at de blir brukt. Skriv i e-posten: 1) Fotograf, 2) Hvor bildet er tatt, 
3) Hvem som er med på bildet, 4) Forslag til bildetekst. Alle gode bilder er velkomne, 
men det er ekstra stas med blinkskudd fra fellesturer.
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Sengeplasser: I tillegg til det antall senger som er nevnt for hver enkelt hytte har alle hyttene 
sofabenker på stua og ekstra madrasser for flatsenger til sengeloft /hemser og gulv. Noen hytter 
har også dobbeltsenger (120 cm).

Aursjøhytta (862 m.o.h.) 40 sengeplasser + 10 på hems. Betjent fra sankthans til 1. september, tlf. 47 
41 24 74. Bilvei (bomavgift) fra Sunndalsøra og Eikesdalen. Elektrisk lys og varme, dusj. Utenom betjent 
sesong, selvbetjent, 16 senger. DNT-lås. Behøves flere sengeplasser, kontakt KNT-kontoret for avtale. Fin 
plass til arrangementer (ut sept). Adkomst: Ligger til vei.

Eiriksvollen (140 m.o.h.) Trollheimen. 15 sengeplasser + 3 på sofa og 3 på hems. Bindeledd mellom 
Innerdalen og Vangshaugen. Selvbetjent. DNT-lås.  Adkomst: 10 min fra vei/Fale bru.

Gammelsætra (800 m.o.h.) Dovrefjell. Gammelt koselig setertun fra 1770 og enda eldre. 32 senge-
plasser. Gode fiskemuligheter, spesielt for fluefiske i nærheten. Lett adkomst, bomvei fra Jenstad, 15-20 
min å gå fra enden av veien. Passer fint for eldre eller familier med barn som ønsker lette dagsturer. 
Gammelsætra er selvbetjent og står åpen hele året. Adkomst: 1/2 t fra bomvei/Jenstad.

Grytbakksetra (413 m.o.h.) Fjordruta. 22 sengeplasser fordelt på 2- og 3-sengsrom + 2 ekstra på stua. 
Flotte badekulper i bekken nedenfor hytta. Fiske i nærliggende vann. Snøsikkert og flott skiterreng. 
Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: 2 t fra Øygarden/Bæverdalen.

Grøvudalshytta (875 m.o.h.) Dovrefjell. Hovedhytte med 18 senger, anneks med åtte, og to i uthuset, 
tils. 28 sengeplasser. Om vinteren er hovedhytta stengt. Fra veien er det 7 km lettgått sti til hytta, og den 
er derved velegnet for eldre og familier med barn. På Gammelsetra, hyttas nærmeste nabo, arrangeres
hver sommer seterkurs; melk, rømme og andre seterprodukter fåes kjøpt. Grøvudalshytta er selvbetjent 
og åpen hele året. Adkomst: Bomvei til Hallen, herfra 2 t.

Gullsteinvollen (180 m.o.h.) Fjordruta. 14 sengeplasser + 2 på stue + hems. To koselige tømmerhus på 
en gammel seteroll. Flott utsikt utover hurtigruteleia, Edøya og Smøla mot nord og mot «Tustna-alpene» 
mot vest. Selvbetjent. DNT-lås. Adkomst: Fra park. i Gullsteinsdalen, 1/2 t.

Hardbakkhytta (780 m.o.h.) Fjordruta. Særpreget hytte i fjordruta med spesiellplassering ved kanten av  
et lite vann, på toppen av fjellet. 11 sengeplasser i hovedhytta + 12 i Steinbua (sikringsbu). Uforlignelig
rundskue dag som natt. Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: 2,5 t fra Valsøybotn.

Hermannhytta Fjordruta. Trivelig hytte med 12 sengeplasser i to hus. Selvbetjent. Åpen hele året. 
Adkomst: 2 t fra Skjermoen/Surnadal.

Imarbu (5 m.o.h.) Fjordruta. Åpnet sommeren 2004. Nøkkel skaffes fra KNT. 10 sengeplasser i soverom. 
Sengeloft med 18 sengeplasser. Et soverom med 4 sengeplasser i anneks til vinterkvarter med adgang 
for hund. Fjordrutas eneste hytte ved sjøen. Den ligger svært vakkert til på Viavikneset i Imarsundet. Fine 
dagsturmål hvis en velger å være på Imarbu en dag eller to ekstra. For å komme over sundet bruker en en 
av de to geitbåtene. Fiskeutstyr er også tilgjengelig. Selvbetjent. DNT-lås. Adkomst: 15 min fra bomvei.

Innerdalen (400 m.o.h.) Trollheimen. “Norges vakreste dal”, sier mange og ikke uten grunn. Landets 
første lanskapsvernområde. Her finnes alt hva norsk fjell- og seterkultur kan frembringe. Utsikten fra 
Bjøråskaret på ruta mellom Todalen og Innerdalen er av ypperste klasse, norsk naturs eget glansbilde: 
Breer (Vinnubreen er fylkets største), tallrike, høye tinder med Skarfjell og Innerdalstårnet midt i mot, 
alle populære klatrefjell, idylliske vatn og elver og frodige voller der det ennå er drift om sommeren. 
Innerdalen har tre overnattingssteder i sommersesongen og to om vinteren:
Innerdalshytta (Nyhytta) er betjent i sommersesongen. Stengt om vinteren. 27 sengeplasser. Hytta ble 
reist i 1988 og drives av Torill og Iver Innerdal. Tlf. 71 69 79 90. Adkomst: 1,5 t fra park.plass Nerdal.
Innerdalshytta (Gammelhytta) og låven er selvbetjent hele året. 53 sengeplasser. Hytta er av laftet 
tømmer og var den første, større turisthytte nord for Dovre som var bygd spesielt for formålet da den ble 
tatt i bruk i 1893. Låven er ombygd til vinterkvarter. DNT-lås. Adkomst: 1,5 t fra park.plass Nerdal.
Renndølsetra er betjent i sommersesongen med 24 sengeplasser og selvbetjent om vinteren med
6 sengeplasser. DNT-lås. Her er det lang tradisjon for seterdrift om sommeren og mange av setras egne 
produkter finner du på bordet til frokost eller middag. Hytta drives av familien Opdøl. Tlf. 71 69 77 96.
Adkomst: 1,5 t fra park.plass Nerdal.

Jutulbu (400 m.o.h.) Fjordruta. 12 sengeplasser og 7 senger på hems. Fiskerike vann i nærheten og fine 
muligheter for dagsturer ut fra hytta. Badekulp i bekken litt nedenfor hytta. Selvbetjent og åpen hele 
året. Adkomst: 1,5 t fra skogsvei i lia ovenfor Settemsura eller fra Hugaskaret.

Kårøyan (280 m.o.h) Fjordruta. Kvarter med 20 sengeplasser i gammellåna på fjellgården Kårøyan. 
Gården er i full drift med dyr og alt tilhørende. Flott turterreng sommer som vinter. Bilvei (bomvei) helt 
fram hele året. Adresse: Kårøyan fjellgård, 7203 Vinjeøra. Tlf. 907 69 845. Ikke alltid bemannet. Plass må 
bestilles. Adkomst: Bilvei helt fram.

KNTs hytter
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Loennechenbua (1360 m.o.h.) Dovrefjell. Trivelig liten steinbu (Norges minste turisthytte). Et kombinert 
sove- og oppholdsrom. To forholdsvis rommelige sengeplasser! Tidligere jaktbu tilhørende kristiansunde-
ren Harald J. Loennechen. Som gave til KNT i 1936. Ubetjent og åpen hele året. Adkomst: 4 t fra park.plass 
ved Gammelsetra/Bomvei.

Nersetra (180 m.o.h.) Fjordruta. Nedlagt gårdsbruk med våningshus, fjøs, stabbur, eldhus, vedskjul, smie 
og sommerfjøs. Base for Barnas Turlag i KNT. 33 sengeplasser. Selvbetjent kvarter med 8 sengeplasser i 
Stabburet og 8 senger i Sommerfjøset. DNT-lås. Adkomst: 500 m fra vei til Foldfjorden.

Raubergshytta (1317 m.o.h.) Dovrefjell. 18 sengeplasser. Flott utgangspunkt for fiske i nærliggende 
vann om sommeren, eller de lekreste skiturer når snøen ligger i fjellet. Selvbetjent og åpen hele året.
Adkomst: Fra anleggsvei i Torbudalen, 3 t.

Rovangen (445 m.o.h.) Fjordruta. Trivelig hytteanlegg med nybygd tømmerhytte og lite, eldre anneks 
for vinterbruk beliggende ved Rostolvatnet. 14 sengeplasser + 3 på stue og 7 på hems. Fiskemuligheter. 
Flott skiterreng. Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: Fra Tverrbotn i Auredalen, 1,5 t.

Sollia (310 m.o.h.) Fjordruta. Tidligere gårdsbruk og seter. Innenfor de gamle fjøsmurene er det satt opp 
en unik turisthytte. Hytta har en utsøkt beliggenhet på setervollen hvor lia stuper bratt ned mot Vinjefjor-
den. 12 sengeplasser. Sollia er ledd i Fjordruta men er også verdt et besøk i seg selv. Kan være mulighet
for skyss over fjorden. Sjekk hyttesida på www.kntur.no. God sti opp, men stien fra Vinjeøra anbefales 
spesielt. Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: Fra Vinjeøra.

Storfiskhytta (490 m.o.h.) Fjordruta. 12 sengeplasser. Fiskerike vann i nærheten og et spennende
småkupert terreng gir fine turmuligheter til alle årstider. Selvbetjent og åpen hele året.
Adkomst: Fra bomvei til Klakkan, 1,5 t.

Storlisetra (240 m.o.h.) Fjordruta. Tidligere seter. 13 sengeplasser + 2 på stue. Fritt og fint beliggende
i lia med nydelig utsikt mot nord, vest og øst. Nærliggende fiskevann. Selvbetjent. Åpen hele året.
Adkomst: Fra Vinjeøra, 1,5 t.

Sætersetra (320 m.o.h.) Trollheimen. Koselig, restaurert seterhus med bademuligheter like ved. Selv-
betjent og åpen hele året. 8 sengeplasser + 2 på stue. Adkomst: Fra Sagatun/Surnadal, 1,5 t.

Todalshytta (50 m.o.h.) Trollheimen. I likhet med Vangshaugen ble også denne hytta reist av engelsk-
mannen E. Lort Philips og sto ferdig i 1901. Kjøpt av KNT i 1947. 28 sengeplasser på to og tresengs rom. 
Egen lakenpose/sovepose må benyttes, oppredd seng mot tillegg i prisen. Betjent fra St. Hans til 1. 
september, telefon 71 66 38 36. Flott sted for møter og arrangement. Selvbetjent med 4 sengeplasser 
+ 1 på sofa i anneks utenom sommersesongen. DNT-lås. Adkomst: Ligger til vei.
Trollstua (70 m.o.h.) Fjordruta. 11 sengeplasser + 2 på stue + 9 på hems. Trolsk skogshytte som ligger 
på en liten høyde i skogen med utsikt over Bjønnavatnet og Jørgenvågsalen. Naust med båt og kanoer. 
Dette er den første hytta på Fjordruta når en starter fra Kristiansund. Selvbetjent. DNT-lås.
Adkomst: 15 min fra vei/skogsvei.

Tverrlihytta (560 m.o.h.) Fjordruta. 12 sengeplasser + 3 på stue og 6 på hems. Hytta ligger fritt til med 
et nydelig panorama mot syd. Usjenert vaskekulp i bekken nedenfor hytta. Fiskemuligheter i nærliggende 
vann og snøsikkert skiterreng. Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: 2 t fra Valsøybotn, 2,5 t fra 
Bæverdalen.

