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 Turnr.    Dato Beskrivelse Turleder Side

 1      10. januar Havstien Jens Halten 10
* 2      25. februar Måneskinnstur i Flatsetmarka på Frei Lars Ola Fiske 11
* 3      25.–28. februar NF Grunnkurs Skred Alpint Ole-Morten Hestetun 12
* 4      27. februar Jørenvågsalen Håvard Johansen 12
* 5      13. mars Mørkedalen Lars Botten 13
* 6      13. mars Kråkvasstind Arne Folkestad 14
* 7      19–21. mars Dugnad på Trollstua Gro og Roar Halten 14
* 8      20. mars Fremre Grynningshøa Jan Olav T. Gimnæs og Irene Haugen Løvik 16
* 9      21. mars Hjulnebba Christoffer Nordahl og Marit Gjertsen 17
* 10      27. mars Nebba Odd Arne Dahle 18
* 11      31. mars– 4. april Kitekurs på Aursjøhytta Nils Johan Michelsen (info) 18
* 12      9.– 11. april Dugnad på Gullsteinvollen Håvard Johansen 19
* 13      17. april Dagstur til Hardbakkhytta Lars Botten 19
* 14      17. april Ryssdalsnebba Marit Gudmundsen og Turid Fossland Odin 20
* 15      23.–25. april Vakkerdalsbekken–Raubergshytta Birger Blomvik 21
* 16      23.–25. april Grunnleggende turlederkurs inkl. ambassadørkurs KNT 22
* 17      1. mai Dronningkrona Kjell Guldstein og Turid Fossland Odin 23
 18      8.–9. mai Smøla rundt på (el.)sykkel Alf Inge Jenssen 24
 19      17. mai KNT i borgertoget Roar Halten 25
 20      29. mai Langtur på Frei Martin Zschoch 26
* 21      5. juni Slotthøa Arne Petter Gabrielsen 26
 22      9. juni Kveldstur til Valfjellet Jan Gjerde og Dina Gaupseth 27
 23      18.–20. juni Trekanttur på Fjordruta Birger Blomvik 28
 24      17. juni Melen Bente Kristin Aae og Halvar Larsen 29
 25      20. juni Fra Høgseth til Batnfjord Martin Zschoch 29
 26      2.–4. juli Toppturer til Storskrymten og Grønliskarstinden Kjetil Wedervang Mathiesen 30
 27      10. juli Skåla Martin Zschoch 30
 28      16.–21. juli Fjordruta Eirik Gudmundsen 31

PÅMELDING 
I år er det obligatorisk påmelding på alle KNT sine turer. Påmelding skjer via våre nettsider:
kntur.no. Der står hver enkelt tur beskrevet, og det er i turbeskrivelsen påmeldingen skjer. 
Hvis du trenger hjelp til påmelding, send e-post til: fellestur@knt.no.
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Fellesturer 2021
Forsidebilde: Nordmarka.  
(Foto: Trine Storholt)



 29      7. august Padletur til holmer og øyer i Hustadvika Arve Tranø Olsen og Terje Møst 32
 30      7.–8. august Todalen–Innerdalen–Todalen Kåre Yttervik 33
 31      14. august Trollryggen fra Trollstigen Jan Inge Kjørsvik og Jan Gjerde 34
 32      15. august Storøra Steinar Tømmervåg 35
 33      21–22. august Padletur til Imarbu Kjetil Wedervang Mathiesen 36
 34      21. august Hjelmen Erling Kjøl 37
 35      22. august Atlanterhavsveien på (el.)sykkel Alf Inge Jenssen 37
 36      28. august Snota rundt fra Vindøldalen Håvard Johansen 38
 37      29. august Råstu i Grødalen Brit Bakken, Hilde Andersen og Heidi Sivertsen 39
 38      3.–5. september Mat-Kul-Tur Harald Storvik 40
 39     4. september Flånebba Ragnhild Rødset 41
 40     11. september Blåfjellet og Bækkervatnet Jens Halten og Gro Halten 43
 41     11.–12. september Dovre rundt på (el.)sykkel Alf Inge Jenssen 44
 42     12. september Dagstur til Loennechenbua Torill Dyrlie 45
 43     18. september Orsetsetra og Nøssa i Gjemnes Terje Møst og Inger Johanne Bjørnå 45
 44     19. september Soppkurs Åsa Sildnes 46
 45     19. september Høgfjellet i Tingvoll Erik Svanem  46
 46     25. september Kvenngrøet og Bjørkalifjellet Dag Arnesen og Olav A. Waage 47
 47     26. september Sørtussen Reidun Sveaas  47
 48     26. desember Sandvikstien Jens Halten 48
 49     30. desember Populær romjulstur på byfjellet Roar Halten 48
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    Utemiddager sammen med Barnas Turlag Kristiansund KNT Barnas Turlag 49
 1     7. mars Vintertur til Raudheia Kjell Guldstein 50
 2     28. mars Stavneset Ole Aksel Torp 50
 3     17.–18. april Familietur til Gullsteinvollen Ole Aksel Torp 51
 4     23. mai Bamsetur til Kjølavatnet i Eide KNT Barnas Turlag Kristiansund 52
 5     5.–6. juni Sommerfest på Nersetra KNT Barnas Turlag Kristiansund 52
 6     20. juni Tur til Herresdalsetra Stig Olav K. Zahl-Jansen 53
 7     25. juli Innerdalen Ole Aksel Torp 53
 8     8. august Ikorneset Stig Olav K. Zahl-Jansen 54
 9     5. september Kom deg ut dagen KNT Barnas Turlag Kristiansund 55
 10     3. oktober Storåsen i Stokkdalen Ole Aksel Torp 55
 11     26.–28. november Førjulshelg på Nersetra KNT Barnas Turlag Kristiansund 56

    B A R N A S  T U R L A G
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5Fra Melen mot Atlanterhavsveien.  (Foto: Irene Bjorli)



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 DNT Romsdal være 
(DNTR) særlig aktuelle. Ring TT eller DNTR (telefonnummer i Fjell og Vidde) eller gå inn på 
deres hjemmesider. På Internett kan du f.eks. gå via KNTs hjemmeside, kntur.no, her finner 
du pekere til andre turistforeninger og selvfølgelig masse informasjon om KNT.
Det er over 30 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 Birger Blomvik: 940 09 106
Håvard Johansen: 454 35 095 Jan Gjerde: 952 94 006
Marit Gudmundsen: 932 09 522

Kontakt oss:
Kristiansund og Nordmøre Turistforening
Telefon: 71 67 69 37
Kontoradresse: Storgata 8, 6509 Kristiansund
Postadresse: Postboks 476, 6501 Kristiansund
E-post: turist@knt.no  www.kntur.no

VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE TURSESONG

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2021:
Hovedmedlem ..........................................................................  Kr
Student/ungdom 19–26 år  ......................................................  Kr
Honnørmedlem  ........................................................................  Kr
Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem ...  Kr
Barn (Barnas Turlag)  .................................................................  Kr
Familiemedlemskap (én 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.
Se for øvrig informasjon og vilkår for våre fellesturer på: www.kntur.no/vilkar-turer/

ALDERSGRENSE: Vi har ingen aldersgrense på turene, men er du under 18 år må du 
være i følge med en ansvarlig voksen.6

  725,-
  370,-
  570,-
  400,-
  140,-
1300,-



PÅMELDING: Det er obligatorisk påmelding på alle turer via våre nettsider:
kntur.no

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 en del 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 Havstien eller Sandvikstien som en lett tur. Turen går uten mange 
høydemeter 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: Mer 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 fellestur@knt.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).
Gåtid: Estimert gåtid til hyttene er med utgangspunkt i fottur på sommerhalvåret.

Aursjøhytta (862 m.o.h.) Hytta er betjent i sesong, med servering av god lokalmat, middag og café. 
Det er 51 sengeplasser i betjent sesong. Utenom sesongen er Aursjøhytta selvbetjent, 16 sengeplasser 
+ hems, låst med DNT nøkkel. Kontakt aursjohytta@knt.no. Elektrisk lys og varme, dusj. 
Ankomst: Aursjøvegen (bomavgift) fra Sunndalsøra og Eikesdalen.

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 låst med DNT-lås.

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. Hovedhytta med 26 senger, Stabburet med åtte og tre i 
soveplasser uthuset. Om vinteren anmodes besøkende å bruke Stabburet. 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 setervoll. 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 spesiell plassering ved kanten 
av  et lite vann, på toppen av fjellet. 11 sengeplasser i hovedhytta + 12 i Steinbua (sikringsbu). Ufor-
lignelig 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. 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 man en av de to geit-
båtene. 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 Haugaskaret.

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. 28 sengeplasser i våningshus, låst med egen nøkkel. Kontakt 
KNT kontoret for leie. 8 sengeplasser i stabburet, selvbetjent og låst med DNT-lås. Adkomst: 500 m fra vei.

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 Aurdalen, 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 en del av Fjordruta, men er 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. Todalshytta er betjent i sesong, og det er 
selvbetjent overnatting utenom sesong i Isbua (4 senger) og Jomfruburet (3 senger). Låst med DNT-lås. 
Se informasjon om åpningstider på www.kntur.no/todalshytta. 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 90547837, e-post: vangshaugen@knt.no. Ellers i 
året er Annekset med 4 sengeplasser + 2 på stue og 3 på hems og Litjstua med 10 senger, selvbetjent. 
DNT-lås. Adkomst: Ligger ved 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 Hjerkinn til Snøheim i sommer-
sesongen.

Innerdalen, Gammelhytta  (Foto: Roar Halten)
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Havstien

Den nærmeste av nærturene
Vi starter turåret 2021 med en skikkelig lavterskel nærtur. Hvis du ikke har 
gått Havstien rundt vestsiden av Kirkelandet før, så kan dette være en god 
introduksjon til en av de mest gåtte turene i nærområdet til Kristiansund.

Utsikt mot Grip og Stavneset, med en liten touch av skogstur og fjærestei-
ner. På Havstien kan alle få en god turopplevelse.

SØNDAG 10. JANUAR

Oppmøte: Litjsand ved Rokilde kl. 11.00.

Turleder: Jens Halten, tlf. 992 60 793

Påmelding innen 8. januar på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-.

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

TUR 1
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Gode råd krever nærhet
BDO er et rådgivnings- og revisjonsselskap 
med dypt fotfeste i samfunns- og næringslivet 
over hele landet. Vi kjenner utfordringene, ser 
mulighetene og samarbeider tett med kundene 
våre for å skape og sikre verdier.

Kontakt oss gjerne: 
71 57 15 00 | nordmore@bdo.no
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En spennende skitur i nytt terreng
Denne skituren legger vi til et terreng der et fåtall setter skispor i dag. Vi skal 
bevege oss opp i Flatsetmarka på sydsiden av Frei, forhåpentligvis i klart 
februarvær under fullmåne. 

Vi starter ved bommen på Storbakken der de fleste starter sine Freikollturer, 
og følger skogsveien i retning Seterhaugen. På høyde med Tretthaugen tar 
vi av mot nordvest med Flatsetelva på høyre side etter en gammel tømmer-
vei lagd for hest og støtting. Etter å ha passert østre enden av Litlbolia dreier 
vi vestover og går i traseen under kraftlinja mellom Litlbolia og Fagerlia for 
så å dreie av mot nord over Fagerlia og kommer opp til Kalvskinnet (der hvor 
onsdagsgjengens gapahuk ligger). Her nyter vi stillheten i vinterkvelden. 

Vi har to valg fra Kalvskinnet. Enten østover til  Øver Vadet og ned, eller, 
avhengig av snøforholdene, fortsette opp til Lågfjellbakken (Langlia, hvor 
Wernerhytta ligger) og så vestover opp forbi Røykjarhuset og videre opp på 
Lågfjellet (488 moh). Litt «klævjing» blir det, men å komme opp på Lågfjel-
let en fin vinterkveld/dag kan gi en riktig så god fjellfølelse. Her er det utsikt 
fra den ytterste kyst til majestetiske Trollheimen, Innerdals- og Sunndalsfjell 
og Eikesdalsfjella. 

