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Fellesturer 2019
Rutiner for påmelding: Se detaljer nederst side 3

 Turnr.    Dato Beskrivelse Turleder Side

* 1      21. januar Kveldstur til Raudheia Snorre Visnes 10
* 2        8.–10. februar Grunnleggende turlederkurs inkl. ambassadørkurs KNT 11
* 3 19.  februar Måneskinnstur i Flatsetmarka på Frei Lars Ola Fiske 12
* 4 2.  mars Reinsfjellet rundt Ketil Gils 13
* 5 9. mars Kvannfjellet på ski Erling Kjøl 13
* 6      30. mars Strankåbotnfjellet og Salen Arne Petter Gabrielsen 14
* 7 6. april Kråkvasstinden Jan Olav T. Gimnæs, Kjetil Wedervang Mathiesen 15
* 8        5.– 7. april Ski og familietur til Silsethytta Ola Løvold, Håvard Johansen 16
* 9      27. april Fløtatind Kjell Guldstein, Harald Oppedal 17
* 10 28. april Blåfjellet Endre Aasen 18
* 11 12. mai Snota Endre Aasen 19
 12 3. –5. mai Dugnad Gullsteinvollen Håvard Johansen 20
 13 17. mai KNT i borgertoget Elin Maridal 20
 14      26. mai Meekknoken Thidaphon Ninta 22
 15 2. juni 7-Fjell Frei Info blir publisert i avis og sosiale medier 22
 16  4. juni Skarven og Herresdalen Jan Gjerde, Dina Gaupseth 24
 17      15. juni Storøra på Stabblandet Bjørn E. Hultgreen 24
 18      16. juni Reinsfjellet Odd Arne Dahle 25
 19      21.–23. juni Toppturer til Kringlehøa og Innerdalstårnet Kjetil Wedervang Mathiesen 26
 20      28. juni–2. juli Femundsmarka Eirik Gudmundsen 27
 21 29. juni Harstadfjellet Marit Gjertsen 28
 22 30. juni Bjørnen og Luten Håvard Johansen 28
 23 27. juli Hjelmkonna Solvår Skogen Sæterbø 29
 24 17. august Padletur rundt Aspøya Petter Brevik, Heidi Leonhardsen 30
 25 17. august Rognnebba Håvard Johansen 32
 26      18. august Fauskånebba Trine Marie Larsen 33
 27      24.–25. august Padletur fra Dunkarsundet til Håholmen Kjetil Wedervang Mathiesen 34
 28 24. august Wiromkjerringa via Børsetkjerringa Lene Wirum, Brit Bakken 35

Forsidebilde: Theo Wollan i kajakk. (Foto: Wigdis Wollan)



PÅMELDING
Alle påmeldinger for fellesturer til: fellestur@knt.no
– hvis ikke noe annet fremgår av den enkelte turbeskrivelse.

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

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

*  Skiturer

 29 25. august Sandnestindene Erling Kjøl 36
 30 31. august Høgfjellet i Tingvoll Erik Svanem 36
 31 1. september Litlkalkinn Per Inge Maridal 37
 32 7. september Mana Birger Blomvik 37
 33         8. september Jernbanetraseen i Litjdalen Birger Blomvik 38
 34 14. september Holtafjellet Terje Møst, Inger Johanne Bjørnå 40
 35 15. september Knubben via Nonshaugvatnet Steinar Tømmervåg 40
 36 21. september Flånebba og Smisetnebba Torill Dyrli 41
 37 22. september Rundtur Valfjellet og Årsundfjellet Reidun Sveaas 41
 38 27. –28. september Vollasetra–Ekkertind Birger Blomvik 43
 39 5. oktober Tussan Gro og Roar Halten 43
 40 17. november I Annas fotspor Jens Halten 44
 41 26. desember Sandvikstien Jens Halten 44
 42 30. desember Freikollen Roar Halten 45
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 1 26. –27. januar Vinterovernatting i telt i Grødalen Marit Brånås Aarflot 49
 2 23.  februar Vintertur til Raudheia Kjell Guldstein, Liudmila Mikakova 50
 3 6.  april Vårskitur i fjella i Jordalsgrenda Marit Brånås Aarflot, Erlend Aarflot 51
 4 25.  mai Tur til Stokknoken Kjell Guldstein, Liudmila Mikakova 52
 5 14. –26. juni Basecamp Innerdalen Marit Brånås Aarflot, Erlend Aarflot 53
 6 28. –30. juni Dugnadshelg på Nersetra Harald Oppedal 54
 7 20.  juli Innerdalen Camilla Gaupseth 54
 8 24. –25. august Familietur til Imarbu Marianne Berner 55
 9 6. –8. september Base Camp Smøla Hanne Wollan 56
 10 8.  september Tur til Årsundfjellet Silje Flatøy Olsen 56
 11 21. –22. september Vollasetra og Ekkertind Marit Brånås Aarflot, Erlend Aarflot 57
 12 7.  november Mørketur til Drabovatnet Marianne Berner 58
 13 29.  nov–1. desember Familiedugnad og Juleverksted på Nersetra  58