Vangshaugen (740 m.o.h.) Dovrefjell. Bygget av engelskmannen E. Lort Philips i 1905. Mye av innven-
taret i hovedbygningen skriver seg fra ham. Overtatt av KNT i 1934. 64 sengeplasser, vesentlig på tosengs 
rom. Egen lakenpose/sovepose må benyttes, oppreid seng mot til-legg i prisen. Robåter og kanoer leies 
ut. Strøm. Betjent fra St.Hans til 1. september, telefon 71 69 57 11. Ellers i året er annekset med 4 senge-
plasser + 2 på stue og 3 på hems og Litjstua med 10 senger, selvbetjent. DNT-lås. Adkomst: Ligger vei vei.

Vindølbu (455 m.o.h.) Trollheimen. En flott beliggenhet oppunder Tindfjellet og et utmerket utgangs-
punkt for vinter- og sommerturer i området. Hytta er bindeleddet mellom Fjordruta (Sætersetra og Her-
mannhytta) og Trollheimen (Trollheimshytta). 9 senger + 2 på stue og 6 på hems. Selvbetjent. Åpen hele
året. Adkomst: 1,5 t fra vinterbrøytet vei i Vindøladalen.

Vollasetra (750 m.o.h.) Trollheimen. Gammelt seteranlegg (setring frem til 1954) med sel, et unikt eld-
hus i stein, fjøs og, ikke minst, Øyabua. 13 sengeplasser i fjøset, 5 i eldhuset og 3 i Øyabua. Fiskevann og 
helårs turterreng. Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: 1,5 t fra parkering på Vollan gård i Sunndalen.

Åmotdalshytta (1304 m.o.h.) Dovrefjell. Reist i 1922 som en liten steinbu. En større hytte ble ført opp i 
1953, og er knyttet sammen med steinbua ved en mellomgang. 34 sengeplasser. Snøhetta, 2286 m.o.h. 
er nærmeste nabo. Selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: Buss fra Hjerlinn til Snøheim i sommer-
sesongen.

Innerdalen, Gammelhytta  (Foto: Eirik Gudmundsen)
9



Harstadfjellet

1000 høydemeter i puddersnø
Harstadfjellet er en av Gjemnes kommunes mest besøkte fjelltopper på ski. 
Selv om vi skal gå nesten 1000 høydemeter, er det likevel ikke den mest 
krevende turen. 

Turen opp tar ca. 3 timer, og er spesielt godt egnet for deg på randonne-
eller telemarkski. Siden noen partier på turen vil være over 30 grader og det 
kan være skredutsatt, stilles det krav til deltakerne om å ha med skredsøker, 
søkestang og spade.

Turen blir annonsert når snøforholdene er på sitt beste!

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 10.00

Turleder: Bjørn Emil Aae, tlf. 905 56 480

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 1

Treningssenteret
Kristiansund – Midtbyen – Averøy

Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund N
Telefon 71 58 42 44

www.treningssenteret-kristiansund.no
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Kveldstur til Raudheia

Skitur i vintermørket
Har du lyst til å prøve en skitur i vintermørket med hodelykt. Anbefales det 
å bli med på tur denne januarkvelden opp til toppen av Raudheia 669 moh. 
Det er også mulig fullmånen kommer frem denne kvelden.

Turen går fra parkeringsplassen på Fursetfjellet og følger den vanlige 
traseen opp til toppen. Turen opp tar ca 1,5 timer, og trolig litt kortere 
tid ned igjen.

TORSDAG 12. JANUAR

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 17.00

Turledere: Håvard Johansen, tlf. 454 35 095, e-post: haava-3@online.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 2

Storfjellet

Sjelden flott åpen fjellside
De fleste har sett Storfjellet i Batnfjorden, men de færreste har vært der 
oppe på ski. Benytt sjansen og bli med på en fin skitur denne februardagen. 

Vi går opp lia langs en traktorvei og siste partiet gjennom skogen før vi 
kommer opp i det åpne landskapet. Vi regner med å bruke 3 timer opp til 
toppen av Storfjellet 796 moh.

Den første halvdelen av nedkjøringen er slak, fin og åpen, før vi forhåpent-
ligvis får en flott skogskjøring den siste delen.

Dato for turen blir annonsert

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

Turleder: Tommy Aslaksen, tlf. 402 16 005,
e-post: tommy@bratrening.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 3
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Jutulbu og Stortussen

Den førromantiske hytteturen
Årets første hyttetur finner sted på Jutulbu, der vi går opp fra Bøfjorden 
lørdag morgen på ski. Senere på dagen blir det tur til Stortussen som sniker 
seg 639 m.o.h., og vi feirer førvalentin med kyllinggryte og smågodt. Utpå 
kvelden er det store muligheter for en romantisk kveldstur i måneskinn. 
Kanskje du finner den rette? 

Turen til Jutulbu tar ca. 2 timer, og alle må ha ski med feller.

LøRDAG 11.–SøNDAG 12. FEBRUAR

Oppmøte: Kongens Plass 11. januar kl. 08.00

Turleder: Jon Bolstad, tlf. 994 92 839, e-post: jonbolstad89@gmail.com

Påmelding innen 5. februar: fellestur@knt.no  (maks 8 deltakere).
Disponerer du bil, skriv dette i påmeldingen.

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: kr 500,- (inkluderer middag lørdag, frokost
og lunsj søndag). Brødmat må dere ta med selv.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 4

Jørenvågsalen

Skitur med havutsikt
Å gå på ski helt ute ved kysten er en spesiell opplevelse. Her trengs det ikke 
mange høydemetrene før du opplever å komme på fjellet samtidig som du 
får en fantastisk utsikt ut over havet.

Vi starter turen på Leira. Første stigningen opp mot Leirsetra tar vi skiene på 
ryggen (25min). På turen videre innover fjellet er det jevn stigning hele veien 
frem til selveste Jurtinden (867m). Etter en god pause på toppen får vi en flott 
nedtur som bare må oppleves.

LøRDAG 18. FEBRUAR

Oppmøte: Seivika fergekai kl 08.00

Turleder: : Håvard Johansen, tlf. 454 35 095, e-post: haava-3@online.no

Kart: 1321 II Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 5



Oppmøte: Myrvang kl. 10.15. Ferge fra Seivika 09.30.

Turledere: Bjørn E. Hultgreen, tlf. 906 23 827
Snorre Visnes, tlf. 957 44 425

Kart: 1321 II Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Med utsikt over fergefylket
Skarven er et fantastisk turfjell både sommer og vinter, selv om de fleste 
bare har vært her om sommeren. Utsikten er formidabel nesten uansett 
hvor vi beveger oss, og på toppen, 896 m.o.h., ser vi fjord og fjell i hele 
fylket, samt deler av Trøndelag.

Turen starter på Sør-siden av Tustna, da det på denne siden er mest stabile 
snøforhold. Opp mot toppen kan det enkelte steder være noen bratte 
partier. Nedturen innbyr til fantastiske muligheter for telemarkskjøring for 
de som ønsker det. 

Turen tar ca. 5–6 timer, og er egnet på randonne-, telemark- eller fjellski. 
Vel møtt til et kjempeflott skiområde.

Skarven på Tustna
LøRDAG 25. FEBRUAR

TUR 6
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Leverandør av:
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• Bademiljøbutikk



Høgfjellet

Variert skitur med utsikt fra kystnære fjell
På Nordmøre er vi så heldige at vi har utrolig mange flotte områder for 
skiopplevelser. Denne lørdagen blir det mulighet til en fellestur til Høgfjel-
let i Tingvoll. Det som er spesielt flott med dette området er variasjonen 
med både kupert skogsterreng og høyfjell med den flotte utsikten fra våre 
kystnære fjell. 

Vi begynner skituren fra Vasslia og går opp til Gylvannet. Her blir det en 
lenger pause før vi tar fatt på stigningen opp til Høgfjellet.

Turen tar ca. 5–6 timer med mange pauser og rolig tempo. Som på de fleste 
turer med motbakker vil skifeller gjøre turen lettere.

LØRDAG 4. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

Turledere: Ola Thingvold (ansvarlig), tlf. 918 19 248,
e-post: ola.thingvold@nktv.no 
Jan Gjerde, tlf. 95294006, e-post: j-gj@online.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 7

14

Kvannfjellet på ski

Populært skifjell i Fræna
Kvannfjellet i Fræna har ofte gode skiforhold allerede tidlig på vinteren. Kort 
vei fra Kristiansund og det en fin tur som godt kan gjennomføres på ettermid-
dagen når kveldene blir lysere. 

Vi starter turen på Syltesætra og følger den vanlige løypa til topps. Det er ofte 
litt avblåst på toppen, men fin utsikt. Vi beregner 5–6 timer på turen hvis det 
blir mange deltakere. 

LØRDAG 11. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 10.00

Turledere: : Jan Gjerde, tlf. 952 94 006, e-post: j-gj@online.no
Dina Gaupseth, tlf. 906 91 501, e-post: dina.gaupseth@nktv.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 8
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Skihelg i Storlidalen

Rundtur på ski til Hyttdalskamben (1308 moh), Halsbekkhøa (1365 moh) og Storbekkhøa (1504 moh)

LØRDAG 4.–SØNDAG 5. MARS

TUR 9

Vakre Storlidalen er utgangspunktet for en skitur denne helga.
Lørdag kl. 09.00 starter vi innerst i dalen og følger oppkjørt løpte opp lia og 
videre innover til Hyttdalskamben (1308 moh), nedkjøring til «bandet» før 

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 06.20 (felles transport).
Evt. kan du møte opp innerst i Storlidalen v/parkeringsplassen
kl. 08.45 – for avmarsj kl. 09.00.

Turledere:  Jan Olav T.Gimnæs (ansv.), tlf. 950 91 177, 
e-post: jan.olav.gimnaes@blockwatne.no
Kjetil Wedervang Mathisen, tlf. 92246559, e-post: kjetilwm@gmail.com

Overnatting: Den som ønsker å  komme på fredag ettermiddag/kveld
har mulighet til det,  ved så tidlig som mulig å gi beskjed direkte 
til Storli Gard v/Wenche innen 20.02.2017. Overnatting med middag, 
dessert lørdag kveld kl. 20.00. Frokost , nistepakke søndag.

Kart: Trollheimen 1:50 000

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

oppstigningen til Halsbekkhøa (1365 moh) og nedkjøring til «bandet» 
før oppstigning til Storbekkhøa (1504 moh). Utsikt over Trollheimen fra
toppene er fantastisk flott. Nedkjøringen fra Storbekkhøa er suverent
om vi er heldig med føre. Dette er en skitur i slående fint terreng som
tar hele dagen.

Dagen byr på terreng som er lettgått ,alpint og med fine nedrenn. 
Dette er en tur du ikke bør gå glipp av i flott fjell landskap.
Husk skifeller, vindtett og god bekledning, vindsekk, snøspade, solbriller,
solkrem, godt med mat og mye drikke. «Vanlige fjellski m/stålkant»
eller randoneski anbefales».

Søndag 5. mars blir det en tur etter ønsker fra turgruppen/turleder,
der Kringlehøa står høyt på listen.

Vi legger opp til en topp helg med ønsker om fint vintervær og mye snø.
Håper vi blir mange – maten er god på Storli Gård!



Innerdalen – Kringlehøa rundt

Den populære rundturen på ski

FREDAG 10.–SØNDAG 12. MARS

Oppmøte: P-plassen på Nerdal kl.19.00

Turledere:  Terje Møst (ansvarlig), tlf. 482 85 151
Per Gaupseth, tlf. 450 49 037

Påmelding innen 3. mars til: fellestur@knt.no
Avbestiller du etter 10. mars koster det kr 450,
også om du står på reserveplass

Kart: Norge-serien Oppdal

Turpris: kr 1.900,- (som dekker full pensjon fra middag
fredag til frokost søndag)

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 10
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Igjen er det duket for denne populære turen opp til Innerdalshytta der Torill 
og Iver ønsker oss varmt velkommen fredagskvelden. Vi treffes på P-plassen 
på Nerdal kl.19:00 og bruker en times tid på veien fram til hytta. Denne kvel-
den blir det god mat og sosialt samvær før vi stiller til start med velsmurte ski 
lørdag morgen. 