Feller er nok det beste smøretipset, men det gikk bra før fellene ble opp-
daget også. 

Vi setter av ca 3 timer til turen, har vi hell med været legger vi inn tid til 
bålbrenning og kaffe fra svartkjel i gapahuken. Grilling går også an.

Måneskinnstur i Flatsetmarka på Frei
TORSDAG 25. FEBRUAR

TUR 2
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Oppmøte: Coop Storbakken kl. 18.00.

Turleder: Lars Ola Fiske, tlf 97 96 84 67, lars.lemans76@gmail.com

Påmelding innen 23. februar på: kntur.no

Kart: Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Vinter i freimarka.  (Foto: KNTs bildarkiv)
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NF Grunnkurs Skred Alpint

Skredkurs i Innerdalen
Gjennom helgen får deltakerne en grunnleggende forståelse av fenomenet 
snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren, og 
betydningen av den menneskelige faktor. Kurset fokuserer på tursituasjo-
nen, slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skredter-
reng blir en naturlig del av kurset. Kurset gir en innføring i kameratredning 
ved snøskred.

Mer informasjon om kurset finner dere her: 
https://fjellsportforum.no/arrangor/kursmaler/

TORSDAG 25.–SØNDAG 28. FEBRUAR

Oppmøte: Vi avtaler eventuell samkjøring til Innerdal torsdag.

Kursleder: Ole-Morten Hestetun, tlf 482 22 812,
olemortenhestetun@live.no
Påmelding innen 20. januar på: fellestur@knt.no
Maks antall deltakere: 6 (min 4)

Pris: kr. 3.700 ,- for medlemmer, kr. 4.500,-  for andre 
(inkl overnatting og mat, unntatt brød)
Medlemmer av KNT får førsteprioritet.

TUR 3

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 selve Jurtinden (867m). Etter en god pause på toppen får vi en flott 
nedtur som bare må oppleves.

Dette er en forholdsvis kort skitur så den lar seg gjennomføre for det fleste 
som har gått litt på ski. 

LØRDAG 27. FEBRUAR

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 08.15 (ferge kl. 08.30).

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

Påmelding innen 25. februar på: kntur.no
Kart: Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 4
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Oppmøte: Parkeringsplassen ved Reinslivatnet i Valsøybotn
(bomvei) kl. 10.00.
Turleder: Lars Botten, tlf. 99018595, larbot64@gmail.com
Påmelding innen 11. mars på: kntur.no
Kart: Norge-serien Surnadal
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Variert rundtur i slakt terreng med utsikt
fra Trollheimen til Tustna
Turen starter ved Reinslivatnet og går oppover myrene til vi kommer 
på snaufjellet. Videre herfra er det slakt terreng innover dalen nedom 
Tverrlihytta. Etter en kort motbakke kommer vi til en av turens vakreste 
utsiktspunkt. Her åpner landskapet seg opp og vi ser Trollheimen i øst og 
Hjelmkona mot vest. Etter en nydelig nedfart, går vi oppover Mørkedalen 
med flotte fjell på begge sider. Her kommer vi etter hvert til turens høyeste 
punkt på 600 moh og vi ser utover mot kysten. Resten av turen er en lang 
og fin nedfart til Valsøybotn. Turen er på 15 km og vi beregner ca 6 timer
på turen. Passer best med fjellski.

Mørkedalen
LØRDAG 13. MARS

TUR 5

ALT INNEN FORSIKRING

Ditt lokale forsikringskontor
i Kristiansund og på Nordmøre

Kongens Plass 6
6509 Kristiansund N. 

Tlf. 71 56 61 70
www.engdahlassuranse.no
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Kråkvasstind

Klassiker i Oppdal
Dagens topptur til Kråkvasstind (1700 moh) starter ved Bårdsgarden
 turisthytte i Storlidalen. Vi skal krysse Ångardsvatnet og gå opp Sandå-
dalen, før vi dreier sørover og sikter oss inn på østryggen opp mot Kråk-
vasstind.  Det er ca 1100 meter stigning fra vatnet og opp til toppen. 
Turen ned  følger vi samme vei.

Vi beregner å bruke ca 7–8 timer på turen.
Anbefalt utstyr: Randonne eller fjellski med langfeller.

LØRDAG 13. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 07.00 eller Bårdsgarden før kl. 09.30.

Turrleder: Arne Folkestad
Påmelding innen 11. mars på: fellestur@knt.no

Kart: Norge-serien Oppdal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 6

Dugnad på Trollstua

Vær med å sette i stand en av hyttene 
før sesongen
 KNT har mange hytter som jevnlig arrangerer dugnader. Bli med på dugnad 
denne helgen, eller sleng deg med en annen helg som kanskje passer bedre. 
På Trollstua blir kos og hygge kombinerte med ei arbeidsøkt. I helga fokuserer 
vi på vask, litt maling og oljearbeid. KNT stiller med mat og husrom, og 
dugnadsfolket med arbeidskraft.

FREDAG 19.–SØNDAG 21. MARS

Oppmøte: Trollstua kl. 18.00 på fredag.

Dugnadsansvarlig: Gro og Roar Halten, tlf. 913 10 868

Påmelding innen 15. mars på: kntur.no
Pris: Gratis – KNT dekker mat og opphold
Dugnaden annonseres på: 
kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 7
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Fremre Grynningshøa
LØRDAG 20. MARS

TUR 8

En skitur i flotte Storlidalen
Dagens skitur i Storlidalen går til Fremre Grynningshøa 1479 moh. 

Vi møtes på parkeringsplassen ved Bårdsgården ca 17km innover dalen. 
Kursen settes mot syd og vi krysser Ångardsvatnet som vinterstid har tykk is 
og er kontrollert som sikkert før kryssing. Terrenget oppover Sandådalen er 
slakt stigende helt til vi er oppe på bandet med utsikt innover Grynningsdalen 
og dagens turmål.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 07.00 hvor vi fyller opp biler. Alternativt 
oppmøte på Bårdsgården i Storlidalen kl. 09.30 (starten på turen).

Turledere: 
Jan Olav T. Gimnæs, tlf. 950 91 177, janolavgimnaes@hotmail.com
Irene Haugen Løvik tlf. 477 17 756, irene.haugen@lovenskiold.no

Påmelding innen 18. mars på: kntur.no

Kart: Norge-serien Oppdal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Fra toppen av Fremre Grynningshøa kan vi se rett ned i Sunndalen  ved Rom-
fo. Turen tilbake legger vi om Midtre og Indre Grynningshøa med nedrenn 
rundt eller oppom Nonshøa 1532 moh. Dette avgjør vi i turfølget underveis.

Er vi heldig med føret vil vi få et flott nedrenn fra Indre Grynningshøa via 
Gregorskaret og helt ned til Storligrenda eller den vestlige enden av Ångard-
vatnet. Siste etappe går vi over vannet tilbake til Bårdsgården.

Vi kommer til å bruke hele dagen i et fint tempo og mange og gode pauser 
underveis, i samlet følge, ca 9 timer. 

Dette er et område som bør oppleves i Trollheimens vakre natur.
Anbefalt skitype: Fjellski m/stålkanter og feller eller randoski.

Grynningshøa.  (Foto: Jan Olav Trygge Gimnæs)
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Hjulnebba
SØNDAG 21. MARS

TUR 9

21. mars går turen til Hjulnebba i Åndal. En perle av et skiterreng som har 
vært ukjent for de fleste inntil for få år siden.

Vi parkerer ved et gårdsbruk nede i dalen og går opp skogsveien langs Kvern-
elva. Idet veien svinger skarpt til høyre bryter vi av og følger høyresiden av 
elva innover dalen. Når vi nærmer oss foten av fjellet entrer vi et høydedrag 
på venstresiden, og holder samtidig god avstand til utløpssonen fra Snøfjellet. 

En hemmelighet varer ikke evig – i hvert fall ikke i topptur-miljøet
Deretter dreier vi venstre og starter stigningen mot toppen. Vel oppe har 
vi utsikt mot blant annet Snøtinden, Skredfjellet og Eide. Nedkjøringen er 
skjermet for vær og vind og har ofte god snø selv lenge etter siste snøfall.
Vi nyter nedkjøringen og nede i dalbunnen kan vurdere om vi skal gå opp 
igjen mot Skardrøra og få en bonus nedkjøring.

Krav til utstyr: Skredsøker, søkestang og spade.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00. Eventuelt i Åndal kl. 09.30.

Turledere: 
Christoffer Nordahl, tlf. 992 36 092, chriiistoffer86@gmail.com
Marit Gjertsen, tlf. 990 10 153, gjertsenmarit@hotmail.com

Påmelding innen 18. mars på: kntur.no
Maks antall deltakere: 16

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Hos Flügger farve vil du alltid møte 
faglig kompetente medarbeidere,

og  høy produktkvalitet  til ditt prosjekt.

Nordmørsveien 71B, 6517 Kristiansund  Tlf. 400 08 884



Lite kjent, men flott skifjell
Turen starter øverst i Torvikdalen. Følger så veien inn til gårdsbruket i Sør-
dalen. Vi går så opp gjennom skogen til vi kommer opp på et myrdrag som 
vi følger mellom Storhaugen og Sørfjellet. Oppstigningen mot toppen går i 
åpne parti med varierende stigninger, men er lettgått. På toppen er det flott 
utsikt både ut mot havet og innover i fjellene på Nordmøre og i Romsdalen. 
Turen opp tar ca 2.5t. Samme rute følges ned igjen. 

Dette er en forholdsvis kort skitur, så den lar seg gjennomføre for det fleste 
som har gått litt på ski.

LØRDAG 27. MARS

TUR 10
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Nebba Kitekurs på Aursjøhytta

Kurs for nybegynnere og erfarne
Gjennom påsken 2021 vil det bli arrangert Kitekurs på Aursjøhytta. 
Det blir kurs både for nybegynnere og for mer erfarne kitere.

Transport til hytta blir gjort med snørekjøring fra 31. mars 
og retur søndag 4. april.

For mer informasjon om kursene kontakt: 
Nils Johan Michelsen, tlf 95171088, dirnils@yahoo.no

31. MARS–4. APRIL

TUR 11

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00.

Turleder: Odd Arne Dahle, tlf. 982 52 635

Påmelding innen 25. mars på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Kursansvarlig: Bernard O’Sullivan fra Tundra Tours i Namsskogan. 

Påmelding innen 10. mars på: kntur.no
Maks antall deltakere: 15
Er du under 18 år må du være ifølge med en ansvarlig voksen.

Pris: Kr. 8.000,- for medlem av DNT, kr. 8.500,- for ikke medlem.
Prisen dekker opphold 4 netter, alle måltider og kursavgift. 
Snørekjøring kommer i tillegg.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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TUR 13

Dugnad på Gullsteinvollen
FREDAG 9.–SØNDAG 11. APRIL

TUR 12

Bli med å sette i stand 
en av hyttene før sesongen
KNT har mange hytter som jevnlig arrangerer dugnader. Bli med på dugnad 
denne helgen, eller sleng deg med en annen helg som kanskje passer bedre. 
På Gullsteinvollen blir kos og hygge kombinert med dugnadsarbeid. Gjennom 
helga skal vi sage ved, olje hytta og vinduer, samt vårrengjøring, kanskje noe 
snekkerarbeid hvis deltakere kan håndtere en hammer.

KNT stiller med mat og husrom, og dugnadsfolket med arbeidskraft.

Oppmøte: Fredag på Gullsteinvollen kl. 18.00.