    B A R N A S  T U R L A G
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5Kråkvasstind.  (Foto: Jan Olav Gimnes)



Vi bruker alle typer terreng fra høyfjell til skjærgård. Vi benytter føtter, ski, sykkel og 
kajakk. Noen av turene er klassikere som stadig er like populære, mens andre er nye
av året. Vi tar gjerne imot ønsker og tips, samt kommentarer til årets program.
Vær klar over at de fleste av de lokale turistforeningene i landet arrangerer fellesturer.
For KNTs medlemmer kan turene til Trondhjems Turistforening (TT) og Molde og Romsdals 
Turistforening (MRT) være særlig aktuelle. Ring TT eller MRT (telefonnummer i Fjell og 
Vidde) eller gå inn på deres hjemmesider. På Internett kan du f.eks. gå via KNTs hjem-
meside, kntur.no, her finner du pekere til andre turistforeninger og selvfølgelig masse 
informasjon om KNT.
Det er over 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 Randi Pedersen: 970 23 123
Håvard Johansen: 454 35 095 Snorre Visnes: 957 44 425

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

VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE TURSESONG

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019:
Hovedmedlem ..........................................................................  Kr
Student/ungdom 19–26 år  ......................................................  Kr
Skoleungdom 13–18 år  ............................................................  Kr
Honnørmedlem (alder/uføretrygdet) ........................................  Kr
Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem ...  Kr
Barnas Turlag 0– 12 år  .............................................................  Kr
Familiemedlemskap (en faktura)  .............................................. Kr

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

Bli med på tur!

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

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

ALDERSGRENSE: Vi har ingen aldersgrense på turene, men er du under 18 år må du 
være i følge med en ansvarlig voksen.
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  695,–
  350,–
  215,–
  540,–
  380,–
  130,–
1250,–



PÅMELDING: For de turer som krever påmelding, er dette nevnt i teksten
for hver enkelt tur.

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

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

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

BRUK AV PRIVATBILER: Til de fleste turer bruker vi privatbiler. Derfor er vi
avhengige av at 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 en tur fra Bolga over Freikollen til Storbakken som en lett tur. Stigningen 
er her omkring 500 m, turen tar 2–3 timer og har lett eller ingen oppakning.

1 SKO  Lett tur

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

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

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

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

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

BILDER  Har du turbilder du kunne tenke deg å dele med andre? Vi skulle så gjerne 
hatt flere å velge fra til turheftet. Send en e-post med bilder til roar@haltenbanken.net  
og ta sjansen på at de blir brukt. Skriv i e-posten: 1) Fotograf, 2) Hvor bildet er tatt, 3) 
Hvem som er med på bildet, 4) Forslag til bildetekst. Alle gode bilder er velkomne,
men det er ekstra stas med blinkskudd fra fellesturer.
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Sengeplasser: I tillegg til det antall senger som er nevnt for hver enkelt hytte har alle hyttene 
sofabenker på stua og ekstra madrasser for flatsenger til sengeloft /hemser og gulv. Noen hytter 
har også dobbeltsenger (120 cm).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innerdalen, Gammelhytta  (Foto: Eirik Gudmundsen)
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Kveldstur til Raudheia

Skitur i vintermørket
Har du lyst til å prøve en skitur i vintermørket med hodelykt. Da vil vi an-
befale å bli med på tur denne januarkvelden opp til toppen av Raudheia
669 moh. Turen går fra parkeringsplassen på Fursetfjellet (ca. 200 moh),
og følger den vanlige traseen opp til toppen. Turen opp tar ca 1,5 timer,
og trolig litt kortere tid ned igjen.

MANDAG 21. JANUAR

Oppmøte: Coop Storbakken kl 17.00.

Turleder: Snorre Visnes, tlf. 957 444 25, e-post: sno-visn@online.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 1

Treningssenteret
Kristiansund – Midtbyen – Averøy

Nordmørsveien 54,
6517 Kristiansund N
Telefon 71 58 42 44

www.treningssenteret-kristiansund.no
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8.–10. februar 2019 arrangerer KNT grunnleggende turlederkurs med base 
på Nersetra. Hovedtema 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, grup-
pedynamikk 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.