Uten å stresse setter vi kursen for Renndalen og Renndalsvatnet. Herfra går 
det bratt opp til Langvatnet, men derfra er det strake veien og nedoverbakke; 
Kringlehøa rundes, og er vi heldige blir det herlig telemarkskjøring ned til 
Fahlesetra. De siste kilometerne går vi i småkupert terreng tilbake til
Innerdalshytta – og kanskje en varm badstu før middag?

Turen tar mellom 7–9 timer, og selv om våren er like rundt hjørnet,
husker vi varmt tøy, vindtøy og lykt.

Telefon 71 57 00 00
www.tk.no



Tydalsnebba

Topptur til Tydalsnebba

LØRDAG 18. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl 08.30 eller ved startstedet ca. kl. 11.00
Vi kjører til Rykkjem og tar fergen over til Kvamme – så fortsetter vi et 
stykke fremover på riksvei 670 og deretter svinger vi til høyre og følger 
riksvei 671 inn i Todalen og helt inn til Kårvatn som er utgangspunktet 
for turen.

Turleder: Per Morten Hjemgård, tlf. 913 88 657,
 e-post: per-morten@puzzlelearning.no

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 11

Turen starter ved Norges mest bortgjemte sportsbutikk og er av mange en 
anbefalt topptur på Nordmøre. Her har det også blitt arrangert Norgescup i 
Randonee i flere år. Vi starter med andre ord turen ved Kårvatn Fjellutstyr, så 
om noe er glemt igjen hjemme er det kanskje mulig å kjøpe noe nytt utstyr 
før turen!

Vi går over brua og kommer oss over skoggrensen til høyre for Storsvaet. Så 
går vi videre til den østre delen av Kvernåbotnvatnet før vi starter på ryggen 
opp Tydalsnebba’s vestre side. 

Mange stopper før selve toppen da den beste nedkjøringen er herfra, og 
man må bære skiene den siste biten med bratt klyving. Her ser vi an føret og 
tilpasser dette til deltakernes ønsker.

På toppen kan vi nyte den flotte utsikten innover mot Innerdalen og 
Trollheimen og ut mot fjellene ved kysten. Nedkjøringen på litt over 1000 
høydemeter gir mange muligheter og kan tilpasses den enkeltes ferdigheter. 
Den nederste delen er av flere blitt beskrevet som Norges beste li.
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Grønnlia og Kamsvågfjellet

Tur for fjellskientusiaster
Dette er en flott skitur for de som liker å gå rolig på ski i variert, men ikke 
bratt fjellterreng.

Turen starter fra Vasslia og går via Steinhøgda og opp til Grønnlia og videre 
til dagens høydepunkt Kamsvågfjellet 670 moh.

Returen vil gå om Loennechenhytta og Grønlivannet i fin og slak nedkjøring.
Vi beregner 5–6 timer på hele turen.

LØRDAG 25. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl 09.00

Turleder: Aud Stølen, tlf. 473 86 092

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 12
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ALT INNEN FORSIKRING

Ditt lokale forsikringskontor
i Kristiansund og Nordmøre

Folkets Hus
6509 Kristiansund N. 

Tlf. 71 56 61 70
www.engdahlassuranse.no
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Skitur til Raubergshytta om Råstu

En flott skitur fra Grødalen om Råstu til
Raubergshytta som ligger majestetisk
til midt inne i Sunndalsfjella

LØRDAG 25.–SØNDAG 26. MARS

Oppmøte: Vangan like før Vangshaugen i Grødalen kl.10.00

Turledere: Geir Egil Botten (ansvarlig), tlf. 456 35 226
Lisbeth Thorsø, tlf. 416 24 522

Påmelding innen 20. mars til: fellestur@knt.no
Maks antall deltakere: 12

Kart: Sunndal, Romfo og Storskrymten

Turpris: kr 500,- (inkl. middag lørdag, frokost 
og niste søndag). Ferskt brød må hver enkelt ta med.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

Vi går fra Vangan i Grødalen lørdag morgen (ca. 800 moh) og går til toppen 
på Råstu (1673 meter). Turen til toppen har slak, fin stigning og tar om lag
4 timer. Vi nyter utsikten på Råstu, og forsetter turen ned til Raubergstæla, 

forbi Blækkbua og inn til Raubergshytta. Dette tar ca. 3 timer. På returen 
søndag tar vi samme vei, eller om Sæterfjellet eller Gjeitådalen avhengig av 
vær og føre. Fjellski og feller er å foretrekke, og obligatorisk for turen er varm 
og vindtett turbekledning for vinterfjellet, sovepose, vindsekk, liggeunderlag 
og ekstra med varmt tøy.
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Oppmøte: Coop Storbakken kl 09.00 eller ved startsted ca. kl. 10.30

Turledere: Per Morten Hjemgård, tlf. 913 88 657
e-post: per-morten@puzzlelearning.no

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Alpin topptur mellom Sunndal og Nesset
Åbittinden ligger på en tinderekke sammen med Trolltind og Blåfjell og er et 
glimrende utgangspunkt for en alpint topptur!

Turen starter på samme sted som Trolltind, men denne gangen holder vi til 
høyre og går inn mot indre Trollbotnen. Derfra krysser vi oppover til vi når 
snøskavlen på toppen. Litt avhengig av snømengde, vind og føreforhold fin-
ner vi en passasje til topplatået. Vel oppe er det bare å gå bortover ryggen 
for å nå varden. 

Turen opp er 4,5 km og antall høydemeter er ca 840 m.

Åbitttind
LØRDAG 1. APRIL

TUR 14

Strankåbotnfjellet og Salen

Perlene i Trollheimen
Dette er en skitur til en perle i Trollheimen. Strankåbotnfjellet ligger
på 1375 moh og Salen på 1430 moh.

Turen starter på Kårvatn i Todalen der vi går opp lia og inn i Naustådalen. 
Fra Naustådalsetra går vi 3 km inn i dalen før vi dreier mot nord inn og opp 
i Strankåbotnan. Etter noen hundre høydemeter kommer vi opp på ryggen 
mellom Naustådalen og Romådalen. 

Oppe på toppen er vi nær begge stortoppene i Trollheimen; Neådalsnota og 
Trollheimsnota. Vi kan evt. ta en bonustopp, Salen, som ligger på enden av 
ryggen. Nedrennet er ikke dårlig det heller.

SØNDAG 2. APRIL

Oppmøte: Coop Storbakken kl 07.00
Vi tar ferje fra Røkkum kl 08.45 og starter i Kårvatn kl 09.30
Turdeltakerne møter turlederen i Todalen

Turleder: Arne Petter Gabrielsen, tlf 906 47 296

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 15
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Påsketur til Sylan

Tømmerhyttenes stolthet

FREDAG 7.–TIRSDAG 11. APRIL

Oppmøte: Avtales med turledere ved påmelding

Turleder: Ketil Gils, tlf. 477 53 949, e-post: ket-gils@online.no

Påmelding til: fellestur@knt.no (bindende påmelding innen 29. mars)
Trekker du deg senere, koster det kr. 300,-
Min ant. turdeltakere: 6 pers. Maks ant. turdeltakere: 12 pers

Kart: Sylan

Turpris: kr 3.100,- (transport på spleisebasis i tillegg)

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 16

Dette blir en fantastisk firedagerstur innom trivelige tømmerhytter med 
hyggelig betjening. På to av hyttene er det full oppvartning, med treretters 
middag og kake til kaffen i peisestua. Alle rutene er permanentstaket, og 
dermed merket hele vinteren.

Dag 1: Vi kjører opp fredag og tar en natt på Bjørneggen. Her er det bilvei 
helt fram.

Dag 2: Vi legger du ut på turens 20 første kilometer over til Schulzhytta.

Dag 3: Turen går gjennom Ramskardet til Ramsjøhytta, og er på 15 km.

Dag 3: Nye 18 kilometer tilbakelegges på turen videre til den betjente
hytta Storerikvollen.

Dag 4: Fra Storerikvollen går turen nordover i lett terreng til Bjørneggen
og tilbake bilene igjen. Denne etappen er på 24 km.

For de som ønsker å fortsette påskeferien vil de få med seg gode tips
til videre turer, mens vi andre drar hjemover. Dette er på ingen mate en
ekspedisjon, men fine lettgåtte dagsmarsjer i et vanvittig fint skiterreng.
Vi har relativt god tid på etappene. Utstyret er fjellski med stålkant, ski-
smurning, skirens og ellers normal vinterutrustning.
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Skitur til Tarløysa

Den magiske hytta i Rauma
Bli med på skitur til Tarløysa i Rauma kommune. Fantastisk fin topp med en 
magisk utsikt innover Romsdalfjella og utover mot Molde og kysten. 

Turen tar ca 2,5 timer opp med en god pause. På toppen er det en fin hytte 
som er åpen hele året.

LØRDAG 22. APRIL

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.45
Ferge fra Sølsnes kl 10.30. Husk kr 60,-  til bommen på Nyseterveien.

Turleder: Marit Gjertsen, tlf. 990 10 153,
e-post: gjertsenmarit@hotmail.com

Kart: Norge-serien Romsdalsfjorden

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 17
Med hjerte for gode råvarer,
god service og god kvalitet
på alle produkter

Fra vårt pølsemakeri og
kjøkken kan vi tilby menyer
for ulike typer catering. 
Vi leverer julebord,
bryllup, konfirmasjoner,
barnedåp, bursdags-
feiringer, grillselskap,
styremiddager, klubb-
kvelder, overtidsmat m.m.

KORTREIST
MAT

I tillegg til all produksjon
av kjøttvarer og ulike sorter
påleggsvarer, produserer
vi fiskemat med råvarer fra
havet utenfor Kristiansund.

EGNE
OPPSKRIFTER

For vår del er det viktig
å hente å hente de beste
råvarene i markedet.
Vi kjøper vi bare prima 
kvalitetsråvarer.

LOKALE
RÅVARER

Våre åpningstider:
Mandag–fredag 09.00–18.00

 Lørdag 09.00–16.00

Industriveien 11B,
6517 Kristiansund N
Telefon 71 58 06 50
angus@gaupset.no
www.gaupset.no

Besøk oss på Facebook og Instagram
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• Dører 
• Vinduer
• Garderober

• Garasjeporter
• Trapper
• Ovner og peiser

Verkstedveien 13, 6517 Kristiansund N.
Telefon 71 52 86 35    www.romuld.com

Dronningens Krone

Vårskitur til et av Nordmøres bratte fjell
Dronningens Krone er som navnet tydelig forteller en majestetisk topp. Fra 
vi begynner turen ved Dalsbøen og opp til toppen er det en stigning på mer 
enn 1600 høydemeter. Den første timen blir det mest sannsynlig en gåtur 
med skiene på sekken. Ved skoggrensa vil vi få på oss skiene og traske opp 
det som går under navnet ”1000 metersbakken”. 

Men slitet opp blir glemt når vi kommer opp og får den fantastiske utsikten 
nedover Vinnubreen, Sunndalsfjorden og utover omkringliggende stortop-
per. Etter en lenger pause ved toppvarden på 1816 meter over fjorden er 
det bare å se frem til en av de fineste nedkjøringene på Nordmøre. Vi regner 
med å bruke 7-8 timer på turen.  Ski med stålkanter og langfeller er et 
minimumskrav for alle deltakere.