Dugnadsansvarlig: Håvard Johansen, tlf 45435095, haava-3@online.no

Påmelding innen 7. april på: kntur.no

Pris: Gratis – KNT dekker mat, reise og opphold

Dugnaden annonseres på:
 kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringspl. ved Reinslivatnet i Valsøybotn (bomvei) kl. 10.00.

Turleder: Lars Botten, tlf. 99018595, larbot64@gmail.com

Påmelding innen 15. april på: kntur.no

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Dagstur til Hardbakkhytta

Fjellskitur i Botnafjella om Hardbakkhytta
Vi starter med å gå oppover veien fra Reinslivatnet og videre innover Bot-
navatnet (360 moh). Denne turen følger ikke sommerruta, men vi går slakt 
innover Grøndalen til Brynbekkskaret hvor vi kommer inn på merkaløypa 
fra Dyrstolen. Herfra går vi over Hardbakkfjellet (841 moh) med fantastisk 
panoramautsikt i alle retninger. Fin nedfart til Hardbakkhytta hvor vi tar en 
god rast. Fra Hardbakkhytta er det slakt nedover ryggen til Myrholtskaret og 
videre mot Svarthammaren. Herfra går det raskt nedover til Botnavatnet og 
videre til parkeringen.

Turen er på 20 km og vi beregner å bruke ca 6 timer.

LØRDAG 17. APRIL

TUR 13
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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

Topptur fra Øksendal
Dagens tur går til Ryssdalsnebba (1618 moh) som ligger innerst i den vakre 
Kanndalen. Vi tar av til venstre i Eresfjord og kjører oppover veien mot 
Kanndalen til vi møter snøen. Litt avhengig av hvor tidlig vi møter snøen, så 
kan dette bli en lang tur. Dette bør derfor ikke være din første topptur. Vi går 
inn til Kanndalsetra før vi begynner på stigningen opp mot Ryssdalsnebba. 
Alternativt kan vi starte stigningen oppover før vi kommer inn til setra. 
Dette vurderes når vi ser snøforholdene. Husk feller!

Krav til utstyr: Skredsøker, søkestang og spade.

LØRDAG 17. APRIL

TUR 14

Ryssdalsnebba

Oppmøte: Coop prix Storbakken kl. 08.00.
Turledere: 
Marit Gudmundsen, tlf: 932 09 522, maritgudmundsen@gmail.com
Turid Fossland Odin, tlf. 988 07 163, ol-fossl@online.no

Påmelding innen 15. april på: kntur.no
Maks antall deltakere: 20
Kart: Norge-serien Sunndalsøra
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Vakkerdalsbekken–Raubergshytta
FREDAG 23.–SØNDAG 25. APRIL

TUR 15

Vi samles fredag klokken 18.00 ved Vakkerdalsbekken der veien normalt er 
brøytet frem til. Her blir det å spenne på skiene og gå østover til Raubergshyt-
ta. Første timen går rundt Litltågkollen og til der sommerveien til Grønnvoll-
steinen går. Så ny time oppover lia langs der sommerstien går, opp til høyde 
1247. Da er høydemetrene gjort og vi marsjer innover den siste timen mot 
Raubergshytta. Det meste av turen vil foregå langs den vardete sommerruten. 

Helg med vårskitur
Gangtid er ca 4 timer i godt tempo. Og med pauser og fellesturtempo vil nok 
dette ta vel 4 timer. Sen kveldsmat, ikke middag.  Husk hodelykt da det blir 
mørkt på skituren innover.

Lørdag: Alt etter hva gruppen ønsker så blir det skitur i nærområdet. Turleder 
foreslår rundtur til Sæterfjellet, Storpurka, Råstu eller andre turmål. Etter 
turen blir det felles middag.

Søndag: Retur til bilene samme vei som vi kom fra på fredag. Dog kan vi 
legge turen via f.eks Storpurka eller Purkflåa.

Turen blir bare gjennomført hvis det er bra vær da innmarsj fredag vil delvis 
foregå i mørke. Vi tar også forbehold om at veien er brøytet.

Oppmøte: Vakkerdalsbekken fredag kl. 18.00.

Turleder:  Birger Blomvik, tlf. 94009106, bblomvik@online.no

Påmelding innen 10. april på: kntur.no
Maks antall deltakere: 12

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: : Kr. 1.300,- for KNT medlem, kr.1.600,- for ikke medlem. 
Prisen dekker all mat og overnatting. 
Deltakerne må ta med brødmat selv.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Grunnleggende turlederkurs inkl. ambassadørkurs
FREDAG 23.–SØNDAG 25. APRIL

Oppmøte: Fredag kveld ved parkering på Nersetra.

Påmelding innen 1. april på: kntur.no

Kursavgift: Kurset koster kr. 1.500,-, som dekker både kursavgift,
mat og opphold. Kr. 1.000,- refunderes turleder når fellestur i regi av 
KNT er gjennomført. I tillegg må hver enkelt dekke kostnad
for turlederboka, kr. 200,-.

Kurset annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 16

KNT arrangerer grunnleggende turlederkurs med base på Nersetra. Hoved-
tema for kurset er orientering og formidling, kursene skal gjøre deltakerne 
trygg i rollen som turledere for turer på sti/vei i nærområdet og lavlandet.
DNT har utviklet egne kurs, og kurspakken denne helga bygger på DNT sin 
turlederutdanning. Det vil bli gjennomført et ambassadørkurs (første trinn) 
som i hovedsak er en presentasjon av DNT (historie, ulike aktiviteter og 
turlederutdanningen). Videre vil det være et grunnleggende turlederkurs 
med følgende aktuelle temaer: Orientering og kartkunnskap, turlederrollen, 
formidling, gruppedynamikk og motivasjon av turdeltakere, turplanlegging, 
mat og drikke på tur, klær på tur, pakking av sekk, kunnskap om natur og 
vær, førstehjelp, DNT-hytter, turledersekken mm.

Kurset gjennomføres som en blanding av teori og praksis og store deler av 
kurset vil foregå ute. 

Krav: Du må være DNT-medlem, turvant og i normal god fysisk form. 
Kjennskap til orientering og førstehjelp er en fordel.

Program:
Fredag ettermiddag møtes vi på parkeringen til Nersetra og går sammen opp 
til hytta. Når vi er installert der tar vi en presentasjonsrunde og teori rundt 
kart og kompass.

Lørdag starter vi med en del teori inne på hytta før vi går ut og øver på en del 
momenter med hovedfokus på orientering. På ettermiddagen planlegger vi 
tur før dagen avsluttes med ambassadørkurset.

Søndag vasker og rydder vi hytta før vi drar ut på lang dagstur. Her vil alle 
deltakerne få øve seg i turlederrollen. Kurset avsluttes ved hytta.

Mat: KNT stiller med mat. Hver enkelt må ta med drikke.

Utstyr: Vi skal være mye ute så vi trenger klær, fottøy, termos, sekk og annet 
nødvendig turutstyr for lange dagsturer tilpasset årstiden. Vi trenger også 
utstyr til overnatting på selvbetjent DNT-hytte.

Alle må ha med kart over området, kompass, linjal og skrivesaker.
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Vårskitur til ett av Nordmøres bratte fjell
Dronningkrona 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. De første stykket blir det mest sannsynlig fottur med 
skiene på sekken. Fra skoggrensa og opp må vi slite oss opp bakken som går 
under navnet «1000 meters bakken», men slitet blir fort glemt når vi kom-
mer opp og får den fantastiske utsikten ut over Vinnubreen, Sunndalsfjorden 
og omkringliggende stortopper.

Dronningkrona
LØRDAG 1. MAI

TUR 17

Etter en lengre pause ved toppvarden på 1816 meter over fjorden er det bare 
å se frem til et av de fineste nedkjøringer på Nordmøre. Vi regner med å bruke 
7–8 timer på turen.

Krav til utstyr: Søkestang, spade, skredsøker og hjelm.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00.

Turledere: 
Kjell Guldstein, tlf. 911 97 102, kjell.guldstein@gmail.com
Turid Fossland Odin, tlf. 988 07 163, ol-fossl@online.no

Påmelding innen 25. april på: kntur.no
Maks antall deltakere: 12

Kart: Norge-serien Sunndalsøra.

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

KVALITET, KUNNSKAP
OG KUNDEFOKUS

www.adcom.no
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Smøla rundt på (el.)sykkel

Flat tur med medvind uansett vær

LØRDAG 8.–SØNDAG 9. MAI

Oppmøte: Edøy ferjekai, lørdag 8. mai kl. 10.00.

Turleder: Alf Inge Jenssen, tlf. 957 51 730

Påmelding innen 20. april på: kntur.no (Maks ant. delt.: 15)

Kart: Norge-serien Smøla
Turpris: Medlem kr  200,-, ikke medlem kr 300,-. 
Deltakerne betaler mat/drikke og overnatting selv. Det legges opp til 
at vi spiser en felles middag på Hopen brygge. I forhold til overnatting 
jobbes det med flere alternativer ut i fra behov og ønsker. 
Ta kontakt med turleder.
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 18

Helgens sykkeltur er på ca 10 mil fordelt på 2 dager, så den er egnet for de 
fleste. Du ser sjø, hav og himmel hele veien. 

Vær og vind vil avgjøre farten på turen. Det finnes nesten ikke bakker på 
Smøla, men du kan få motstand så det holder av vinden hvis du er litt uhel-
dig. De største stigningene er broene du møter med det samme du starter 
turen og broa på veien ut til Veiholmen.

Første dag vil vi sykle fra Edøy til Straumen og videre østover mot Nerdvika 
der vi vil ta av til venstre over «prærien» til Rom. Videre nedover mot Nord-
vika og utover mot Stensøysundet og kommunesentert på Hopen. På Hopen 
er det både dagligvare butikker og kafe. Vi skal også overnatte her på Hopen 
Brygge, hvor det er mulig å bestille middag

Litt avhengig av været og dagsformen vil den som vil kunne sykle de 9 km 
videre til Veiholmen før middag. Det er en fin kveldstur som anbefales. 

 Andre dag spiser vi oss en god frokost, før vi sykler tilbake vestover mot 
Dyrnes og Råket og videre sørover mot Edøya. Dersom gruppen ønsker det vil 
det være mulig å legge turen igjennom Smøla vindpark. Vi ankommer Edøya 
ut på ettermiddagen for retur tilbake med ferge.

Sykkeltur på Smøla.  (Foto: Mariann Hegstad)
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KNT i borgertoget

Vi feirer 17. mai!
KNT har en lang tradisjon i å delta i borgertoget i Kristiansund. Vi gjentar 
turen også i år. 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 Politimester Bendixensgate. 
Turen går gjennom flere av sentrumsgatene i fint marsjtempo og avsluttes 
med is på Kongens Plass. 

Oppmøte på kontoret til KNT klokka 15.00, for de som ønsker det. Vi stiller opp 
i Politimester Bendixensgate klokka 15.45. Ta gjerne på deg turklær og ta med 
nødvendig utstyr som f.eks. ski, kajakk, sykkel, gåstaver eller andre turreme-
dier. Turen passer for alle. Det blir også anledning til å synge og rope i vilden 
sky. Beregnet gangtid er ca 1 time. Terrenget er ikke spesielt utfordrende.

MANDAG 17. MAI

TUR 19

Oppmøte: Politimester Bendixensgate kl. 15.45.

Turleder: Roar Halten

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Gratis

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

INDUSTRIVEIEN 4 B, 6517 KRISTIANSUND
TLF. 71 57 25 10  www. bademiljo.no

Leverandør av:
• Varme- og sanitæranlegg
• Varmepumper
• Bademiljøbutikk

Nytt merke hos oss i høst:

mittets
herre - ungdomsklær

Hauggt. 9
Tlf. 71 67 16 36

PERSONLIG SERVIcE – FAGMESSIGE RETTINGER
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Opp og ned på 7 fjell på Frei
KNT har tidligere hatt denne turen som et større arrangement kalt «7-fjell 
Frei». I år prøver vi denne som en vanlig fellestur hvor vi går i samlet gruppe 
med turleder i front.