Overordnet 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 et-

termiddagen 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.

Grunnleggende turlederkurs inkl. ambassadørkurs
FREDAG 8.–SØNDAG 10. FEBRUAR

TUR 2

11

Oppmøte: Parkeringen til Nersetra fredag ettermiddag

Påmelding: fellestur@knt.no. Husk: navn, fødselsdato, adresse, tlf og e-post

Maks ant. deltakere: 18 (turledere som er aktive i 2019 blir prioritert
hvis det blir fullt)

Kursavgift: Kurset koster kr 1000,-, som dekker både kursavgift,
mat og opphold. Beløpet refunderes turleder når fellestur
i regi av KNT er gjennomført. I tillegg må hver enkelt dekke
kostnad for turlederboka, kr 200,-.



12

Måneskinnstur i Flatsetmarka på Frei

En spennende skitur i nytt terreng
Denne skituren legger vi til et terreng der et fåtall setter skispor i dag. Vi skal be-
vege oss opp i Flatsetmarka på sydsiden av Frei, forhåpentligvis i klart februarvær 
under superfullmåne. 

Vi starter ved bommen på Storbakken der de fleste starter sine Freikollturer, og føl-
ger skogsveien i retning Seterhaugen. På høyde med Tretthaugen tar vi av oppover 
med Flatsetelva på høyre side etter en gammel tømmervei lagd for hest og støt-
ting. Etter å ha passert østre enden av Litlbolia dreier vi vestover og går i traseen 
under kraftlinja mellom Litlbolia og Fagerlia. Vi går over Fagerlia og kommer opp 
til Kalvskinnet (der hvor onsdagsgjengens gapahuk ligger). Her fyrer vi opp bålet, 
koker kaffe og nyter stillheten i vinterkvelden.

På returen går vi østover til Øver Vadet og tar skogsveien ned til Storbakken.

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

TIRSDAG 19. FEBRUAR

TUR 3

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 18.00
(Reservedato lørdag 23. februar kl. 10.00)

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Feller er nok det beste smøretipset, men det gikk bra før fellene
ble oppdaget 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.

Hvis det blir dårlig vær på tirsdag 19.2., flyttes turen til lørdag 23.2. 



13

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00, evt. ved bommen inn
til Svanavollen kl 10.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Rundtur og topp på samme tur
De fleste som går på ski til Reinsfjellet går normalruta opp veien. Denne 
lørdagen blir det en rundtur med start fra Hoem. Vi går først inn til Kinna før 
vi tar stigningen opp til østsida av Reinsfjellet. Deretter blir det litt opp og 
ned før vi kommer rundt og følger veien siste stykket til toppen 994 meter 
over havet.

Nedturen går mot Litjreinsfjellet og videre ned til Svanavollen. Har vi været 
på vår side er dette en flott skitur i ypperlig nordmørsterreng.

Vi beregner å bruke ca 6 timer på turen.

Reinsfjellet rundt
LØRDAG 2. MARS

TUR 4

Kvannfjellet på ski

Populært skifjell i Fræna
Kvannfjellet i Fræna har ofte gode skiforhold allerede tidlig på vinteren. 
Kort vei fra Kristiansund og en fin tur som godt kan gjennomføres på
ettermiddagen når kveldene blir lysere. 
Vi starter turen på Syltesætra og følger den vanlige løypa til topps. Det er 
ofte litt avblåst på toppen, men fin utsikt. Vi beregner 5-6 timer på turen 
hvis det blir mange deltakere.

LØRDAG 9. MARS

TUR 5

Oppmøte:  Coop Storbakken kl. 11.00

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

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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Strankåbotnfjellet og Salen

Skitur til en skiperle i Trollheimen
Turen starter på Kårvatn i Todalen. Vi går opp lia og inn i Naustådalen. Fra 
Naustådalsetra går vi 3 km inn i dalen før vi dreier mot nord inn og opp i 
Strankåbotnan. Etter noen hundre høydemeter kommer vi opp på ryggen 
mellom Naustådalen og Romådalen. Oppe på toppen av Strankåbotnfjellet 
(1375 m.o.h) er vi nær begge stortoppene i Trollheimen, Neådalsnota og 
Trollheimsnota. Vi kan evt. ta en bonustopp, Salen (1430 m.o.h.), som ligger 
på enden av ryggen. Nedrennet er ikke dårlig det heller.

Krav til utstyr: Alle må ha med snøspade og søkestang.

