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St. Olavsspranget

Gråkallen

Øyberget

Månen

Jervfjellet

Vassfjellet

Storheia

7 TURMÅL
 I Trondheims markaområder
14. mai til 15. oktober 2017

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

Nå kan alle deltagere få kjøpe egen ”Til Topps t-skjorte” hos 
Skiklubben og Turistforeningen.

Pris 120,- Voksne- og barnestørrelser.

Premiering:
Ved sesongslutt er det trekning blant alle som har sendt inn 
kupongene pr. post eller sendt oss kodeordene på epost.

REGISTRERINGSKORT
Turmål Dato Kode

Bli bedre kjent i marka

I perioden 14. mai – 15. oktober har du muligheten til å bli bedre 
kjent i byens markaområder. For 16. år på rad arrangerer Trondhjems 
Skiklub og Trondhjems Turistforening Til Topps. Vi har valgt ut 
7 turmål, som vi har markert med en plakat med et kodeord. 
Kodeordene samler du opp og sender inn ved sesongslutt. 
Da kan du kjøpe pins og Kjentmannsmerke. 

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

Anbefalte kart:
Turkart Trondheim 1:50 000
Turkart Bymarka 1:25000
Kartene selges hos Trondhjems Turistforening.

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

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

Til Topps 2017 støttes av: 

Pins, merker og t-skjorte



Er ikke en tradisjonell topp, men toppen av 
et stup. Det heller ut mot fjorden med utsikt 

turen kan enten være Idrettsplassen i Trolla 

turen fra Trolla passerer vi Holstdammen, med 
landemerke med sine kupler, som dekker 

hva Holmenkollen var for Kristiania da 

En av de mest kjente toppene i Estenstadmarka 

som et skjold. 

1   St. Olavsspranget - 210 moh. 2   Gråkallen - 552 moh. 

3   Øyberget - 225 moh. 

4   Månen - 349 moh. 

5   Jervfjellet- 504 moh. 

7   Storheia - 565 moh. 

6   Vassfjellet - 710 moh. 
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