Første topp på turen blir Matlausfjellet. Deretter følger Breillia, Midtfjellet, 
Freikollen, Snipa, Lågfjellet og til slutt Sæterhaugen.

Turen er på over 20 km og vi beregner å bruke ca 8 timer inkludert pauser
Vel møtt til en flott turdag på Frei.

LØRDAG 29. MAI

TUR 20

Langtur på Frei Slotthøa

Vårens siste skitur
I juni måned er det for de fleste sommerturer som gjelder. Men for de som 
elsker sene vårskiturer er Slotthøa midt i blinken. Slotthøa med sine 1833 
høydemeter er forholdsvis utilgjengelig om vinteren. Men når Aursjøveien 
brøytes opp til Holbuvatnet i slutten av mai ligger Slotthøa og venter på 
vårskientusiastene. Turen begynner ved Holbuvatnet, Vi må regne med å 
bære litt ski i begynnelsen så sent på våren. Videre går vi inn Blåbotnen før 
stigningen av selve Slotthøa. Turen tilbake kan vi legge om Grøhø (1643 moh) 
slik at vi får en brattere nedkjøring til bilene. Turen er på 23 km med over 1000 
meter stigning, så det er en ganske krevende tur.

Krav til utstyr: Søkestang, spade og solkrem.

LØRDAG 5. JUNI

TUR 21

Oppmøte: Prestmyra kl. 09.00.

Turleder: Martin Zschoch, tlf. 936 88 002

Påmelding innen 27. mai på: kntur.no
Maks antall deltakere: 15

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Avkjøring til Reinsvatnet kl. 09.30. Eventuell samkjøring
 fra Kristiansund avtales med turleder.
Turleder: Arne Petter Gabrielsen, tlf. 906 47 296
Påmelding innen 1. juni på: kntur.no  (Maks antall deltakere: 15)
Kart: Norge-serien Sunndalsøra
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Oppmøte: Coop Storbakken kl .16.30. Alternativt: Oppmøte etter avtale 
med turleder ved starten av gåturen i Kvisvika ca kl .17.00.

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

Påmelding innen 6. juni på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Trivelig tur med flott utsikt mot havet og Nordmørsfjordene

Kveldstur til Valfjellet
ONSDAG 9. JUNI

TUR 22

Valfjellet ligger på Straumsnes, nord for Storvatnet på Kvisvik. Turen er bereg-
net til å ta ca 3,5 timer opp og ned.

Vi kjører sammen inn til Vasselvegen ved enden av Storvannet i Kvisvik og 
parkerer på parkeringsplassen her. Herfra følger vi veien rett opp lia og inn på 
stien forbi Grimstadkammen og opp på toppen av Valfjellet (525 moh). Fra 
toppen er det fin utsikt mot nord ut mot Tustna, Smøla og havet og resten av 
vakre Nordmøre i alle retninger. Turen ned tar vi i retning ned mot Fjellseter-

vannet og vi krysser dette over Heileidet og videre til Setervannet / Kvisvik-
setra, forbi vannverket og ned på Bergevegen. Herfra følger vi veien og stien 
rundt Storvatnet tilbake til bilene. Turen går for det meste i relativt lett og tørt 
terreng, men på grunn av et kortere parti med myr like etter Fjellsetervannet 
anbefaler vi vanntette sko.

Det er også noen bratte partier spesielt i begynnelsen og ned fra toppen. 
Vi forventer å være tilbake på Storbakken i 21-tiden. 

BYGGMESTER EIRIK ScHALdE
Bedriftsveien 7c, 6517 Kristiansund N.
Tlf. 71 67 89 00 – Mobiltlf. 45 24 09 00

www.triohus.no
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Store eller små oppussings-/byggeprosjekter,
vi har det meste innen byggevarer!

Tlf. 45 84 93 37
www.maxbo.no

K R I S T I A N S U N D

Trekanttur på Fjordruta

Sollia–Storfiskhytta–Todalen
Vi møtes fredags kveld klokken 18.00 på Todalssetra i Aure. Så blir det ca. 2 
timers marsj østover til Sollia. Ei KNT-hytte med flott utsikt over Vinjefjorden 
og mye sjarm. Lørdag skal vi gå 5 timer nordover til Storfiskhytta. Her er det 
gode fiskevann i umiddelbar nærhet, så ta med fiskestanga. Søndag blir det 
en kortere etappe over Todalsfjellet og retur ned til Todalsætra og bilene. 

Ta med egen drikke og brød. Pålegg og middag er inkludert. Dette tar vi ut 
på hyttene sine matlager.

Alle må ta med lakenpose eller sovepose.

FREDAG 18.–SØNDAG 20. JUNI

Oppmøte: Todalssetra i Aure.

Turledere: Birger Blomvik, tlf. 940 09 106, bblomvik@online.no

Påmelding innen 13. juni på: kntur.no
Maks antall deltakere: 12

Kart: Norge serien Surnadal

Turpris: Medlem kr. 1.300,- ikke medlem kr .1.600,-.
Prisen dekker mat, middag og overnatting.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 23
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TUR 13

Fra Høgseth til Batnfjord
SØNDAG 20. JUNI

TUR 25

Fra topp til topp
KNT har de siste årene hatt fellestur både til Stokknoken og Storfjellet. I år 
skal vi prøve å gå begge to på samme tur. Vi skal starte ved Høgset og gå over 
Gjemnesaksla, Stokknoken og Storfjellet før vi ender opp i Batnfjorden. Det er 
en forholdvis lang tur på ca 14km med en del stigning så du bør være i ganske 
god form. Vi beregner å bruke ca 9 timer på turen.

Fra Batnfjorden er det mulig å ta buss tilbake til Høgset.

Oppmøte: Høgset kl. 08.45.

Turleder: Martin Zschoch, tlf. 936 88 002

Påmelding innen 18. juni på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Kaffebrenneriet i Vågen kl. 16.30 eller Coop Vevang kl. 17.15.
Turledere: Bente Kristin Aae, tlf. 959 44 374
Halvar Larsen, tlf. 416 01 335
Påmelding innen 15. juni på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Melen

Populær tur ved havgapet
Dette er en av de vakreste turopplevelser på ytre Nordmøre/Romsdal. Melen 
er vakker, og utsikten fra toppen er både dramatisk og spektakulær. Toppen 
er snaufjell med høyeste punkt 769 moh som ligger i Hustadvika kommune 
med Farstadsanden som nærmeste nabo.

Vi starter turen fra Gådalsvatnet og følger ryggen på venstre side av Melen. 
Det er litt bratt siste del av turen, men premien er en fantastisk utsikt. Retur 
er samme vei. 

Turens lengde er 8,6 km tur/retur og vi regner med å bruke ca 3,5 timer. 

TORSDAG 17. JUNI

TUR 24
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Midtsommerturhelg Grøvudalshytta
Bli med på toppturer fra idylliske Grøvudalshytta midtsommers. Innreise 
fredag ettermiddag i privatbiler fra Kristiansund. Lørdag 1.juli topptur til 
Storskrymten (1985 moh). Vi nyter en bedre medbrakt middag med dessert 
og kake til kaffen lørdags kveld. Søndag tar vi sikte på topptur til Grøn-
liskarstinden (1926 moh), hvis form og vær spiller på lag, alternativt en noe 
kortere tur. Retur søndag kveld.  Deltakerne må være i meget god turform, 
slik at man er i stand til å gjennomføre to lengre dagsturer, vesentlig i 
ulendt terreng utenfor merket løype.

FREDAG 2.–SØNDAG 4. JULI

TUR 26

 Storskrymten og Grønliskarstinden Skåla

Moldes høyeste topp
Dagens tur går til Skåla (1128 moh) som for mange nordmøringer er et kjent 
landemerke. Skåla er også det det høyeste punktet i Molde kommune.
Turen starter fra Kortgården. Turen legges opp som en rundtur. Når vi kommer 
opp til Trollvatnet følger vi ryggen på vestsiden av vatnet og opp til toppen. 
Vi antar at vi bruker ca 3 timer til toppen, Returen går via Skålaksla og ned til 
Trollvatnet. 
Turen er på nesten 10 km med ca 750m stigning så du bør være litt fjellvant
Vi tar oss god tid og beregner 6–7 timer på hele turen.
Det kan være vått i begynnelsen så det anbefales passende skotøy.

LØRDAG 10. JULI

TUR 27

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00.

Dugnadsansvarlig: Martin Zschoch, tlf. 936 88 002

Påmelding innen 8. juli på: kntur.no

Kart: Norge-serien Romsdalsfjorden

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Avtales nærmere, avgang etter arbeidstid fredag 29. juni.
Turleder: Kjetil Wedervang Mathiesen, tlf 483 80 947, 
kjetilwm-gmail.com 
Påmelding innen 25. juni på: kntur.no  (Maks antall deltakere: 10)
Kart: Norge-serien Oppdal
Turpris: Medlem kr. 1300,-., ikke medlem kr. 1.600,-. 
Prisen dekker mat og overnatting fredag–søndag 
(ekskl. brødvarer  og drikke).
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Toppturer til
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Fjordruta
FREDAG 16.–ONSDAG 21. JULI

Avreise med buss: Kristiansund/Seivika kl. 15.30.

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

Påmelding innen 1. juli på: kntur.no  (Maks deltakere: 12)
Er du under 18 år, må en foresatt være med. Påmeldingen er bindende 
etter 01.07. Trekker du deg etter dette, koster det kr. 300,- også om du 
står på reserveplass. Transportene kommer i tillegg.

Kart: 2607 Fjordruta (1:100.000), 1421 IV Skarsøya (1:50.000),
1421 II Vinjeøra (1:50.000)

Turpris: Medlem kr. 2.935,-, ikke medlem kr 3.400,-.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Turen går delvis på ytre del av Fjordruta med første overnatting på Rovan-
gen (1,5 timer) med buss fra Kristiansund fredag ettermiddag og skyss inn 
Aurdalen. Videre til Storfiskhytta (6 timer), Sollia (4 timer), Grytbakksetra (6 
timer), Hardbakkhytta (6 timer) og siste dag ned til Valsøybotn/Renslivatnet 
via Blåfjellet (6 timer). Herfra skyss og buss til Kristiansund. De som ikke skal 
fra/til Kristiansund ordner skyssen selv. Alle hyttene er selvbetjente.

Hver kveld blir det orientering om hyttas historie og om turmulighetene i 
området omkring hytta. På denne tiden er det vanligvis god badetemperatur 
i vann og elver. Vi har også tid til ekstra raster ved fiskevatnene vi treffer på. 
Med fangst blir det ørret til middag eller som forrett.

Fredag 16.7: Avreise fra Kristiansund/Seivika kl. 15.30 med FRAM-buss til 
Aure og skyss inn Aurdalen. Her spiser vi middag om kvelden og det oriente-
res om turen og om Fjordruta.

Lørdag 17.7: Turen går til Storfiskhytta i et svært variert terreng. Dette er en 
flott tur med fiskevatn underveis.

Søndag 18.7: Forbi Storlivatnet, Steinbua, over Snøfjellet der vi nyter 
utsikten. Videre mot Vinjefjorden til sjarmerende Sollia.

Mandag 19.7: Vi går ned til sjøen og får båtskyss over fjorden til Staurset. 
Herfra på seterveg til Opsalsetra og langs Skorroskallen og ned Storbekkda-
len til Grytbakksetra. Badekulp i elva.

Tirsdag 20.7: Vi starter i flatt lende, så over Skorvhattan og oppunder 
Dyrstolan. Videre over Hardbakkfjellet til Hardbakkhytta.