LØRDAG 30. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 07.00 (ferje Røkkum kl. 08.45,
start ved Kårvatn kl. 09.30)

Turledere: Arne Petter Gabrielsen, tlf. 906 47 296

Kart: Norge-serien Surnadal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 6

Kårvatn.  (Foto: Roar Halten)



Kråkvasstinden (1700 moh)

Vårskitur i Trollheimen

LØRDAG 6. APRIL

Oppmøte: Storli kl. 09.30. Felles transport fra Prix butikken
på Storbakken. For de som ønsker det, avtales ved oppmøte her
og avreise senest kl. 06.50.

Turledere: Jan Olav T. Gimnæs (møter ved Storli), tlf. 950 91 177
e-post: janolavgimnaes@hotmail.com
Kjetil Wedervang Mathiesen, tlf. 922 46 559
e-post: kjetilwm@gmail.com

Kart: Norge-serien Oppdal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 7

I år går turen til Kråkvasstinden fra Storlidalen i motsatt retning av fjoråret. 
Dette betyr at vi vil få et mye bedre nedrenn helt tilbake til utgangspunktet 
innerst i dalen. Vi legger turen litt senere på året enn i fjor og forhåpentligvis 
får vi litt varme solstråler og vårfornemmelse.

Dette er en rundtur som starter fra parkeringsplassen innerst i Storlidalen i 
Trollheimen. Vi går opp Grugguskaret, går videre i østlig retning og følger 

ryggen opp fra østsiden av fjellet  til toppen. Her får vi en flott utsikt som bare må 
oppleves i vakre Trollheimen. Etter en god rast setter vi kursen over høydedragene mot 
Svartdalskollen 1615 moh. i vestlig retning. Herfra blir det et flott og langt nedrenn ved 
østsiden av Nonshøa hvor vi igjen møter den traseen vi gikk opp.

Vi regner med å bruke hele dagen med flere innlagte pauser i et passende tempo
(ca. 8–9 timer). Ingen er bedre enn det svakeste ledd, så dette blir en tur hvor hele
turfølget holder sammen på hele turen. Dette blir et felles ansvar.Dette er en tur
som er forholdsvis lang og krever noe grunntrening og skiferdigheter.

Om noen ønsker å komme opp på fredagskveld er Bortistu eller Bårdsgården
et alternativ. Skivalg som passer for denne turen er fjellski med stålkanter eller
randonee-ski (husk feller). Ta med godt med mat og drikke, ullklær, vindtett
bekledning, solkrem og ellers det som fjellet krever.

Dette kan bli en topp dag i fjellheimen.

15
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Ski og familietur til Silsethytta

Silsetområdet har siden starten av 1900-tallet vært et yndet utfartssted 
for nordmøringer. Denne helga så arrangerer vi en ski- og familiehelg på 
Silsethytta som ble bygd i 1911. Hytta har sengeplass til 38 personer, har i 
dag dusj og toalett, tørkerom, og vil være utgangspunktet for denne helga. 

Vi starter turen på fredag, går opp Kleiva og inn til hytta. Fellesmiddag for 
store og små, fredagstaco må til. Lørdag blir det skitur for de som ønsker 
det inn til området Indergardsnebba og Mannen, alt etter hva været tillater. 
De som ikke vil gå like langt kan holde seg i og ved hytta hvor vi skal lage 
skihopp, isfiske på Silsetvannet og andre aktiviteter.

På lørdag kveld så er det nok en fellesmiddag med bacalao til de som vil ha 
det og hjemmelaget pizza til de andre.

Søndag blir det en tur opp til Middagsfjellet, før vi rydder og ordner etter 
oss og setter nesen ned mot parkeringen ved Silset gård.

Husk å ta med sengetøy eller soveposer med pute. Det er kun madrasser
på hytta.

FREDAG 5.–SØNDAG 7. APRIL

TUR 8

Oppmøte: Kl. 17.00 ved Silset gård

Turledere: Ola Løvold, tlf. 900 87 456
 Håvard Johansen, tlf. 454 35 095
Påmelding innen 26. mars til: fellestur@knt.no 
Minimum 15 deltakere

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Kr 700,- for voksne, kr 350,- for barn.
Prisen dekker middager og overnatting.
Deltakerne må ta med brødmat selv.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Skap de gode vinterminnene og bli med på ei turhelg til et av de mest populære
utfartsstedene på Nordmøre
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Fløtatind
LØRDAG 27. APRIL

TUR 9

En vårskiklassiker
Turen starter innerst i Øksendalen. Vi følger skogsvei oppover, forholdsvis slakt 
i starten, men ganske snart blir det brattere og vi har ca 5–600 høydemeter 
som må forseres før det flater mer ut mot Saufjellet. En del av dette første 
partiet må vi regne med å bære ski. Herifra er det et fint terreng helt til vi 
skal opp til selve toppunktet hvor det også er litt brattere. Vi tar av ski før vi 
går opp på toppen, her må vi forsere en kant hvor det også kan ligge skavl. 
Vel oppe er det en nydelig utsikt over fjellområdet, og rett under oss ligger 
Eikesdalsvatnet. Returen gir mulighet for flott skikjøring i et av våre fineste 
områder for vårskiturer.