LØRDAG 13. MAI

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00, eller ved Dalsbøen kl. 09.30
Turen gås kun hvis det er gode værforhold

Turleder: Håvard Johansen, tlf. 454 35 095, e-post: haava-3@online.no

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 18
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Oppmøte: KNT-kontoret i Storgata kl. 15.00

Turleder: Elin Maridal, tlf. 971 86 605, e-post: elinmaridal@yahoo.no

Kart: Kristiansund 1:50 000

Turpris: kr 0,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Vi feirer 17. mai!
KNT har lang tradisjon i å delta i borgertoget i Kristiansund. Vi håper at flest 
mulig, store og små, har lyst til å gå under KNT sin fane.
Dette er en morsom tur som starter i Bendixensgate. Turen går gjennom 
flere av sentrumsgatene i fint marsjtempo. Fellesturen avsluttes på Kongens 
Plass. Møt opp på KNT-kontoret i Storgata klokka 15.00, hvor vi har faner og 
annet utstyr som skal være med i toget. Deretter stiller vi opp i Bendixens-
gate klokka 15.45. Ta gjerne på deg turutstyr og ta med nødvendig utstyr 
som f.eks. ski, kajakk, sykkel, gåstaver eller andre turremedier. Turen passer 
for alle.  

Beregnet gangtid er ca 1 time. Terrenget er ikke spesielt utfordrende. 

KNT i borgertoget
ONSDAG 17. MAI

TUR 19

På nye stier til Lågfjellet

Fantastisk utstikt over Freifjorden
Mange tar den tradisjonelle turstien til Lågfjellet som også går til Freikollen. 
Denne gangen skal vi til å begynne med, gå på en traktorvei litt lengre 
vest. Denne ble laget bl.a. som en konsekvens av nyttårsorkanen i 1992 og 
skogryddingen i etterkant. Vi skal sette kursen mot Sæterhaugen via noen 
nybygde sykkelstier og passere to hytter, med en fantastisk utsikt over 
Freifjorden. Videre over noen myrer mot Lågfjellet til det lokale innbyggere 
kaller Wernerhytta. Så videre vestover mot Møstabjønnen på en sti kanskje 
ikke mange har tatt før. Returen blir via Lågfjellvatnet og hovedstien ned til 
Storbakken. Pauser underveis etter behov. Turen tar 3–4 timer i rolig tempo. 
Ta gjerne med barn som er vante til turer på denne lengden.

LØRDAG 27. MAI

Oppmøte: Coop Storbakken kl 10.00

Turleder: Birger Blomvik, tlf 940 09 106, e-post: bblomvik@online.no

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 20



Yoga og fjelltur

Kombinasjonen Yoga og fjellturer har blitt svært populært de siste årene.
I år vil vi ta deg med til Nersetra i Aure hvor vi skal kombinere yoga og fjell-
tur, hvor yogainstruktør Mariann Saltkjelvik som har ansvaret yogatimene. 
Vi møtes på Seivika lørdag morgen, og kjører samlet innover til Nersetra. 
Hvis vær og føre tillater det – vil vi stoppe underveis for å ta en liten 
topptur. Ta derfor med matpakke og drikke. Etter fjellturen kjører vi videre 
til Nersetra. På kvelden har vi felles middag hvor vi har fokus på økologisk 
vegetarmat. Alle blir med og tilbereder maten. På søndag starter vi med 
morgen-yoga før vi spiser frokost, vasker opp og samlet tar turen til Vard-
fjellet. Vi beregner å være tilbake til bilene ca. kl. 15.00 søndag.
Ta med det du trenger til frokost og nistepakker lørdag og søndag. Ta med 
lakenpose/sovepose, yoga matte og løse/varme klær som egner seg til yoga. 
Namaste!

LøRDAG 3.–SøNDAG 4. JUNI

Oppmøte: Seivika fergekai, tidspunkt avtales
Turledere: Mariann Saltkjelvik (ansv.) tlf. 948 43 240,
e-post: Msaltkjelvik@gmail.com
Dina Gaupseth tlf. 906 91 501, e-post: dina.gaupseth@nktv.no
Påmelding innen 26. mai: fellestur@knt.no  (Maks 20 delt.)
Turpris: kr 750,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 21
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Gullsteinvollen /Nonshaugvatnet

Fiskelykke i Nonshaugvatnet
Det blir fisketur til Nonshaugvatnet på Tustna, like ved Gullsteinvollen. Fisker 
du med haspel, flue eller bare har lyst noen dager med naturens terapi, bør 
du bli med denne helga. Det er også muligheter for fjelltur på Knubben på 
680 m.o.h. for de litt mindre ihuga fiskerne. Kanskje det er denne helgen du 
finner ro i sjelen? Turen til Gullsteinvollen tar i underkant av 1 time, og alle må 
ha fiskeutstyr. Middagsmat og noe godt kjøpes inn i forkant, og turdeltakerne 
må selv ha med brødmat.

FREDAG 9.–SøNDAG 11. JUNI

Oppmøte: Kongens Plass 9. juni kl. 18.00.
Disponerer du bil, skriv dette i påmeldingen.

Turledere: Jon Bolstad og Ingrid Walstad Larsen, 
tlf. 994 92 839, e-post: jonbolstad89@gmail.com
Påmelding innen 5. juni: fellestur@knt.no
Maks antall turdeltakere: 10 stk.

Turpris: kr 1.000,- (inkluderer fom middag fredag,
tom lunsjpakke søndag). Alle må ev ta med brød.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 22



Oppmøte: CoopStorbakken kl. 16.00

Turleder: Jan Gjerde tlf. 952 94 006, e-post: j-gj@online.no
Dina Gaupseth tlf. 906 91 501, e-post: dina.gaupseth@nktv.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Frænas høyeste fjell
Vanligvis når KNT arrangerer tur til Kvannfjellet er det på ski.
Denne gangen skal vi gå på bena opp til toppen.

Vi møtes på Samvirkelaget klokken 16.00 og kjører sammen til Eide. 
Turen tar ca. 4 timer tur retur. Startpunktet ligger litt bortenfor
parkeringen hvor vi parkerer når vi skal på ski. Turen går i lett terreng
i bratt motbakke hele veien. Flott utsikt.

Kvannfjellet
TORSDAG  10. JUNI

TUR 23

Luten og Heklatindan

Lang fjelltur i vakre omgivelser
Vi kjører fra Bunnpris og opp Rødalen til bom og parkeringsplass. Derifra 
går vi forbi idylliske Rødalssetra og videre opp Trondalen. Legger inn en 
god pause ved vatna i Trondalen før vi tar fatt på oppstigningen til Luten 
fra høyre side. Fra Luten går vi videre nedover til Heklatidenene der vi hele 
veien kan nyte den flotte utsikten.
Vi beregner å bruke 6–7 timer på turen.

LøRDAG 17. JUNI

Oppmøte: Bunnpris ved Moaskiftet/Sylte brua kl 09.00

Turleder: Karina Sandnes og Bjørn Arve Olsen
tlf. 941 75 576, e-post: karina-sandnes@hotmail.com

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 24

27



Topptur i Rondane   5 dagers tur

På tur i et av landets flotteste fjellområder

28. JULI–3. AUGUST

Avgang med bil: Kristiansund kl. 12.00. Sunndalsøra kl. 13.30

Turleder: Eirik Gudmundsen, tlf. 908 89 703,
e-post: eigudmun@online.no

Påmelding til turleder: innen 10. juli, helst på e-post. 
Er du under 18 år, må en foresatt være med. Påmeldingen er bindende 
etter 10. juli. Trekker du deg senere, koster det kr. 300,-. 

Kart: 1:100.000: Rondane

Turpris: kr 5.000,- 
Transport på spleisebasis kommer i tillegg.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 25

28

I år satser vi på noen av stortoppene i Rondane. Det fine med disse toppene 
er at det ikke er så lange turer for å nå dem. Effektiv gangtid er fra 4 til 7 
timer. Med fast bopel kan vi nyte toppturene i lange drag i et av landets 
flotteste fjellområder. Turene kan avbrytes tidligere enn toppen for den 
som ønsker det. På denne turen skal vi bruke kun to hytter, Bjørhollia og 
Rondvassbu, begge betjente.

Vi starter med bil fra Kristiansund fredag ettermiddag den 28. juli
kl. 12.00. Avgang fra Sunndalsøra kl.13.30. Vi kjører Folldalen og
Atnadalen til Straumbu. Herfra er det 2 timers gangtid til Bjørhollia
der vi er fremme ca. kl. 18.00. Middag kl. 19.00. Lørdag skal vi til
Rondvassbu og turen går gjennom Illmanndalen (4t). 

På Rondvassbu etablerer vi oss og nyter denne klassikeren av en betjent 
hytte. I dagene som kommer skal vi bestige fire topper.

Rekkefølgen på toppturene blir avgjort etter værforholdene de enkelte 
dagene. Turene går til Veslesmeden (2015m) (5 t), til Storronden (2138m) 
(4 t) og til Rondslottet (2178) og Vinjeronden ((2045) (7 t). De siste to er 
nabotopper. 

Turen tilbake går også gjennom Illmanndalen til Straumbu (6 t) eller,
hvis noen ønsker det, båt til nordenden av Rondvatnet og gjennom
Langglupdalen til Straumbu (5 t fra båten) til bilene. Båtturen som
i 2016 kostet kr. 120,-, er ikke med i prisen. Vi inntar evt. middag
for eksempel på Hjerkinnhus (ikke med i prisen).



Ytre og Indre Sula

Et fjell, to topper

LøRDAG 12. AUGUST

Oppmøte: Kl. 09.00 ved Todalskrysset i Surnadal, riksvei 670,
på veien mellom Surnadal og Kvanne. Her er det en p-plass
like etter at du svinger av mot Todalen

Turleder: Inger Fjærli Bergset, tlf. 915 24 130

Kart: Norge serien Surnadal

Turpris: kr. 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 26

Drømmer du om å stå på en høg topp og speide ut over fjellheimen?
Vil du oppleve en topptur hvor det også kan krible litt i magen. Da kan
turen til de to toppene på Sula være det rette turmålet for deg!

Turen starter ved enden av Blomliveien (bomvei).
Av de to toppene velger vi å ta Ytre Sula (1318 moh) først.
Her er det en unik utsikt med kombinasjonen fjord og fjell. Etter en lengre 
pause på toppen går vi ned i skaret og opp  til Indre Sula (1325 moh) som er 
den høyeste av de to toppene. På avstand kan toppen virke bratt og utilgjen-

gelig, men for de fleste er det en overkommelig tur opp til toppen.
Turen tilbake går ned i dalen nord for Ytre Sula.