Onsdag 21.7: Vi tar nordover over Hardbakkfjellet, på østsiden av Grønlifjel-
let og bortover til Blåfjellet. Herfra ned til Botnasetra, langs Botnavatnet og 
ned til parkeringsplass ved Reinslivatnet. Skyss og buss til Kristansund.

TUR 28
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Holmer og øyer i Hustadvika

En opplevelsesrik padletur
Om du bare skal padle en tur i sommer, er det denne du skal velge!

Fra Kråkholmen mot den gamle fyrstasjonen på Teistklubben og videre ut 
mot Kvitholmen fyr går ferden før vi padler mellom øyer og holmer og inn 
vakre Kilsundet tilbake til start.

Skulle vind og vær gjøre turen litt for utsatt, vil vi isteden starte fra Hjelset 
på Averøya og padle inn mot Bådalen og videre ut til Søbstad for å ta en titt 
på helleristningene der. 

Du trenger slett ikke være en erfaren padler for  å være med på dette even-
tyret. Vi tar rolige padletak og bruker den  tiden vi trenger.

LØRDAG 7. AUGUST

Oppmøte: Naustet i Dunkarsundet kl. 09.00.

Turledere: Arve Tranø Olsen, tlf. 906 43 944
Terje Møst, tlf. 482 85 151

Påmelding innen 5. august på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 29
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Todalen–Innerdalen–Todalen
LØRDAG 7.–SØNDAG 8. AUGUST

Oppmøte: Avtales med turleder etter påmelding.

Turleder: Kåre Yttervik, tlf. 982 15 229, kare.yttervik@gmail.com

Påmelding innen 1. august på: kntur.no
Maks antall deltakere: 12

Kart: Norge serien Surnadal og Norge serien Sunndalsøra

Turpris: Medlem kr 650,-, ikke medlem kr 850,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

KNT har lang tradisjon med å arrangere fellestur fra Todalen over Bjøråskaret 
og ned til Innerdalen. På helgens tur skal vi gå fra Todalen, over til Innerda-
len og tilbake igjen via Snekkerdalen. Blir det bra vær lørdag vil det bli en 
avstikker opp til Snøfjellet (1579 moh) på vei til Innerdal. Vi skal overnatte på 
Gammelhytta i Innerdalen. 

Vi samkjører fra Kristiansund og kjører til Todalen. Turen starter ved merket 
sti over Bjøråskaret, men vi må parkere minst en bil ved Todalshytta. Turen 
over til Innerdalen tar ca 7 timer inkludert pauser. 

Fra Bjøråskaret sier mange at du får den mest praktfulle utsikt man kan få fra 
en merket turistrute, Bratte Skarfjell, Trolla og Innerdastårnet ligger rett frem 
og Vinnufjell med snødekte tinder og grønnblå brefall ligger ut til høyre. Dypt 
nede ligger den grønne Innerdalen med blinkende vann og lysegrønne voller. 

Vel fremme ved hytta lager vi oss en bedre middag av det vi finner på 
proviantlageret. 

Etter frokost søndag setter vi kursen opp Snekkardalen. Vi går på østsiden av 
Snøfjell og videre ned til Todalshytta. 

Husk: Lakenpose eller sovepose.

TUR 30

En populær tur over Bjøråskaret

Bjøråskaret.  (Foto: Roar Halten)



Trollryggen fra Trollstigen
LØRDAG 14. AUGUST

TUR 31

34

På øverste hylle i Tollveggen med en fantastisk utsikt

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 07.00 
eller parkering Trollstigen før kl. 10.00.

Turledere: Jan Inge Kjørsvik, tlf. 957 82 858, jikjoers@gmail.com
Jan Gjerde, tlf. 952 94 006, j-gj@online.no

Påmelding innen 12. august på: kntur.no

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Trollryggen er et litt mindre kjent fjell enn nabofjellet Store Trolltind, men ut-
sikten og høydefølelsen når man står på toppen er svimlende og magisk nok. 
Her står man på øverste hylle av det bratteste som Trollveggen har å by på og 
man kan se ned på det velkjente Bruraskaret og ragende pinakler nordover 
og videre øst rett ned i Romsdalen med kjente fjell som Romsdalshorn og 
Venjetinden på motsatt side av dalen.

Turen starter fra parkeringsplassen oppe på Trollstigen og vi går på fin opp-
arbeidet sti opp til og inn Stigbotnen. Herfra blir det mer steinete og etter 

hvert brattere. Mot toppen er det mye ur, men ikke spesielt luftig på noen 
deler av turen opp. Når man kommer på toppen må man være varsom, her er 
det ikke noe gjerde å holde seg i, men kun luft og tilnærmet 1100 loddrette 
meter ned! Returen følger samme rute som opp.
Turen er på vel 12 km og byr på i overkant av 1000 høydemeter. Tidsforbruket 
vil nok ligge på ca. 6–7 timer. Ta med: Pakning med nok mat og drikke, 
bekledning og gode sko for en dag i høyfjellet.

VI ER 
MED DEG 

HELE VEIEN!
w

w
w
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TUR 13

Storøra
SØNDAG 15. AUGUST

TUR 32

Utkikkstur i Aure
Aure kommune har mange flotte fjell og turmål. På dagens tur har vi valgt 
Storøra, som er den nest høyeste toppen på i Aure.

Turen starter nesten nede ved sjøen i Ørbogen på Stabblandet. Første del er i 
skogsterreng på merket sti. Turen går etterhvert over i åpent fjellterreng. Siste 
del før toppen er ganske bratt, men ikke luftig. Vi beregner å bruke ca 3 timer 
til toppen,

Turen ned går vi en litt annen rute, men kommer inn på samme stien som
 vi gikk opp.

Oppmøte: Ferge fra Seivika kl. 09.00 eller ved Ørbogen kl. 10.00.

Turleder: Steinar Tømmervåg, tlf. 915 97 876

Påmelding innen 13. august på: kntur.no

Kart: Norge-serien Smøla og Norge-serien Kyrksæterøra

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

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 over 40 medarbeidere, fordelt på våre kontorer
i Kristiansund, Molde, Ålesund og Ørsta.

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS
Storgata 34, 6508 Kristiansund
Tlf. 71 58 44 44   www.ovgj.no
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Padletur til Imarbu

Bli med på padlehelg i vårt fantastiske skjærgårdsområde

LØRDAG 21. – SØNDAG 22. AUGUST

Oppmøte: Dunkarsundet, antatt avgangstid ca kl. 10.00.

Turleder: Kjetil Wedervang Mathiesen, tlf. 483 80 947,
kjetilwm@gmail.com

Påmelding innen 15. august på: kntur.no
Maks antall deltakere: 10

Overnatting/mat: Turleder besørger felles middag med dessert og kake
til kaffen på lørdag, som er inkludert i turprisen. Den enkelte ordner 
selv med kajakk og øvrig nødvendig utstyr, mat og drikke til helgen. 
Overnatting og uttak fra selvbetjeningslager på Imarbu til bruk på 
turen er inkludert i turprisen.

Kart: Kristiansund og Smøla, 1:50 000.

Turpris: Medlem kr 650,-, ikke medlem kr 850,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 33

Avgang fra Dunkarsundet lørdag formiddag, padling via Langholmen og 
Ringholmen på nordsiden av Tustna, til Imarbu. Vi nyter en bedre medbrakt 
middag med dessert og kake til kaffen lørdags kveld. Søndag retur på sørsi-

den av Tustna, via Imarsundet. Distansen er rundt 35 km både lørdag og søndag. 
Det blir flere gode pauser underveis begge dagene, med mulighet for soling og 
bading hvis været tilsier det. 

Deltakerne må være i god padleform, og vant til padling over litt lengre distanser, 
til dels ut mot åpent hav, slik at man er i stand til å gjennomføre to litt lengre 
dagsetapper på omkring 35 km.
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TUR 13

Hjelmen
LØRDAG 21. AUGUST

TUR 34

Kjent landemerke i Surnadal
Hjelmen, 978 meter over havet, er ett av de store landemerker i Surnadal. 
Turen opp til toppen av fjellet er ikke så lang, men ganske bratt. I noen korte 
parti mot toppen må vi regne med å klive litt. Fra toppen ser vi alt fra hav til 
fjellheimen. 

Turen starter fra Settemsdal og følger merket rute helt til toppen.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00. Alternativt ved startpunkt 
i Settemsdal.

Turleder: Erling Kjøl, tlf. 911 56 996, erlkj1508@gmail.com

Påmelding innen 19. august på: kntur.no

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Atlanterhavsveien Sjøstuer på Kårvåg kl. 10.00.
Turleder: Alf Inge Jenssen, tlf. 957 51 730
Påmelding innen 20. august på: kntur.no
Maks antall deltakere: 15

Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Atlanterhavsveien på (el.)sykkel

En av Norges fineste sykkelturer
For ti år siden kåret NRK og UT.no denne sykkelturen til å være landets 
fineste. Denne søndagen kan du bli med turleder Alf Inge på sykkelturen 
som da ble stemt fram som publikumsfavoritten.

Vi starter turen på Kårvåg ved Atlanterhavsveien Sjøstuer. Så sykler vi de 8.5 
km som utgjør selve Atlanterhavsveien, over Storseisundbrua, Eldhusøya 
og de andre merkepunktene. Ved Vevang fortsetter turen til Farstadsanden 
og ut til Nordneset fyr hvor vi tar lunsj. Turen tilbake sykler vi Kyststien og 
videre tilbake til Kårvåg.

SØNDAG 22. AUGUST

TUR 35
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Trollheimens høyest fjell
Å gå Snota rundt er en forholdsvis lang tur, men vi skal jukse litt å bruke 
sykkel inn mot Vassdalsvannet. Turen går om Vassdalsvatnet og til sydsiden 
av Snota. Her er det et spesielt flott landskap som er verdt turen i seg selv. 
Videre går turen opp til Snotvatnet før vi går opp på breen. Her følger vi 
merket løype til toppen av Snota (1669 moh). Turen ned går vi om Litjsnota 
og videre ned til Vassdalsvannet. Da blir det godt å sette seg på syklene 
og trille ut dalen. Turen er lagt opp som en dagstur, men det anbefales å 
kombinere med overnatting på Vindølbu.
Er været med oss blir det en kortere tur til Tindfjellet på søndag.

LØRDAG 28. AUGUST 

TUR 36

Snota rundt fra Vindøldalen

Oppmøte: Pebua kl. 08.00.

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

Påmelding innen 20. august på: kntur.no

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Sport1 Kristiansund  •  Alti Futura

Alle medlemmer
får 15% rabatt

på alle varer
(gjelder ikke pakkepriser)
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Råstu i Grødalen

Lang, men lettgått topptur

SØNDAG 29. AUGUST

Oppmøte: Parkeringsplassen ved innkjørsel til Vangshaugen 
turisthytte kl. 09.00.

Turledere: Brit Bakken, Hilde Andersen og Heidi Sivertsen 

Påmelding innen 27. august på: kntur.no

Kart: Norge-serien Sunndalsøra og Oppdal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 37

Råstu (1673 moh) er en fin fjelltur både sommer og vinter. Råstu ligger i 
Sunndalsfjella og turen starter fra Grødalen som går sør for og parallelt med 
Sunndalen. Turen kan eventuelt kombineres med en overnatting på vakre 
Vangshaugen turisthytte.

Turen opp til Råstu er relativt lettgått. Den starter i et fint skogsterreng i fro-
dige Grødalen. Vi følger T-merkinga mot Raubergshytta. Når vi kommer over 
skoggrensa og Vangskaret slakker terrenget seg litt ut og vi får en fin utsikt 
oppover mot Råstu. Ved skiltet som viser T-merkinga videre til Raubergshytta 

fortsetter vi en nedlagt rute. Terrenget åpner seg mer og mer og stien går jevnt 
oppover. Før vi starter opp langbakken (ca 1340 moh) tar vi en liten rast. Når 
langbakken er tatt kommer vi opp på et platå og selve toppen kommer snart til 
syne. På vei til toppen passerer vi et område med mye vrakdeler fra et fly som 
styrtet i 1945 (se forklaring). På toppen tar vi en god og lang pause og nyter den 
fine utsikten. Turen ned kan eventuelt gå om Svøu. 

Vi beregner ca. 6–7 timer på turen med pauser.

Ved Råstu styrtet et fly i 1945. Vrakdeler kan en se den dag i dag. 
http://www.grodalen.no/artikkel.asp?art=72

Lisbeth ved Råstu.  (Foto: Geir Egil Botten)
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Mat-Kul-Tur

Vandring i Åmotan med mat på steinaldervis på Gammelsetra

FREDAG 3.–SØNDAG 5. SEPTEMBER

Spørsmål kan rettes til Mat-Kul-Tur leder: 
Harald Storvik, tlf. 982 44 677,  harald@storvik.lu 

Påmelding innen 10. august på: kntur.no
Maks deltakere: 16. Er du under 18 år, må du være i følge med  en voksen 
person. Påmeldingen er bindende etter 10. august, også for de som står 
på reserveplass. Trekker du deg etter 10.08, koster det kr. 500,-.

Kart: Norge-serien Oppdal

Turpris: Kr. 1.900,-, ikke medlem kr. 2.200,-. Prisen inkluderer middag 
fredag, steinaldermiddag lørdag og overnattinger. Individuell
transport, men turlederne koordinerer transporten slik
at alle blir med.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 38

Det har nå vært to års pause med den svært populære matkultur turen til 
Gammelsetra. I 2021 inviterer vi deg igjen til huldreland for å delta på en 
kulinarisk helg på Gammelsetra – et koselig restaurert setertun øverst i 
Sunndalen. 

Vi møtes på Gammelsetra fredag ettermiddag, etter at vi har gått fra parkeringen, 
en tur på ca. 20 minutter. Om kvelden blir det kveldsmat basert på viltburger med 
tilbehør. Kokkelauget er klar og etterpå koser vi oss rundt bålet, hvis været tillater 
det. Lørdag morgen spiser vi en god frokost hvor vi henter pålegg fra hytta, 
smører en god matpakke for de som ønsker og 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 da. 6 timer. For dem som synes dette kan bli langt, er det 
fint å gå en tur rundt setra, en tur oppover den flotte Lindalen, eller en tur opp 
mot fjellet bak setra. Her har hver enkelt full frihet til å tilbringe dagen som man 
vil. Vel tilbake til setra, blir det kulturelle aktiviteter, før vi får reinsdyrlårene
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 matlaging og opprydding. Her får 
alle egne oppgaver for fellesskapet! Etter frokost søndag blir alle med på oppryd-
ding og ned vask før man valgfritt kan ta en tur på egenhånd eller sette kursen 
hjemover.
Ta med: Sovepose eller lakenpose. Lommelykt/hodelykt anbefales! 
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TUR 13

Flånebba
LØRDAG 4. SEPTEMBER

TUR 39

Panoramautsikt mot Sunndalsøra 
og Sunndalsfjorden
Flånebba (1150 moh) danner sammen med nabofjellet Smisetnebba (1175 
moh) en markant fjellkjede mellom Sunndalsfjorden og Ålvundeid. 

Turen legges opp som en rundtur. Vi starter ved Røset og følger god sti helt til 
toppen av Flånebba. Turen tilbake skal vi gå om Røsetsetra. Vi har med lokal 
guide som vil fortelle litt om historien til Røsetsetra når vi kommer dit. Siste 
stykket ned følger vi trakorvei ned til parkeringsplassen ved Røset.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.30 eller ved Rødset kl. 09.45.

Turleder: Ragnhild Rødset, tlf. 976 49 673, ragnhild02@hotmail.com

Påmelding innen 2. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

BYGGMESTERFORRETNING
Nils Jørgen Sæterøy

BYG G M E S T E R

Mobil: 926 96 212  post@sateroy.no
Sørlia 13, 6520 Frei – Tlf. 988 67 226

– fagkunnskap gir trygghet
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Blåfjellet og Bækkervatnet

Langs vatn og varder ved Betna

LØRDAG 11. SEPTEMBER

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.45. Ferge fra Kanestrøm kl. 09.30.
Turleder møter på bussholdeplassen på Betnakrysset på E39 kl. 10.00.

Turledere: Jens Halten, tlf. 992 60 793, jens@haltenbanken.net
Gro Halten, tlf. 913 10 868, gro@haltenbanken.net

Påemlding innen 9. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 40

Denne lørdagen inviterer KNT til tur på et av flere Blåfjell på Nordmøre. Men 
dette fjellet har en varde på toppen som ser mest ut som en kniv. Turen opp 
er flott, med flere anledninger til å stoppe ved noen av vatna som vi passerer. 

Dette er en tur vi har vært på flere ganger tidligere, og som har blitt et popu-
lært turmål. Turen passer for alle som kan gå en 3–4 timer i fjellet.

En lett og fin tur som starter på lunneplassen ved Rognskog. Vi går i starten 
på en 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 flere flotte fjellvatn, der Bækkervatnet er det 

største. På toppen står det markante knivbladet – en særegen varde. Dette er et 
fjell kanskje ikke så mange har besøkt på sommerstid, men som skifolket kjenner 
godt til. Turen er også beskrevet på Morotur sin app.
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Dovre rundt på (el.)sykkel

Høyfjellstur på sykkel

LØRDAG 11.–SØNDAG 12. SEPTEMBER

TUR 41

Den nye sykkelveien over Dovrefjell gjør det mulig å rulle innom tre nasjo-
nalparker på to hjul, om du tar hele runden: Rondane, Dovre og Dovrefjell. 
Underveis får du med deg ikoniske fjell, idyllisk kulturlandskap og Norges 
vakreste seterdal; Grimsdalen.
Nasjonalhelligdommen Dovrefjell er uløselig knyttet til hardføre mennesker 
med himmelhøye mål. Tindebestigere. Eidsvollsmenn og pilegrimer. Nå kan 
du også realisere dine mestringsmål på Dovrefjellet!

 Vi starter turen fra Hjerkinn og sykler 
langs RV 29 til Folldal, før vi svinger 
av til RV 27 og følger den videre 
til Holen, der vi svinger av og opp 
Grimsdalen. 1. dag avslutter vi turen 
på Grimsdalshytta med en felles 
middag.
Dagen etter fortsetter vi turen etter 
en bedre frokost og sykler videre 
langs ruta til Fjellheim kafe og videre 
mot Dovre. Fra Dovre sykler vi paral-
lelt med E6, men for det meste på 
egen sykkelvei til Dombås og tilbake 
til Hjerkinn. Mat og middag inntas 
etter behov.
Husk: Sengetøy eller sovepose.

Oppmøte: Hjerkinn togstasjon lørdag 11. september kl. 09.00.
Turleder: Alf Inge Jenssen, tlf. 957 51 730
Påmelding innen 20. august på: kntur.no
Maks antall deltakere: 10

Kart: Norge-serien Folldal
Turpris: Turpris: kr. 300,-, ikke medlem kr. 400,-. Deltakerne 
betaler middag og overnatting på Grimsdalshytta selv. 
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Sykkeltur på Dovre.  (Foto: Mariann Hegstad)
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TUR 13

Dagstur til Loennechenbua
SØNDAG 12. SEPTEMBER

TUR 42

Vi starter vandringen fra Middagshjellan, som er seterplassen til gården på 
Jenstad (Gjøra). Derifra går vi i fin, relativt flat sti, innover Skiråranden, til vi 
kommer til Weidemannsbua, som er en jakthytte tilhørende Jenstad gård. 
Der tar vi en pause, og eventuelt en rask matbit, før vi starter videre innover 
Skirådalen. Vi ankommer etter hvert til Rypheim, ei lita fjellhytte ved starten 
av Storvannet. Vi tar også her en pause, ved behov. Ved enden av Storvatnet, 
må vi over en liten bre, dette kommer alt an på hvordan sommeren har vært 
i forhold til snøsmelting osv. Deretter går vi langs Storvatnet, og helt i enden 
på vannet kan vi se Loennechenbua. Vel fremme tar vi en god rast, med mat 
og hvile, før vi snur og går samme vei tilbake. Turen har ikke mange høydeme-
ter i seg selv, men siden vi starter relativt høyt, er det lurt å ha godt med klær 
og gode sko. Mye av turen går i stein og grus, og siste biten innover Storvatnet 
er det en relativ stor steinrøys vi skal gå over. Vi beregner god tid på turen, og 
med pauser vil vi bruke 8-9 timer tur/retur. Siden vi starter tidlig, er det en 
mulighet for de som ønsker det, å overnatte for eksempel på Gammelsetra.

Oppmøte: Middagshjelen kl. 09.00.
Turleder: Torill Dyrlie, tlf. 400 68 296.
Påmelding innen 10. september på: kntur.no
Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09 00.
Turledere: Terje Møst, tlf. 482 85 151. Inger Johanne Bjørnå, tlf. 478 12 935.
Påmelding innen 16. september på: kntur.no
Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Orsetsetra og Nøssa  i Gjemnes

Fjelltur med høstfarger
Denne septemberlørdagen starter vi turen ved Gjemneshallen og passerer 
restene etter den gamle hoppbakken og Torvik Vannverk sitt anlegg. Vi 
følger traktorveien mot Orsetsetra, men velger å følge stien som går til 
høyre mot Nøssa og Reinsfjellet før vi kommer helt fram. Nøssa (541 moh) 
gir oss et praktfullt utsyn over bygda under, fjorden og Bergsøya og Averøya 
utenfor. Ned til Orsetsetra går det forholdvis bratt, noe som ligger i navnet 
Nøssa som nok kommer av «nus», nese eller bratt skråning. Orsetsetra er en 
gammel seterstøl der det ennå finnes rester etter flere av seterbygningene. 
Her har det vært setring helt siden 1700-tallet, men i 1953 tok drifta slutt. 

Vi tar oss god tid på turen, og bruker vi mer enn de 4 timene vi har stipulert, 
gjør det ingenting!

LØRDAG 18. SEPTEMBER

TUR 43
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Matauke på Averøy
KNT tilbyr i år soppkurs for nybegynnere. Lurer du på hvilke sopp som er 
trygt å spise? Da er dette dagen du bør bli med KNT på tur. Åsa Sildnes som 
er godkjent soppsakkyndig vil ta oss med ut i skogen for å finne de mest 
vanlige og trygge soppene vi kan plukke. 

Kurset blir lagt opp som en dagstur på Averøy. Sted blir tilpasset litt etter 
hvor det er mest sopp å finne.

SØNDAG 19. SEPTEMBER

TUR 44

Soppkurs Høgfjellet i Tingvoll

Panaroma mot Tingvollfjorden
Turen begynner ved Hammaren og går på merket sti opp til Hammersetra 
hvor det blir en første pause på setertunet. Videre opp til skaret ved Gam-
melvetten og opp til toppen av Høgfjellet 689 moh. 
På årets tur går vi ned lia fra toppen i sørøstlig. Her er det ikke sti, men vi vil 
etter hvert komme inn på stien igjen like opp for Hammarsetra. Siste delen 
går vi kjerreveien ned til Kansdalen og avslutter turen ved å gå den gamle 
fylkesveien på utsiden av tunellen.

Turen tar ca 4,5 time med pauser.

SØNDAG 19. SEPTEMBER

TUR 45

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hammeren kl. 10.00.

Turleder: Erik Svanem, tlf. 480 586 56, erik.svanem@gmail.com

Påmelding innen 17. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Se kntur.no og KNT sin Facebook-side.