Vi beregner å bruke 6-7 timer på hele turen.
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Vi er ett byggevarehus som har alt du trenger av interiør,
bo- og byggevarer til hjemmet ditt, og ønsker å være en aktiv,

hjelpsom og nyttig partner i ditt oppussings- eller byggeprosjekt.
www.maxbo.no



Fottur frå Eikesdal opp til toppen av utløpet til Mardalsfossen

Oppmøte: Fergekaia i Eikesdal, i sørenden av Eikesdalsvatnet, kl. 10.00.
Turledere: Paula Reitan Lie, tlf.  952 30 708, paula.reitan.lie@mrfylke.no
Marit Wadsten, tlf. 41690285, e-post: maritw@hivolda.no
Kart: Norge serien Sunndalsøra
«Romsdalsfjella Sør» (Nordeca Turkart 1:50 000)
Turpris: kr 50,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Mardalsfossen er Nord-Europas høgaste fossefall på 655 m. Dei fleste kjenner til Mardøla-aksjonen i 1970 
der dei demonstrerte for å hindre utbygging av Mardalsfossen. Turen startar ved fergekaia. Vi går først 
ca 350 m oppover bygdevegen. Her tek av ved den T-merka stien over ei eng og oppover eit kulturbeite 
(stien vart forresten rydda og oppattmerka i 2016), før vi kjem opp mot ein sti som går sikk-sakk til
ca 900 moh, til vi kjem til Litjbotn. Fint å ta ein liten stopp her for å sjå på utsikta over Eikesdalen. Vidare 
blir det litt slakkare terreng før vi tek siste etappe oppover til Sandgrovbotn. Her får vi utsikt mot utløpet 
av Mardalsfossen. Plana er å gå rundt tjønna for å kome heilt bort til utløpet. Det er ikkje tilgang til vatn 
på turen opp lia, men oppe i Litjbotn kan vi fylle opp drikkeflaskene. Det er ein fordel å ha litt trening før 
turen. Vi skal opp frå 26 til 1000 moh. I skodde blir turen avlyst. Sett av ca. 7 t. til turen frå fergekaia til vi 
er nede igjen. Eikesdal har også vertshus, som er ope til og med denne helga. Det kan være fint å avslutte 
turen med eit måltid eller litt drikke der før ein tek turen heimover. 

Sandgrovbotn og Mardalsfossen
LøRDAG 19. AUGUST

TUR 27

Mardalsfossen,
Nord Europas
høgaste fossefall.
(Foto: Terje Holm)



Denne turen går til et flott område i Trollheimen mellom Todalen og Innerda-
len. Vi starter like før Kårvatn, og her blir det rask stigning fra første stund. På 
ca 850 moh kommer vi til platået ved Storfjellet, med ei fantastisk utsikt over 
dalen. Herfra går vi til Grinarvatnet og begynner oppstigningen til Grinaren, 
et litt krevende parti. Platået før selve toppen har en varde med panoramaut-
sikt mot Skjerdingfjellet og Todalen. Grinaren ligger på 1520 moh. og herfra 
ser en store deler av Trollheimen. Etter pause på toppen, følger vi høydedra-
get videre til Slanglifjellet , langs grensa mellom Sunndal og Surnadal.
Her, i skaret mellom Grinaren og Slanglifjellet, kan vi finne eldgamle spor 

Grinaren i Trollheimen
LøRDAG 19. AUGUST

TUR 28

Oppmøte: Kl. 08.00 ved Todalskrysset i Surnadal, riksvei 670,
på vegen mellom Surnadal og Kvanne. Her er det en p-plass
like etter at du svinger av mot Todalen.

Turledere: Siri Vullum, tlf. 415 46 315, e-post: siri.vullum@gmail.com
Marit Elin Eid, tlf. 952 32 821, e-post: marit.eid@svorka.net

Kart: Turkart Trollheimen

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Rundtur til Grinaren og Slanglifjellet
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BYGGMESTER EIRIK ScHALdE
Bedriftsveien 7C, 6517 Kristiansund N.
Tlf. 71 67 89 00 – Mobiltlf. 45 24 09 00

www.triohus.no

etter fangst; flere tusen år gamle buestillinger kan observeres i steinura. Herfra
får vi også etter hvert fin utsikt innover mot Tovatna. Vi går tilbake til Storfjellet
via Slanglifjellslåa og Grinarhøgdin, og på hele ruta har vi et flott skue ned mot
øvre og nedre Grinarvatna. Fra Storfjellet går vi ned den bratte lia vi kom opp.
Dette er en forholdsvis lang tur, ca 10–12 timer, der det forventes at deltagerne
er i rimelig god form.
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Årsundfjellet

Fottur i variert terreng
Vi kjører samlet til oppstartstedet, men for de som ønsker å møte oss der er 
det selvsagt mulig. Turen starter 1,2 km fra Kvisvik, i retning Årsund. Der er 
en stor parkeringsplass på høyre side av vegen. Vi følger traktorvegen som 
går ut fra parkeringsplassen, opp den bratte lia. Etter 200 høydemeter er vi 
oppe ved idylliske Terjeråsvatnet. Når vi passerer tregrensen følger vi videre 
ryggen opp til toppen av Årsundfjellet. Er det fint vær, tar vi en kaffepause 
på toppen, og nyter den flotte utsikten. Turen ned igjen går samme vei. 
Selv om det er en kort tur, og fin sti hele veien, så er det endel våte parti. 
Fjellsko anbefales. 

Turen tar ca. 2,5 time, inkludert pause på toppen. 

ONSDAG 23. AUGUST

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 16.00

Turleder: Reidun Sveaas, tlf. 922 43 667,
e-post: rstorb@online.no

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 29



Skarfjellet

På grensen mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

LøRDAG 26. AUGUST

Oppmøte: Coop Frei Storbakken kl. 07.00 for samkjøring og spleisebasis. 
Alternativt, oppmøte etter avtale med turleder langs kjørerute
om Tingvoll eller oppmøte på parkeringa til Innerdalen.

Turleder: Jan Inge Kjørsvik, tlf. 957 82 858, e-post: jikjoers@gmail.com

Tpåmelding innen 20. augsst til: fellestur@knt.no

Kart: Sunndalsøra 1:50 000

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 30

Dette er et flott turmål som kan skilte med en fantastisk utsikt over det beste 
Nordmøre kan gi oss og resten av verden så langt øyet kan se.

Starten går fra Dalen (parkering til Innerdalen) på sti opp mot Virumsetra 
og Grasdalen hvor  dagens første rast tas. Herfra går ferden i rolig tempo 
sørøstover og først igjennom et bjerkekratt for deretter å komme oss opp ei 
snørenne med variert ur til vi kommer opp til de kjente Jutulene. Dette er 
noen flotte høytragende fjellbautaer som naturen selv har formet. Herfra 
blir det å komme seg opp på nordryggen av Skarfjellet men først må nok et 

snøparti og en liten hammer forseres med lett klyving. Nå gjenstår et stykke 
tildels grov ur før vi endelig er på Skarfjellets topp med sine 1790 moh og 
kan blant annet se ned på Innerdalstårnet. På returen går vi om vardene og 
stupet på nordenden av Skarfjellet og videre ned samme vei som opp.

Dette er en lang og noe krevende tur som har noe over 1500 høydemeter 
som må forseres og i luftlinje ca. 13 km. Estimert tid på ruta er på ca 10 timer.
Pakning med mat, drikke og bekledning for en lang dag i høyfjellet må tas 
med.
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Blåfjellet i Halsa

Ett av mange blåfjell på Nordmøre
Denne turen starter på lunneplassen ved Rognskog. Vi går i starten på en 
bratt kjerrevei, og møter fort den flotte utsikten når vi har forlatt kjerreveien 
og begynt på selve fjellet. Skålvikfjorden og Halsafjorden er noe av det vi 
har utsikt til. Vi går også forbi to flotte fjellvatn, der Bekkervatnet er det 
største. Dette er et fjell kanskje ikke så mange har besøkt på sommerstid, 
men som skifolket kjenner godt til. Turen er også beskrevet på Morortur
sin app.

LøRDAG 26. AUGUST

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08:45 for å rekke 09.30-ferga fra 
Kanestrøm. Turleder møter på bussholdeplassen på Betnakrysset
på E39 klokka 10.00.

Turleder: Jens Halten, tlf  992 60 793, e-post: jens@haltenbanken.net

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 31
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Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz har de senere år hatt
en sterk vekst. Vår virksomhet er rettet mot næringsliv,
offentlig virksomhet og privatpersoner.

Vi er Nordvestlandets største og ledende advokatfirma
med nær 40 medarbeidere, fordelt på våre kontorer
i Kristiansund, Molde, Ålesund og Ørsta.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz DA
Storgata 34, 6508 Kristiansund
Tlf. 71 58 44 44   www.ovgj.no



Langrabbpiken

Med topputsikt til fjellene i Torbudalen og Øksendalen

SøNDAG 27. AUGUST

Oppmøte: Best Sunndalsøra kl. 09.00

Turledere:
Brit Bakken, tlf 978 93 511, e-post: brit.bakken@sunndal.kommune.no
Hilde Andersen, tlf 996 37 279, e-post: hildeandersen@me.com

Kart: Norge serien Sunndalsøra

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 32

Langrabbpiken (1506 moh) er en av toppene i Kalkinnmassivet på Sunn-
dalsøra. Toppen ligger mellom Sunndalen og Litledalen.

Turen starter på Mæhle, vi følger samme sti som til Litlkalkinn. Vi går i flatt 
terreng det første kvarteret før vi krysser ei elv. Deretter følger vi fin, men 
nokså bratt sti som slynger seg opp til trimpost i Hareimdalen (700 moh). 
Her tar vi en rastepause. Ruta videre starter med ei steinur, før vi følger stien 
opp LitlHareimdalen. Når vi når toppen av dalen (1150 moh), ser vi toppen 
av Langrabbpiken stikke opp til venstre i horisonten. Vi går den siste biten i 
steinur, i relativt slakt terreng. Vi legger inn en rast ved et av de flotte vatna 

vi passerer. Kanskje er det noen som vil ta en dukkert? Etter rasten tar vi fatt 
på den siste kneika til toppen. Fra toppen har vi fantastisk utsikt til fjella i 
Torbudalen og Øksendalen. 

Som de fleste andre turer i Sunndal er dette en mektig tur med effektive 
høydemeter. Vi beregner ca 7 timer på turen.

35

KVALITET, KUNNSKAP
OG KUNDEFOKUS

www.adcom.no
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Mat-kul-tur

En kulinarisk opplevelse i fjellheimen

FREDAG 1.–LØRDAG 3. SEPTEMBER

Oppmøte: Gammelsætra fredag ettermiddag
Turledere: Harald Storvik tlf. 982 44677, e-post: harald@storvik.lu  
Greta Storvik tlf. 975 53 475, e-post: greta@storvik.lu
Påmeling senest 10. august til: fellestur@knt.no
Maks 15 deltakere.Påmeldingen er bindende etter 20/8, også for de som 
står på reserveplass. Trekker du deg etter 20/8,- koster det Kr 500,–.
Kart: Turkart Dovrefjell
Turpris: kr 1.600,- inkluderer middag fredag, steinaldermiddag
lørdag, og overnattinger. Drikke og tørrmat besørges av
hver enkelt. Individuell transport, men turlederne
koordinerer transporten slik at alle blir med.

TUR 33

Vi ønsker å opprettholde tradisjonen med ”MATKULTUR”. Vi vil igjen invitere 
deg til huldreland for å delta på en kulinarisk helg på Gammelsetra –
et koselig restaurert sætertun øverst i Sunndalen.

Vi møtes på Gammelsætra fredag ettermiddag, etter at vi har gått fra parke-
ringen, en tur på ca. 20 minutter. Om kvelden blir det kveldsmat og kos rundt 

bålet, hvis været tillater det. Lørdag morgen spiser vi en god frokost, smører 
en god matpakke før de som ønsker og det blir med Harald på en flott tur ned 
i Åmotan. Der forserer vi hengebruer over elvene, og får et fantastisk skue 
mot tre flotte fossefall. Turen tar ca. 6 timer. For de som synes dette kan bli 
langt, er det fint å gå en tur rundt sætra, en tur oppover den flotte Lindalen, 
eller en tur opp mot fjellet bak sætra. Her har hver enkelt full frihet til å til-
bringe dagen som man vil. Vel tilbake til sætra, blir det kulturelle aktiviteter, 
før vi fyrer opp i kokegropa og tilbereder mat på ekte steinaldervis! Maten 
serveres med spennende tilbehør, også tilberedt under åpen himmel, og 
spises ved langbord opplyst av talglys utenfor hytteveggen, mens fullmånen 
forhåpentlig skaper ekstra stemning. Hvis vi er ekstra heldige, får vi kanskje 
et glimt av huldra også. Dette er en tur hvor deltakerne deltar både på matla-
ging og opprydding. Her får alle egne oppgaver for fellesskapet!