Turleder: Åsa Sildnes, tlf. 957 23 633, aasa@contextconsult.no

Påmelding innen 17. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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TUR 13

Kvenngrøet og Bjørkalifjellet
LØRDAG 25. SEPTEMBER

TUR 46

Ukjent perle
Vi tar en tur litt utenom allfarvei i Aure til Kvenngrøet /Ålefjellet (617 moh) 
og hvis været og lysten er tilstede går vi vidre til Bjørkalifjellet. (612 moh). 
Fra byn kjører en over Tustna til Aure, videre mot Årvågsfjorden til Gjelda 
hvor en kjører inn på bomvei det siste stykket. (ca 3 km) Fotturen starter på 
Gjeldasetra, en forholdsvis stor setervoll i 100 meters høyde. Nede på setra ser 
en den skarpe kanten på Kvenngrøet, men det er fint og flatt med god plass 
innom kanten. Vi går på merket sti hele veien. Videre er det småkupert bort til 
toppen av Bjørkalifjellet. Retur samme veien som vi gikk opp.

Oppmøte: Seivika ferjekai kl. 09.30 eller Gjeldasetra ca. kl. 11.10.

Turledere: Dag Arnesen, tlf. 986 59 155 og Olav A. Waage.

Påmelding innen 23. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kyrksæterøra

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00. Alternativt Åndalssetra kl. 10.00.
Turleder: Reidun Sveaas, tlf. 922 43 667, rstorb@online.no

Påmelding innen 24. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Sørtussen

Tur til Ytre Nordmøres høyeste stup
Dagens fellestur begynner ved Åndalssetra. Første del av turen går i lettgått 
motbakke opp til Trolldalsvannet og videre til Fagerdalsvannet. Da gjenstår 
400 høydemeter til toppen, hovedsakelig uten sti. Enkelte partier er bratte, 
men vi belønnes med en slak avslutning fram mot toppunktet. I likhet med 
de andre fjellene i rekken mellom Gjemnes og Eide, får vi en fantastisk 
utsikt fra toppen av Sørtussen 902 moh. 

Det kan være våte partier, og deler av turen går vi utenfor sti, så fjellsko er 
nødvendig. Vi tar oss god tid, og bruker nok 5 timer på turen.

SØNDAG 26. SEPTEMBER

TUR 47
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Romjulstur i fjæra
Stress ned i romjula med en flott rundtur i nytt på Sandvikstien. Veteranene 
i foreningen har lagt ned en stor innsats for å lage den nye byturen rundt 
Sandvika på nordsiden av Nordlandshalvøya.

Turen er lettgått og passer for store og små. Vi svinger innom første del av 
Fjordruta, før vi går i retning Kolvika. Fremme i Sandvika fyrer vi opp grillen, 
og spanderer bålkaffe når tar en rast i idylliske omgivelser.

Ta gjerne med grillmat og pølser du kan grille.

SØNDAG 26. DESEMBER

TUR 48

Sandvikstien Populær romjulstur på byfjellet

Tur i mørket fra fakkelboks til fakkelboks 
på byfjellet Freikollen
For fjerde året på rad inviterer KNT til romjulsturen på Freikollen. Her får du 
gått litt av ribbefettet av deg.  Romjulsturen til toppen av Freikollen skal vi 
gå fra Bolga, opp forbi tjønna og videre langs ryggen av Freikollen. Dersom 
været tillater det, så tenner vi fakkelbokser langs løypa.  Turen langs ryggen
av Freikollen er lettere å gå enn de mer brukte turene fra Storbakken og 
Prestmyra, men turen er lengre. Vi legger opp til et greit tempo, som de 
fleste skal klare å følge.

Det er påkrevd at alle deltagere må ha hodelykt, brodder og bekledning 
som er beregnet for en vintertur.

TORSDAG 30. DESEMBER

TUR 49

Oppmøte: Bolga ved trafokiosken kl. 15.30.

Turleder: Roar Halten, tlf. 950 81 118, roar@knt.no

Påmelding innen 26. desember på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringen til Kolvika badeplass kl. 11.00.

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

Påmelding innen 24. desember på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Utemiddager sammen med Barnas Turlag Kristiansund

Utemiddagene har blitt et populært samlingssted for hele familien det siste året, der vi samles 
rund bålet/grill eller primus for å spise middag sammen med hele familien. Det koster ingen-
ting å være med og man må heller ikke være medlem i KNT for å delta.

Vi ønsker at utemiddagene til Barnas Turlag skal være en mulighet til å komme seg ut og 
ha det kjekt ute, sammen med andre.

Utemiddagene finner sted hver onsdag i oddetalsukene, og holder seg stort sett til skoleruta. 
Men siden vi har så ivrige og engasjerte ledere kan det godt være at vi setter opp den ene eller 
andre bonus tur, så gjerne følg med på KNT sin Facebook-side for å se når og hvor vi møtes 
neste gang. Bålet er klart fra kl. 17.30 og slokkes når vi drar rundt kl. 19.00. Det er helt greit om 
dere kommer kl. 18.00, og man drar når det passer :)

Ta med mat som egner seg til å tilberede på bålet. Hva med pølser, ostesmørbrød, 
hamburger, fiskekaker i pølsebrød, lefser med noe godt i, pinnebrød m.m.
Sitteunderlag, klær etter været og drikke( varm/ kald).

Alle har ansvar for egne barn på alle Barnas Turlag sine arrangementer.

Velkommen!

Alle utemiddager annonserer
på facebookgruppen 
KNT Barnas Turlag

Barnas Turlag inviterer barnefamilier til en «timeout» i hverdagen

  6. januar: Hoel på Rensvik
20. januar: Storbakken
  3. februar: Hoel på Rensvik
17. februar: Rensvikvannet
  3. mars: Hoel på Rensvik
17. mars: Folkeparken
31. mars: Hoel på Rensvik
14. april: Dale, Annas Fotspor
28. april: Myraskogen
12. mai: Barnebasen
26. mai: Lasken
  9. juni: Dale, Annas Fotspor
23. juni: Drabovannet
  4. august: Barnebasen
18. august: Kvalvik fort
15. september: Myraskogen
27. september:  Verdens gapahukdag, Viken Gård
13. oktober: Ånesmyra
27. oktober: Storbakken
10. november: Hodelykt/ refleks tur Drabovannet
24. november: Ånesmyra
12. desember: Juleavslutning
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Oppmøte: Coop Storbakken kl 09.30. Alternativt på parkering
på Fursetfjellet kl 10.00 (park. bet. med kontanter eller Vipps).
Turledere: Kjell Guldstein, tlf. 911 97 102
Liudmila Mikakova, tlf. 943 755 13
Påmelding innen 4. mars på: kntur.no
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringsplassen etter bomstasjonen kl. 11.00.
Turleder: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106
Påmelding innen 26. mars på: kntur.no
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Familietur på Fursetfjellet
Fursetfjellet er et supert startsted for familieturer på ski. Turen vil gå på vest-
siden av hovedveien og målet er toppen av Raudheia, 659 moh.

Normalt er det oppkjørt løype til over tregrensa, men turen er også så popu-
lær at det oftest er tråkket spor helt til topps. Terrenget er stort sett lettgått og 
ikke spesielt bratt. Stigningen fra parkeringen er på ca 450 høydemeter, noe 
som gir et fint nedrenn på tilbaketur.  

Vi legger opp til en rolig tur der vi tilpasser behovet for pauser underveis. 
Er været med oss kan det være aktuelt med en lengre pause på tur oppover, 
for eksempel på Appelsinhaugen.

Anbefalt utstyr for barna er å bruke langrennski med feller oppover og 
slalåmski ned igjen. Eventuelt randonee utstyr.

Vintertur til Raudheia
SØNDAG 7. MARS

TUR 1

Et historisk turmål
Stavneset fyr ligger på nordøstenden av Averøya, på Stavneset, om lag 
fire kilometer sjøvegen fra Kristiansund. Fyret ble tent 1. september 1842. 
I 1976 ble fyret automatisert og avbemannet. Det er et innseilingsfyr, med en 
lyshøyde på 21,7 meter over høyvann og lysvidde på 14,3 nautiske mil. I 134 
år var Stavneset fyrstasjon hjem og arbeidsplass til fyrvokterne med familie. 
Hovedhuset nede, annekset og fyrlykta som står i dag ble oppført i 1953. 
Hovedhuset oppe ved fyret er fra 1894. 

Vi samles på parkeringsplassen ved bomstasjonen etter tunnelen. Satser på 
felles avgang litt over klokken 11. Dette er en kort tur, ca 30 minutter i variert 
og lettgått terreng, så denne turen passer for alle gående. Planen er å gå rolig 
ut til Stavneset fyr, så tar vi en liten rast der. Her kommer vi ikke til å tenne 
bål, så dette blir en matpakketur.

Langs stien er det satt opp flere bord og benker der du kan nyte utsikten 
utover havet. Mer info: www.stavneset.no

Stavneset
SØNDAG 28. MARS

TUR 2
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Oppmøte: Ferjekaia i Seivika kl. 11.00.
Turleder: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106
Påmelding innen 15. april på: kntur.no
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Barnas Turlag inviterer små og store familier med på overnattingstur på 
Gullsteinvollen. Her er det en fin mulighet å prøve en av KNT sine hytter for å se 
hvordan det er. Turen opp til hytta går på delvis på traktorvei og den tar 1 time. 
terrenget er lett å gå i, så dette er en tur de fleste klarer. Uansett går vi rolig og 
tar en matpause på turen inn til hytta. Vi legger opp til en fin helg med litt felles 
aktiviteter for deltakerne. 

Gullsteinvollen består av to hytter, hvor den minste er beregnet for de som har 
med hund. Det vil si at hovedhytta kan brukes av de som er allergisk mot hund 
uten å være bekymret for allergi. På hovedhytta er det 3 soverom og en hems så 
her er det god plass. En stor og koselig stue/kjøkken. I området rundt hytta er det 
fine muligheter for uteaktiviteter, kanskje en tur til bekken for å se etter ørret? 
Det er fiskevann i nærheten, men man må gå et lite stykke for å komme dit.  
Lørdag bruker vi til å bli litt kjent med hytta og området rundt. Søndag er mer 

fristilt, men vi satser på å være ut av hytta til klokken 12. Utover det kan man 
velge å gå seg en tur i området før hjemreise. Hytta er selvbetjent, det betyr 
at det er mulighet til å kjøpe enkle basisvarer som hermetikk og porsjonspak-
ker med pålegg. Turleder vil veilede førstegangs hyttegjester i systemet med 
selvbetjente hytter å bruken av disse. 

Hver enkelt familie gjør opp for overnatting og uttak av proviant på hytta. 

Vi spleiser på felles middag på lørdags kveld.

Hvis man vil lese mer om og se bilder av Gullsteinvollen, finner du infor-
masjon om den på: https://www.kntur.no/hytter-og-ruter/ og klikker på 
Gullsteinvollen.

Utstyr:
•	 Klær	etter	været,	kjekt	å	ha	med	ett	ekstra	

par votter/hansker.

•	 Det	du	trenger	av	tørrmat	og	drikke	(brød	og	
pålegg) og annet utover middag på lørdag. 

•	 Sovepose,	lakenpose	eller	sengetøy.	
 (Husk putevar hvis du tar med sovepose 
 eller lakenpose)

•	 Turutstyr	etter	eget	ønske	og	behov.
 F.eks. sitteunderlag, spikkekniv, solkrem, 
 solbriller, m.m.