Etter frokost søndag blir alle med på opprydding og nedvask før man valgfritt 
kan ta en tur på egenhånd eller sette kursen hjemover. Sovepose eller laken-
post må medtas. Lommelykt/hodelykt anbefales! 

Spørsmål kan rettes til Kul-tur-lederne. Maks deltakere: 15. Er du under 18 år, 
må du være i følge med en voksen person.



37Mat-kul-tur.  (Foto: Roar Halten)



38 Mana.  (Foto: Roar Halten)



Snota

Tur til det vakreste fjellmassivet i Trollheimen

LØRDAG 2. SEPTEMBER

Oppmøte: Bommen i Folldal kl. 09.30. De som ønsker kan samles
for felles bilkjøring ved Coop Storbakken kl. 07.00. Fergeavgang fra
Kanestraum kl. 07.30 (2016).

Turledere:
Berit Caspersen, tlf. 971 86 516, e-post: beritcasp@svorka.net
John Dønnem og Tore Svendgård 

Kart: Turkart Trollheimen

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 34

Høyreist og majestetisk ruver ho i det fjerne, dette fjellet som har forført 
fjellvandrere gjennom generasjoner, og som vel kan kalles det vakreste 
fjellmassivet i Trollheimen.

Turen i år starter fra Gråsjøen. Vi skal følg merket sti hele veien opp. Når 
selve oppstigningen mot Snota begynner får vi oppleve dette egenartede 
fjellet etter hvert som toppen rykker nærmere for hvert nytt platå vi kommer 
opp på. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor ruta til Snota har ry som en av 

landets fineste toppturer. Maken til variert kliving opp sva, gjennom skar 
og over rygger skal man lete lenge etter. Etter den første stigningen på 
brattskurte fjell flater terrenget ut igjen og vi kommer inn i et spennende 
parti med snøskavler, bekker og små vatn.

Oppe på breen følger vi tydelig tråkk som leder oss over det snødekte partiet 
og tilslutt følger vi ryggen fram mot toppen. Og for en utsikt det er som 
møter oss oppe ved varden.

Her får vi et utrolig rundskue til fjellene i Trollheimen, sørover mot Innerdals-
fjellene og Dovrefjell og utover den brede Folldalen. Vestover ser vi Blånebba, 
Pekhøtta og Rognnebba nærmest oss og Tustnastabban langt ute mot havet.

Dette er en forholdsvis lang tur, ca. 8t, og en del stigning, så du bør være i 
rimelig god form.
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Stabben og Inderbergsalen

Luftig tur med havutsikt

LØRDAG 3. SEPTEMBER

Oppmøte: Avtales med turledere (ferge fra Seivika)

Turledere: Ingar Hannasvik (ansv), tlf. 91 61 41 49, ingar-a@online.no
Jan Gjerde, tlf. 95 29 40 06, e-post: j-gj@online.no

Påmelding til: j-gj@online.no
Max antall deltakere: 20 personer

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 35
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Stabben er det vanskeligste fjellet av Tustnastabban å bestige.  Dersom du vil 
være med må du tåle å klyve i bratt, luftig og stedvis utsatt terreng. Lokal-
kjente folk går gjerne turen uten bruk av sikringsutstyr. På denne turen vil du 
få taustøtte, det vil si at det vil bli lagt ut tau på utsatte partier. Du vil ikke bli 
bundet inn i tau som under en klatretur da dette vil øke tidsforbruket svært 
mye. Du vil altså i stor grad være ansvarlig for din egen sikkerhet.
 Vi starter på Soleim og følger en skogsvei før vi tar av bratt opp mot toppen. 
Etter 2–3 timer med litt klyving står vi på toppen av Stabben og kan nyte 

en fantastisk utsikt. Vi skal videre og den første delen av traversen mot In-
derbergsalen er luftig og utsatt. Det kan være aktuelt å legge ut tau på noen 
partier. Etter dette morsomme partiet med luftig klyving blir igjen fjellryg-
gen brei og det er lett og fint å gå inn til den store varden på Inderbergsalen. 
Lia ned fra toppen er bratt og vi begynner å bli slitne så vi tar det med ro 
ned mot Soleimsdalen. Vi følger sti som gradvis blir til skogsvei ut dalen og 
tilbake til utgangspunktet. Turen tar 8-10 timer.

Nordmøre Revisjon AS
Storgt. 34, 6508 Kristiansund
Telefon: 715 715 00
www.nordmore-revisjon.no

AURE, Gamle brannstasjonen  ..tlf.

KRISTIANSUND N., Storgt. 34   tlf.

SUNNDAL, Sunndalsvn. 6  ....... tlf.

SURNADAL, Skeivegen 26  ...... tlf.

TINGVOLL  ............................... tlf.

976 62 143

715 715 00

916 65 558

716 58 585

916 65 558
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Oppmøte: Avtales med turledere
Turledere: Ketil Gils, tlf. 477 53 949 og Brith R. Stafne
Påmelding innen 1. september til: fellestur@knt.no
Maks 12 deltakere. Påmeldingen er bindende. Trekker du deg senere, 
koster det kr. 300,-.
Kart: Sylan
Turpris: kr 2.700,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Nedalshytta–Sylryggen
(Storsola–Storsylen–Lillsylen) 25 km 
Turen tar hele dagen så vi reiser inn på fredag og overnatter på Nedalshytta 
(betjent) til søndag.

10–12 timer, bratt, dels enkel klatring/kliving. Ikke merket rute. Dette er en lang 
og krevende topp-tur, rett før toppen kommer man til en 8 meters hammer- de 
fleste som er vant med å gå og klive i fjellet vil ikke ha problemer med å komme 
opp, og vil ikke føle behovet for sikring. Flere andre passasjer ér for luftige for dem 
som ikke tåler store høyder.  Vi har med tau og sikringsutstyr, har man behov for 
klatresele så tar man med dette selv.

Syltraversen
FREDAG 8.–SØNDAG 10. SEPTEMBER

Jernbanetraseen i Litjdalen

Et kulturminne fra utbyggingen
av Aura-anleggene
En spennende tur med en historie, som oppleves trygg å gå på, men har 
bratte fjellsider rett ned til Litjdalen

Biltur opp Litjdalen der vi parkerer noen biler ved skytefeltet ved Dalen. 

Så kjører vi opp til starten av jernbanen oppe ved demningen ved Holbu-
vatnet. Der er starten på dagens gåtur nordover traseen, samt nedstignin-
gen ved Toppheis og ned til skytefeltet ved Dalen. Gåturen er på ca. 12 km 
der jernbanen er på rundt 9 km.

LØRDAG 9. SEPTEMBER

Oppmøte: Mesta i krysset RV62 og veien opp Litjdalen kl. 10.00

Turleder: Birger Blomvik, tlf. 940 09 106, e-post: bblomvik@online.no

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 37TUR 36
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Oppmøte: Best, Sunndalsøra kl. 09.00
Turledere: Heidi Sivertsen Nerland, 990 33 708, heidsnerland@gmail.com
Brit Bakken, tlf. 978 93 511, e-post: brit.bakken@sunndal.kommune.no
Kart: Norge-serien Sunndalsøra
Turpris: kr 50,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

1400 høydemeter over Sunndalsøra
Furunebba (1516) er et av de store fjellene som «henger over» Sunndalsøra. 
Underveis på turen passeres du fylkets største isbre, Vinnubreen.
Turen starter ved Hoås på Grøa. Første del av turen går på sti opp gjennom 
skogen. Etter et par hundre meter blir skogen mer glissen og du fortsetter 
videre opp i et ganske bratt terreng. Opp på kanten av platået på ca. 900 m 
går vi forbi en trimpost. Videre blir terrenget lettere. Fra platået og bortover 
til Vinnubreen er det ingen tydelig sti, men en kan følge noen varder. Like før 
Vinnubreen går vi over en morenerygg. Etter at vi har krysset Vinnubreen er 
det en tung bratt stigning opp en lang ur til vi kommer opp til selve toppen. 
Fra Furunebba er det stupbratt ned til Sunndalsøra. Mot nordvest ser du 
Hovsnebba, Dronninga og Kongskrona. Vi forventer å bruke 9 timer på turen, 
Med en stigning på 1400 høydemeter er dette en forholdsvis krevende tur.

Furunebba
SØNDAG 10.SEPTEMBER

TUR 38

Snøtinden

Den høyeste toppen i Gjemnes og Eide
Vi møtes på Storbakken kl. 0930 og kjører til Åndalen. Her parkerer vi 
bilene på parkeringsplassen og følger stien oppover lia til venstre for
Kvernsteinselva. Vel oppe ved Ullalandsvatnet tar vi en kafferast og de
tøffeste kan ta en dukkert hvis været tillater det.

Siste stykket opp mot toppen 1027 moh er litt bratt, men vel oppe flater
det ut og vi får en fantastisk utsikt mot Eide, Averøya og videre utover havet. 
Turen ned følger samme rute.

LØRDAG 16. SEPTEMBER

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.30 elller Åndalen 1000

Turledere: Ellen Gauslaa, tlf. 404 99 401
Randi Pedersen, tlf. 970 23 123

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 39
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3 topper på en dag
LØRDAG 17. SEPTEMBER

Oppmøte: Parkeringsplassen Krifast (Bergsøya) kl 10.00

Turleder: Torli Dyrli, tlf. 400 68 296

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 40
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Mana, Steinmerra og Innergårdsnebba
Denne lørdagen tar vi turen over 3 fjell med utgangspunkt fra Innergårdsse-
tra i Gjemnes. Første topp på turen blir Mana, som det fleste kaller Mannen, 
Her blir det en lengre pause før vi går videre til Steinmerra og ned i skaret 
før siste bakken opp til
Innergardsnebba.
Vi beregner 5-6 timer
på hele turen.

Mange flotte naturopplevelser på turen over tre fjell på en dag.  (Foto: Terje Holm)
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Snøfjellet

Topptur mellom Innerdalen og Todalen
Fra brua mellom Renndølssetra og Innerdalshytta følger vi oppmerket sti 
til Bjøroskaret. Dit er det 700 høydemeter på god sti med jevn stigning. 
Utsikten er praktfull mot fjella på sørsiden med Innerdalstårnet, Skarfjell, 
Trolla, Dronningskrona og Kongskrona. Vi går videre vestover langs ryggen 
opp mot Snøfjellet, helt til vi møter den loddrette sydveggen. Her går vi 
helt oppunder berghamrene og følger små varder som viser vei opp det 
bratteste partiet. Litt kliving første 50 meter, deretter slak stigning til top-
pen. Toppvarden ligger helt ute på kanten av stupet ned mot Bjøråskarvat-
net, på motsatt side av Bjøråskaret ser vi hele tinderekka langs Skjerding-
fjellet og mot vest har vi utsikt ned mot Todalen og Stangvikfjorden.
Vi beregner ca 8 timer på hele turen.

LØRDAG 23. SEPTEMBER

Oppmøte: Parkeringsplassen Nerdalen kl. 09.00

Turledere:
Heidi Sivertsen Nerland, 990 33 708, e-post: heidisnerland@gmail.com
Lene Wirum, 915 24 003, e-post: mail lenewirum@live.no
Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: kr 50,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 41
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Storfjellet/Rødfjellet

Tur med majestetisk utsikt
Harstadfjellet kjenner du nok til, men den litt mindre brautende naboen i 
nord, har du kanskje oversett? Det er det ingen grunn til, for Storfjellet byr på 
turkvaliteter det er vel verdt å ofre noen timer en høstlig lørdag på. Vi starter 
fra Astaddalen barnehage ca 1 km fra Batnfjordsøra sentrum og fortsetter på 
skogsbilvei/ traktorvei til vi nesten er over tregrensa. Herfra , oppe på Heian, 
går vi over et ganske flatt myrområde, før vi setter inn «toppstøtet» via flere 
små høyder opp mot ryggen på fjellet. Selve toppen er stor og flat og byr på 
flere varder vi besøker etter å ha pustet godt ut på det høyeste punktet, 794 
moh. Utsikten er som forventet; formidabel!

Turens varighet:  5 timer.

SØNDAG 24. SEPTEMBER

Oppmøte: Coop Storbakken kl.09.00

Turledere: Terje Møst, tlf. 482 85 151
Inger Johanne Bjørnå, tlf. 478 12 935

Kart: Norge-serien Kristiansund 

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 42
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besøksadresse
postadresse

telefon
telefax
e-post

foretaksreg.

Vågeveien 7
Postboks 65,
6501 Kristiansund N.
71 57 31 00
71 57 31 01
post@bedriftspartner.net
NO 938 251 878 MVA

REGNSKAP & SKATT
RÅDGIVNING

NYETABLERINGER

BYGGMESTERFORRETNING
Nils Jørgen Sæterøy

BYG G M E S T E R

Mobil: 926 96 212  post@sateroy.no
Sørlia 13, 6520 Frei – Tlf. 71 52 57 10 – Faks 71 52 59 34

– fagkunnskap gir trygghet
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Sandsnestindene 

Tinderangling i nærområdet
Vi må ikke dra langt for å få høydefølelsen på Nordmøre. Sandnestindene i 
Eide og Fræna byr på tinderangling av flotteste klasse. Vi organiserer oss slik 
at vi parkerer noen biler på parkeringsplassen til Trollkirka. Så kjører vi til 
Nås og starter turen der. 
Når vi kommer på toppen så ligger tindene på rad og rekke - Snipa, 
Hældalstinden, Blåfjellet, Stordalstinden og Trolltindan før vi går ned via 
Trollkyrkja. 
Turen er lang og man bør være fjellvant for å gjennomføre den. Ta med mat 
og drikke.
Dette er en dagstur, og vi bruker den tiden vi trenger.

LØRDAG 7. OKTOBER

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00

Turledere: Roar Halten, tlf. 950 81 118, e-post: roar@haltenbanken.net

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 43

Trolltind

Sesongens første skitur – en lørdag eller 
søndag fra midten av oktober og frem til jul
Vi satser på å komme oss på ski så snart den første snøen har kommet og
kjører om Jordalsgrenda og bomveien opp til ca. 500m. Er vi heldige kan 
vi ta på skiene ved bilen. 

Turen tas på sparket på kort varsel
og annonseres via sosiale medier.

NÅR DEN FØRSTE SNØEN KOMMER

Oppmøte: Coop Storbakken eller Jordalsgrenda

Turleder: Ingar Hannasvik tlf. 95975100, e-post: ingar-a@online.no

Kart: Norge serien Sunndalsøra

Turpris: kr 50,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 44



49Luten sett fra Bjørnen.  (Foto: Siw Hansen)



50 Tarløysa.  (Foto: Marit Gjertsen)



Oppmøte: Rensvik kl. 09.15

Turledere: Harald-Atle Oppedal, tlf. 951 54 119
Målfrid Guldstein, tlf.  906 33 541

Påmelding innen 22. mars til: fellestur@KNT.no
Maks 16 deltakere

Pris: kr 517,- pr. voksen, kr 60,- pr. barn pr. overnatting,
inkl. mat og overnatting

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Overnattingstur på Grytbakksætra
Vi starter fra Rensvik kl 9.15 og kjører sammen til parkering ved Brattset 
i Bøverdalen. (Ferje fra Kanestraum kl 10), går fra parkerinsplass ca 11.30.

Turen går i lettgått terreng, langs en scootertrasè / vei til å begynne med, og 
etterhvert må vi tråkke løypa selv. Vi beregner ca 2–3 timer fra parkeringen 
og inn til hytta. Vel fremme vil vi legge opp til at de enkelte kan velge litt 
aktiviteter selv. Noen vil mulig gå litt lenger skitur, andre velger kanskje
heller å være ved hytta og ha lek i snøen. Det kan være flotte skavler å 
grave snøhuler i.

Søndag har vi en god / rolig frokost før vi starter rydding og utvask og deretter 
starter på retur. Dersom været tillater og det er stemning for det planlegger vi 
en tur over Vardfjellet. Det forlenger turen litt både i lengde og høydemeter. 

Vi legger opp til at alle har med seg egen brødmat. Fellesmiddag lager vi 
av det som finnes på hytta – har noen smakt spaghetti carbonara kokt på 
vikingmelk og tilsatt bogskinke, -snaddergodt!! Hytta er også selvbetjent slik 
at det er mulig å kjøpe pålegg og en del tørrvarer. Her velger den enkelte selv 
hva de vil gjøre.

Betaling for kost og losji ordnes på engangsfullmakt på hytta, vi samordner 
dette når vi er der.

Denne turen er aktuell for barnefamilier med barn i alderen fra 8 år og 
oppover. Barna (og foreldrene) bør være vant til skigåing utenfor opp-
kjørte løyper. (Turledernes barn er 9 og 12 år).

Tur til Grytbakksætra
LØRDAG 4. MARS

TUR 1
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Oppmøte: Avmarsj fra parkeringsplass ved Vangshaugen
lørdag kl. 10.30

Turledere: Lisbeth Thorsø, tlf. 416 245 22
Geir Egil Botten, tlf. 456 35 226

Påmelding til: fellestur@KNT.no
20 på overnatting, ellers er alle velkommen lørdag og søndag

Pris: kr 517,- pr. voksen, kr 60,- pr. barn pr. overnatting,
inkl. mat og overnatting (pr. døgn)

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Ei aktiv helg for hele familien
Vi legger opp til ei aktiv helg for hele familien i Grødalen, med overnatting 
på Vangshaugen.

Vi vil prøve oss på skattejakt med bruk av skredsøker, spade og søkestang. 
Mulig vi øver oss på bruk av kart og kompass og bruk av GPS også.

Vi møtes på Vanghaugen på fredag, men det er også mulig å komme som 
overnattingsgjest på lørdag. Si fra om dette ved påmelding.

Lørdag går vi i fine preparerte løyper inn til området ved gapahuken til 
Grødalen hytteforening og rigger skileikområde for hvor barn i alle aldre. Det 
blir bålkos, alle må ta med mat til bålet selv.

Søndag satser vi på «topptur» til Melseterkollen, for de litt større ungene, de 
som ikke ønsker å delta på dette har flotte løyper og akebakker å boltre seg i 
nede i Grødalen.

Utstyr: Gode varme klær, langrenn/fjellski, sovepose/lakenpose, sitteunder-
lag og spade. 

Felles bespisning fredag og lørdag kveld. Hver familie besørger tørrmat
til frokost og matpakke /pølser til bålgrilling og drikke. 

Alle er velkommen til å delta på arrangementet lørdag (gratis).

Skihelg i Grødalen
FREDAG 10.–SØNDAG 12. MARS

TUR 2



Oppmøte: Børstølen gård kl. 17.00

Turleder: Lene Bjorli, tlf. 958 15 829

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Ettermiddagstur til Steinbua på Vettafjellet
Denne ettermiddagen tar vi med turgjengen opp til ei krasafaren steinbu 
oppå Vettafjellet. Vi starter ved gården Børstølen øverst på Viklandet og går 
opp Vikskaret. 

På toppen er det postkasse m/bok og ei steinbu ved et lite vann. Den flotte 
utsikten til flere retninger gir en ordentlig følelse av topptur.

Alle tar med kald drikke til motbakken, matpakke og varm drikke til en god 
pause på toppen hvor vi også skal kose oss med en liten quiz.

Turen opp tar ca 2 timer.

Steinbua i Sunndal
MANDAG 8. MAI

TUR 3

Tur til Meekknoken

Til toppen av Averøyas høyeste fjell
Lørdag 20. mai går turen til Meeknoken på Averøy. Fra denne toppen, som 
med sine 751 meter er Averøys høyeste fjell, er det flott utsikt i alle retninger.

Det er flere ruter til toppen, vi har valgt stien fra Mork til denne turen. Turen 
er rimelig lettgått, lengden på nær 7 km gjør at vi anbefaler alder fra 7 år 
på denne turen. Vi legger opp til en greit turtempo og tilpasser med pauser 
underveis. Velkommen til en flott tur!

Ta med litt kontanter til evt. parkeringsavgift.

LØRDAG 20. MAI

Oppmøte: Kl. 09.00 ved parkeringen etter bomstasjonen ved Atlanter-
havstunellen (Averøysiden) alternativt kl 09.30 på parkering på Mork. 

Turledere: Kjell Guldstein, tlf. 911 97 102
Liudmila Mikakova, tlf. 943 75 513

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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TUR 4



54 Innerdalen med Innerdalshytta (gammelhytta).  (Foto: Oddvar Olafsen)



Oppmøte: Ved gardsvegen lørdag kl. 12.00

Turledere: Anne Hjørdis Caspersen Telstad, tlf. 950 50 165
Ole Martin Follerø Øyen, tlf. 928 08 194

Turpris: kr. 517,- pr. voksen, kr 60,- pr. barn inkl. mat og overnatting

Påmelding innen 23. mai til: fellestur@knt.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Mange spennende aktiviteter
Kom og bli med på overnatting på Barnas-turlag si hytte Nersetra på Tustna.
Nersetra ligger vakkert til oppe i lia mellom Foldfjorden og Arasvika, ca 180 
moh og er opprinnelig en gammel gård og består av 8 restaurerte bygninger.
Her er mulighetene for aktiviteter mange, øvelse i bruk av kart og kompass, 
kapping og kløyving av ved, klatring i klatreveggen på låven, snekring av 
fuglebur på snekkerloftet mm. Er det fint vær er bading i fossen ved leir-
plassen obligatorisk.

Familietur til Nersetra
LØRDAG 27.– SØNDAG 28. MAI

TUR 5

Tur til Melen 

En vakker turopplevelse
Vi starter fra parkeringsplassen på Gådalsvatnet. Derfra er det godt merket 
sti helt opp til toppen. Det er slak stigning hele veien helt til de siste 500 
meterne mot toppen hvor det er litt bratt (men helt overkommelig).

Dette er en av de vakreste turopplevelsene på ytre Nordmøre/Romsdal
med fantastisk utsikt fra toppen. Toppen består av snaufjell og høyeste
punkt er 768 m.o.h. 
Vi går samme vei ned igjen og om ønskelig kan vi stikke innom Melvassbu
ved Melvatnet, ei lita steinhytte som er åpen for alle. 

Lengden på turen er 8,6 km. Deltakere bør være vant til å gå på tur
og over 7 år gamle i følge med voksen.

SøNDAG 4. JUNI

Oppmøte: Vi kjører fra Coop storbakken kl 09.00.
Det er også mulig å komme direkte til parkeringsplassen
ved Gådalsvatnet. Vi starter derfra kl 10.00.

Turleder: Linn Mekvik, tlf. 406 03 085

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 6
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Oppmøte: Parkeringsplass på Nedal kl 10.30

Turledere: Torill Bloch, tlf. 948 68 296
 Camilla Gaupseth, tlf. 916 253 53

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Norges vakreste dal
Lørdag 22. juli går vi på dagstur til vakre Innerdalen. Vi starter å gå fra par-
keringsplassen. Turen opp til Innerdalshytta tar ca 1,5 t. Det er en fin grusvei 
med et par bratte bakker. Det er bålpanner med grillrist så alle tar med det 
de selv ønsker å grille. Kanskje vi får til en fotballkamp på den store flotte 
gressplena?