Familietur til Gullsteinvollen
LØRDAG 17.–SØNDAG. 18. APRIL

TUR 3

Bli med og opplev en av KNTs flotte hytter

Anbefalt aldersgrense:
Det er ikke aldersgrense på 
denne turen. Er du usikker 
på om turen egner seg for 
din familie, kontakt tur-
leder. Oppgi alder på barna 
ved påmelding. Turleders 
barn er 9 og 11 år.
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Oppmøte: Ved starten av kjerrevegen/skiltet med «stikk ut» kl. 11.00.

Ansvarlig for turen: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473
Påmelding innen 22. mai på: kntur.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Trivelig tur med muligheter for 
fiske og bålmat
Vi tar turen langs god skogsvei og sti opp til Kjølavatnet i rolige omgivelser. 
Oppe ved gapahuken tenner vi opp et bål der de som ønsker kan grille maten 
sin. Området frister til å prøve fiskelykken, eller kanskje ta seg en dukkert i det 
kalde vatnet?  Det er utmerket til lek og utforskning.

Har du barn av det minste slaget, anbefaler vi bæresystem.

Bamsetur til Kjølavatnet i Eide
SØNDAG 23. MAI

TUR 4

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Denne helgen bør du holde av
Barnas Turlag inviterer til sommerfest på Barnas Turlag sin base på Nersetra 
i Aure. På KNT sitt eget småbruk blir det både disco, dansing, masse lek og 
moro m.m.

Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg.

Sommerfest på Nersetra
LØRDAG 5.–SØNDAG 6. JUNI

TUR 5
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En kosetur til idylliske Herresdalsvatnet
Denne turen egner seg for hele familien, er trillevennlig og sykkelvennlig for 
de små. Turen går 2,5 km innover en grusvei helt nede ved vannkanten langs 
idylliske Herresdalsvatnet. En flott naturopplevelse med frodige lier på begge 
sider av vatnet. Inne ved Herresdalsetra er det en flott sandstrand hvor det er 
satt opp benker og murt opp en flott grillplass som kan benyttes for alle som 
besøker området. Det vil bli fyrt opp bål.

Følg E39 mot Kanestraum fergeleie. Ved starten av oppstillingslinjene til om-
bordkjøring går det en vei inn til høyre. Følg denne 3,5 km. Mellom Litvatnet 
og Storvatnet går veien til venstre. Følg skilt og kjør mot Fløystadfjellet. Felles 
parkering oppe ved Gammelsetra ( 50 kr i bomavgift). Man kan også parkere 
før bommen, men dette gir 2,5 km ekstra å gå.

Tur til Herresdalsetra
SØNDAG 20. JUNI

Oppmøte: Parkeringsplassen nedenfor Gammelsetra, avgang kl. 12.00.

Turleder: Stig Olav K. Zahl-Jansen, tlf. 909 22 413

Påmelding innen 18. juni på: kntur.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringsplass på Nerdal kl. 11.00.

Turleder: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106

Påmelding innen 23. juli på: kntur.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 6

Spennende aktiviteter
Denne turen har vært en stor suksess de siste årene den har blitt arrangert, og 
vi regner med et godt oppmøte også i år.

Vi møtes på parkeringsplassen på Nerdal og går sammen derfra. Turen opp til 
Innerdalshytta tar ca 1,5 timer. Vi følger grusveien som går hele veien frem 
til hytta, det er et par bratte bakker underveis, men med en pust i bakken 
underveis skal det går helt fint. Inne ved hytta er det bålpanne og grillrist, de 
som ønsker å grille tar med seg ved/ kull og egen mat til dette. På den store 
plena kan vi kanskje få til en fotballkamp eller annen felles aktivitet?

Mer informasjon vil komme i beskrivelse av arrangementet på Facebook når 
datoen nærmer seg, følg med på KNT sin Facebookside.

Innerdalen
SØNDAG 25. JULI

TUR 7
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Oppmøte: Ved utedoen på Einnesvegen kl. 12.00.

Turleder: Stig Olav K. Zahl-Jansen, tel. 909 22 413

Påmelding innen 6. august på: kntur.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Grilling og bading på Ikornneset
Stranda ligger ca. 250 meter fra parkeringa og det er mulighet å ta Stikkut-
posten ytterst på Ikornneset, med godt utsyn til både Meeknoken og Freikol-
len. Turen ut til Ikornneset går gjennom et etablert frilufts- og fortidsminne-
område. Første del av stien går gjennom åpen blandingsskog, hvor selve stien 
kan være litt vanskelig å se. Etter at man passerer ei gravrøys på høyre side av 
stien, blir stien tydeligere gjennom barskogen. Her er det en del røtter som 
kan bli glatte i vått vær. Dette er et spennende område med flere gravrøyser 
som trolig stammer fra jernalderen. Adkomst og parkering Turen ved det 
gamle meieriet på Høgset. Kommer du fra Gjemnessundbrua og E39, følgjer 
du Fv279 mot Gjemnes og Eide i knappe to km. Avkjøringa inn på Einnesvegen 
er skilta Ikornneset, og man ser det nedlagte meieriet på høyre hånd. H Hit 
kommer du lettest med bil, men bussen mellom Molde og Kristiansund er et 
godt alternativ, med stopp på E39 like ved Gjemnessundbrua.

Ikorneset ved Høgset
SØNDAG 8. AUGUST

TUR 8

Fiske i Nordmarka.  (Foto: Trine Storholt)



55

Oppmøte: Viken Gård på Frei.

Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

5. september 2021 er det klart for en ny Kom deg ut-dag med DNT! Dette er 
Norges nasjonale turdag, med rundt 170 arrangementer over hele landet. 
Vi inviterer til turer og aktiviteter i nærmiljøet for familier og andre som har 
lyst til å være med på en fin utedag. Våre medlemsforeninger skal gi deg og 
familien varierte tilbud; natursti, bålkos, konkurranser, turer og mye mer!
KNT Barnas Turlag inviterer til å sove ute på lørdag og kom deg ut dagen 
på søndag. Vi møtes på Viken Gård og stiller med «varmestua» (telt med 
oppvarming), masse moro, lek og konkuranser, og hvem vet kanskje det blir 
også noen premier...

Supertilbud på medlemskap
I tillegg til en flott turdag, får du også et supertilbud på medlemskap i Den 
Norske Turistforening på Kom deg ut-dagen. Alle nye medlemmer som melder 
seg inn 1.–3. september blir medlem i 2022 og får resten av 2021 med på 
kjøpet. Innmeldingen må skje på nett, og tilbudet varer fra 1. september til 
midnatt 3. september. Tips venner og kjente!

Kom deg ut dagen
SØNDAG 5. SEPTEMBER

TUR 9

Oppmøte: Parkeringsplassen til Coop Storbakken kl. 10.15 eller 
ved parkeringsplassen ved skiltet parkering Storåsen kl. 11.00.

Turleder: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Familietur med trivsel
Flott familietur opp til gapahuken på Storåsen i Stokkdalen. Turen er trille-
vennlig og tar ca 1 time. Den har litt motbakker, men fordelen med det 
er at det er endel nedoverbakker på hjemturen.

Satser på felles avgang litt etter kl 11. Vi tar det med ro, fordi her er det en del 
ting å se på underveis. Ved gapahuken ved enden av turen, fyrer vi bål eller 
grill slik at vi kan varme litt mat eller noe annet godt.

Storåsen i Stokkdalen
SØNDAG 3. OKTOBER

TUR 10
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Påmelding innen 10. november til: kntur.no
Maks antall deltakere: 35

Turpris: Medlemspris 200,- pr barn som dekker utstyr 
og materialer til juleverkstedet. Ikke medlemmer kr.300,-.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Koselig familiedugnad og juleverksted
Familiedugnaden og juleverkstedet på Nersetra er alltid populert. Juleverkste-
dene i snekkerbua og Eldhuset blir fylt med barn som lager julegaver og pynt, 
mens voksne deltar i tradisjonelle dugnadsaktiviteter.

Dersom det er snø kan man gjerne ta med ski/akeutstyr, ellers er låven med 
buldrevegg åpen og det er mulig å finne på andre aktiviteter innimellom 
gaveproduksjonen. Som alltid blir det mye god julemat og hyggelig samvær, 
en skikkelig førjulstradisjon som skaper gode minner og nye vennskap både 
blant barn og voksne.

Vi åpner opp huset fredag ettermiddag og de som vil kan komme da, passer 
det bedre å komme lørdag morgen/ formiddag går det også bra. Informer om 
dette ved påmelding.

Førjulshelg på Nersetra
FREDAG 26.–SØNDAG 28. NOVEMBER

TUR 11
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På lag med KNT og DEG!

Rådgivning - regnskap - skatt

Hovedkontor:
Vågeveien 7, Kristiansund

Tlf. 71 57 31 00, e-post: post@snvregnskap.no

Lokal kompetanse 
med kontorer i 

Aure - Eide - Halsa - Kristiansund - Tingvoll
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Industriveien 4 B, 6517 Kristiansund
Telefon: 71 58 06 10  •  Mail: post@elservice.no

www.elektroservice.no
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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)
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Totalentreprenør 
innen bygg og anlegg

www.angvikgrytnes.no
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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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Kristiansund og Nordmøre Turistforening sitt hyttetilbud
KNT har et godt tilbud for overnatting på Dovre, Sunndalsfjella, Trollheimen og Fjordruta, med hytter i forskjellige kategorier.
Det er lagt til rette for flotte opplevelser i fjellområdene våre!

Ubetjent (uten proviant): Loennechenbua.

Selvbetjent: Aursjøhytta, Eiriksvollen, Gammelsetra, Grytbakksetra, Grøvudalshytta, Gullsteinvollen, Hardbakkhytta, Hermannhytta, Imarbu, Jutulbu,
Nersetra, Raubergshytta, Rovangen, Sollia, Storlisetra, Sætersetra, Todalshytta (Isbua), Trollstua, Tverrlihytta, Vangshaugen (Annekset/Litjstua), Vindølbu,
Vollasetra og Åmotdalshytta.

Betjent i sommersesongen: Aursjøhytta, Todalshytta og Vangshaugen.

Ubetjent, leie av hel enhet med egen nøkkel: Ubetjent, leie av hel enhet med egen nøkkel: Todalshytta (hovedhytta utenom sesong), Aursjøhytta (utenom sesong), 
Vangshaugen (Nerstua utenom sesong) og Nersetra (hovedhus, tilgjengelig året rundt).

Prisliste selv- og ubetjente hytter              Medlem    Ikke-medlem
Overnatting voksen  ..................................... kr  285,-  kr   405,-
Overnatting ungdom (13–26 år)  ................. kr  145,-  kr   405,-
Overnatting barn (0–12 år)  ......................... kr     0,-  kr   205,-
Dagsbesøk og telting  ................................... kr    70,-  kr     90,-
Hund i tilrettelagt rom  ................................ kr  100,-  kr   100,-

Prislisten er veiledende, det vil forekomme tillegg på enkelte hytter.
Se fullstendig prisliste på www.kntur.no eller på oppslag på hytta.
Priser for proviant finnes på www.kntur.no og på hver enkelt hytte.

Prisliste betjente hytter                                  Medlem    Ikke-medlem
Overnatting voksen  ..................................... kr  382,-  kr   490,-
Overnatting ungdom (13–26 år)  ................. kr  190,-  kr   490,-
Overnatting barn (0–12 år)  ......................... kr      0,-  kr    251,-
Hund i tilrettelagt rom  ................................ kr  100,-  kr   100,-
Frokost  ........................................................ kr  142,-  kr   185,-
Middag (tre retter m/kaffe, te eller saft)  ..... kr  357,-  kr   438,-
Nistepakke  .................................................. kr    75,-  kr     90,-
Termos med te eller kaffe  ............................ kr    49,-  kr     63,-
Barn (0–12 år) betaler halv pris for mat.
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Todalshytta.  (Foto: Terje Holm)

For fullstendige prislister og andre vilkår: www.kntur.no eller ta kontakt med hytta.
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