Dagstur til Innerdalen
LøRDAG 22. JULI
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TUR 7

God tur!



Tur til Jørgenvågsalen på Tustna

En tur med mange opplevelser
Lørdag 19. august går turen til den vakre Jørgenvågsalen på Tustna. 
Vi starter turen fra parkering i Potetbygda på Tustna. Turen starter igjennom 
tett granskog før bakkene opp til Leirsetra. Vi samles der før vi fortsetter over 
litt myrlendt terreng. Etter å ha kommet over tregrensa tar vi av fra stien og 
krysser opp for å se på restene av et flyvrak fra 2.verdenskrig. Skal tro om 
noen skjønner hva de enkelte delene vi finner er?

Etter en liten pause her fortsetter vi oppover mot Jurtind/Jørgenvågsalen. På 
toppen er det flott utsikt både utover havet og over store deler av Nordmøre.
På retur har vi et par alternativ som bestemmes på sparket. Vi kan gå tilbake 
normalstien fra Jørgenvågsalen, dersom vi har tid kan turen forlenges over 

Knubben, dette tar fort en god time ekstra. Alternativt kan vi legge inn et bad 
i Røssvatnet. Dette ligger bare noen minutters kjøring fra parkeringen. Legg 
gjerne badeklær/håndklær i bilen dersom det er fint vær og vi skulle ønske en 
dukkert som avslutning.

Turen er av en slik lengde at vi krever at barna må være turvant og ha med 
foresatte. Vi anbefaler en minstealder på 7 år, turledernes barn er 9 og 12. 

LøRDAG 19. AUGUST

Oppmøte: Potetbygda ca kl 10.00 (Tilpasset fergeavgang fra Seivika
kl 09.30). Dersom noen ikke er kjent og vil at vi møter dere på Tømmer-
våg (ferjekaia) er det mulig, si i så tilfelle i fra ved påmeldingen.

Turledere: Harald-Atle Oppedal, tlf. 951 54 119
eller Målfrid Guldstein, tlf. 906 33 541

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 8

57



Oppmøte: Parkeringsplassen kl. 11.00. Kjør mot Nordvik, rett før du
kommer til Nordvik tar du av til venstre på grusvei skiltet Åsbøsnyta.

Turleder: Gretha Varvik, tlf. 480 38 625, 

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Familietur i Surnadal
Ta med barna på topptur. Vi møtes på parkeringsplassen klokken 11.00 og 
rusler til topps sammen. Turen begynner litt bratt med lett klatring for små 
ben, etterhvert blir det fint turtereng. Åsbøsnyta med sine 618 moh passer 
derfor godt som turmål til barn. Tempoet blir lagt opp slik at barn ned til 4-5 
år skal kunne gå turen selv, det er også mye å utforske underveis.

På toppen tar vi en felles lunsj og leker litt før begynner på turen ned igjen.

Topptur til Åsbøsnyta
SøNDAG 27. AUGUST
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TUR 9

Turpris: kr 120,- som dekker utstyr og materialer
til juleverkstedet

Påmelding innen 20. november til: fellestur@knt.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Mange spennende aktiviteter
Familiedugnaden og juleverkstedet på Nersetra er alltid populært. Det blir
som vanlig full aktivitet både i snekkerverkstedet og i hovedhuset med
masse spennende aktiviteter.
Nissen kommer også på besøk har vi hørt. Ta også med ski/akeutstyr hvis 
snøforholdene tilsier det. I tillegg til dette vil det bli tradisjonelle dugnadsak-
tiviteter for de voksne. Som alltid mye god julemat og hyggelig samvær.

Juleverksted på Nersetra
LØRDAG 2.–SØNDAG 3. DESEMBER

TUR 10
Familiedugnad og



59Fellestur Raubergshytta-Råstu.  (Foto: Birger Blomvik)



60  Sula.  (Foto: Halvor Blekken)



61Flott utsikt fra toppen av Meekknoken.  (Foto: Terje Holm)



Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Dette visdomsord bør alle fjellvan-
drere tenke på når de planlegger en tur og skal pakke sekken.Vi rår ikke med 
været, men med god planlegging kan det meste kompenseres med klesvalget.
I høyfjellet skifter været brått, og vi må være forberedt på å møte både nedbør, 
kulde og varme – sommer som vinter. Nedbør bør holdes ute fra kroppen, husk 
regntøy om sommeren, og tettvevd, gjerne foret vindtøy om vinteren. Noen 
sverger til vindtøy av bomull, andre til kunststoffer som gore-tex, microfiber o.l. 
Hovedpoenget er at vind og nedbør holdes utestengt, og at svette og kondens 
slipper ut.

Innerst foretrekker mange et svettetransporterende lag, gjerne i kunstfiber. 
Andre sverger til ullundertøy rett på kroppen. Mellom «ytter- og innervegg» skal 
isolasjonen ligge. Her er ullgenseren eller fleece’n god å ha når kvikksølvet siger 
nedover, eller vinden øker på.

På føttene anbefales fjellstøvler om sommeren, evt. gummistøvler på kortere 
turer i vått terreng. Husk å gå inn nye fjellstøvler før du legger ut på langtur! Da 
unngår du ubehagelige gnagsår.

Om vinteren kreves solid utstyr i høyfjellet. Langrennsski og -støvler hører 
hjemme i preparert løype. Støvlene må ha plass til gode raggsokker, gi god 
støtte til ankelen og ikke hemme blodomløpet. Skiene bør ha en midtbredde på 
minimum 55 mm og helst ha god innsving og stålkant.

Sekken må pakkes med omhu og vekten begrenses, men ikke på bekostning av 
sikkerheten! Sekken bør pakkes slik at utstyr med størst vekt legges nederst i 
sekken og innerst, dvs. nærmest ryggen. Nedenfor har vi listet opp det viktigste 
du bør ha med deg eller på deg:

HELE ÅRET:
Undertøy, strømper og ullsokker. Skjorte, trøye eller treningsjakke. Bukse, eller 
knickers og knestrømper. Kart og kompass. Genser, lue, skjerf, votter (reserve om 
vinteren!) Matpakke for dagens tur. Reserveproviant (sjokolade, nøtter, rosiner, 
kjeks eller lignende). Noe førstehjelpsutstyr for behandling av gnagsår, småsår 
etc. Kniv. Fyrstikker, vanntett pakket. Lette inneklær og sko. Toalettsaker og 
håndkle. Støvelimpregnering (om du har lærstøvler).

VINTERUTSTYR I TILLEGG:
Langt undertøy (ull?). Anorakk, vindbukse og vindvotter. Lue, skjerf og votter. 
Skismurning, skifeller. Reservedeler til bindinger. Solbriller og solkrem, også 
for leppene (faktor 8–50, avhengig av huden din). Termos med varm drikke. 
Vindsekk, sovepose (anbefales framfor lakenpose, en av delene er obligatorisk). 
Liggeunderlag. Snøspade Stearinlys.

SOMMERUTSTYR I TILLEGG:
Fjell- eller gummistøvler. Regntøy. Lett vindjakke eller anorakk. Myggolje,
solkrem. Lakenpose eller sovepose. (En av delene må benyttes på hyttene.)

Tips for fjellturen
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SELVBETJENTE OG UBETJENTE HYTTER                                                                                                                                                                             MEDLEM     IKKE-MEDLEM
Overnatting på Eiriksvollen, Gammelsætra, Grytbakksetra, Grøvudalshytta, Gullsteinvollen, Hardbakkhytta, Hermannhytta, Imarbu,
Jutulbu, Loennechenbua, Nersetra, Raubergshytta, Rovangen, Sollia, Storfiskhytta, Storlisetra, Sætersetra, Todalshytta (Isbua),
Trollstua, Tverrlihytta, Vangshaugen (Annekset og Litjstua utenom sommersesongen), Vinddølbu, Vollasetra og Åmotdalshytta  ........ kr  250,–  kr   360,–
Overnatting på Aursjøhytta (utenom sommersesongen) ....................................................................................................................... kr  280,–  kr   380,–
Innerdalen: Gammelhytta/låven (selvbetjent)  ......................................................................................................................................  kr  280,–  kr   380,–
Innerdalshytta (betjent)  ........................................................................................................................................................................ kr  355,–  kr   395,–
Renndølsetra (selvbetjent) ....................................................................................................... ............................................................. kr  280,– kr   380,–
Renndølsetra (betjent) ........................................................................................................................................................................... kr  355,– kr   395,–
Dagsbesøk/teltere (inntil kl. 18.00) samt enkeltpersoner eller pr. familie  ............................................................................................. kr     65,–  kr      85,–
Matpriser er oppslått på hyttene. Loennechenbua har ikke proviant.
Medlemmer av Barnas Turlag overnatter gratis på tur sammen med foresatte. Medlem under 27 år betaler halv medlemspris.
Barn under 13 år som ikke er medlem av Barnas Turlag samt ungdom under 27 år betaler halv pris av ikke-medlems-pris.

BETJENTE HYTTER: AURSJØHYTTA, TODALSHYTTA OG VANGSHAUGEN                                                                                                             
Overnatting  ........................................................................................................................................................................................... kr  355,– kr   390,–
Frokost  .................................................................................................................................................................................................. kr  120,–  kr   160,–
Middag (tre retter m/ kaffe, te eller saft)  ............................................................................................................................................... kr  310,–  kr   380,–
Nistepakke ............................................................................................................................................................................................. kr     75,–  kr     85,–
Termos med kaffe eller te (vennligst bestill kvelden i forveien)  ............................................................................................................. kr     45,–  kr     60,–
GRUPPER: For grupper på 10 personer eller fler betales medlemspris. Samlet oppgjør forutsettes.
Dusj – ikke-overnattende ...................................................................................................................................................................... kr    30,– kr     40,–
Madrass (hvis fullt)  ................................................................................................................................................................................ kr  120,–  kr   185,–
Oppredd seng kr 140,–. Lakenpose kan leies mot en fast avgift på kr 80,–. Sovepose eller lakenpose må benyttes ved overnatting
på våre hytter. For hund betales kr 100,– pr opphold.

SPESIELLE OVERNATTINGSPRISER FOR BETJENTE HYTTER: Medlemmer av Barnas Turlag overnatter gratis på tur sammen med foresatte.
Medlem under 27 år betaler halv medlemspris. Gjelder også på overnatting fellesturer.

SPESIELLE MATPRISER PÅ BETJENTE HYTTER: Barn under 13 år betaler halv pris. Medlemmer tilsluttet andre foreninger og søsterforeningene i Sverige, Finland og Island 
har samme rettigheter som KNTs medlemmer. Andre medlemskort gjelder ikke. Gyldig medlemskort for 2013 må forevises.

BARNEHAGER/SKOLEKLASSER: Selvbetjente hytter: halv medlemspris. Betjente hytter: medlemspris.
Leie av Vangshaugen utenom sesong: to tredjedeler av medlemspris (selvbetjent) for barn. Voksne: medlemspris.
Leie av Nersetra: Halv medlemspris for barn. Voksne: medlemspris.
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Haukvikenga 4
6517 Kristiansund N
Telefon: 815 30 038
firmapost-tp@sgmore.no
www.tp-engros.no

TP-Engros AS er en fullsortimentsgrossist med et
sortiment på over 4000 produkter. Produktspekteret 
er i hovedsak innenfor varegruppene nærings-
og nytelsesmidler, toalett- og håndtørkepapir.
rengjøringsmidler og rekvisita.

Eksempel på produkter er fersk frukt og grønnsaker,
Coca-Cola produkter, meieriprodukter, alkoholholdige
drikker, fersk fisk og kjøtt, egg- og fjærefe m.m.

Vi leverer også varer til KNTs hytter.

Innerdalen, Sunndal kommune  (Foto: Teje Holm)