Selv om turen ikke går i et spesielt rasutsatt område er det krav til bruk av 
sikkerhetsutstyr. Alle må ha med skredsøker, spade og søkestang.
være med. Fra startpunktet i dalbunnen skal vi opp over 1500 høydemeter
på 6 kilometer, noe som gjør at denne turen klassifiseres som krevende. 

Ønsker du mer informasjon om turen ta kontakt med turleder.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00, vi oppfordrer til samkjøring
Turleder: Kjell Guldstein, tlf. 911 97 102 og Harald Oppedal
Påmelding innen 21. april til: kjell.guldstein@gmail.com
Maks antall deltakere: 16
Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

BYGGMESTER EiRiK SchAldE
Bedriftsveien 7C, 6517 Kristiansund N.
Tlf. 71 67 89 00 – Mobiltlf. 45 24 09 00

www.triohus.no



Klassikeren i Halsa
For mange er Blåfjellet i Halsa et turmål i påsken, lett tilgjengelig og fint
for alle typer ski.

Blåfjellet er en flott og ikke spesielt krevende topptur. Turen passer bra for 
fjellski. Med en stigning på rundt 600 meter, så beregner vi å bruke rundt
2 timer til toppen. Dette er en middels utfordrende tur som passer de fleste 
skikjørere som er like glade i å renne nedover som å gå oppover. 

For å komme til parkeringen så må du kjøre E39 mot Valsøyfjord. Ta av mot 
Valsøybotn før Valsøya. Kjør opp bomvegen mot Hestnesdalen litt før den 
gamle skolen. Kjør opp hele dalen og parker ved anvist parkering litt før 
Englivatnet.

SØNDAG 28. APRIL

Oppmøte: Englivatnet kl. 10.00

Turleder: Endre Aasen, tlf. 908 55 297, e-post: aasen.endre@gmail.com

Kart: Norge-serien Surnadal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 10

18

AlT iNNEN FORSiKRiNG

Ditt lokale forsikringskontor
i Kristiansund og Nordmøre

Folkets hus
6509 Kristiansund N. 

Tlf. 71 56 61 70
www.engdahlassuranse.no

Blåfjellet
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TUR 13

Snota
SØNDAG 12. MAI

TUR 11

Majesteten i Trollheimen
Noen fjell har en spesiell plass i våre fjellhjerter. Snota er et av de fjellene.

Denne dagen bestiger vi selve majesteten i Trollheimen på ski. Turen til Snota 
er en flott vårskitur med vakker utsikt og fin nedkjøring. Det er en relativt 
lang, krevende tur, med en del bratte partier, og er derfor ikke en tur for 
nybegynneren.

For å komme til Gråsjødemningen kjører du Rv 65 mellom Surnadal og Rindal. 
Ved Kvammen tar du av mot Folldalen. Deretter kjører du fram til Statkrafts 
stasjon ved Gråsjødemningen.

Oppmøte: Gråsjødemningen kl. 08.00

Turledere: Endre Aasen, tlf. 908 55 297, e-post: aasen.endre@gmail.com

Kart: Norge-serien Surnadal

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

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

Dugnadsånd med trivsel
KNT har i over 100 år vært drevet frem av dugnadsånden. Nesten hver helg 
gjennom hele året er det en eller annen form for dugnad i regi av KNT. Vi vet 
at det er flere som har lyst til å prøve å bli med på dugnad. I den anledning 
inviterer vi til dugnadshelg på Gullsteinvollen 3.–5. mai. Du kan være med 
hele helgen eller bare komme innom en dag. Det vil være oppgaver som 
beising, vedkløyving, snekring, merking og klopping.

På KNT sine dugnader står trivsel i høysetet, det skal være sosialt samtidig 
som man forsøker å få tatt unna en del nødvendige oppgaver.

FREAG 3.–SØNDAG 5. MAI

Ansvarlig: Håvard Johansen, tlf. 4543 50 95,
e-post: haava-3@online.no

Påmelding innen 25. april til: fellestur@knt.no
Maks 12 deltakere

Dugnaden annonseres på:
kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 12

KNT i borgertoget

Vi feirer 17. mai!
KNT har lang tradisjon i å delta i borgertoget i Kristiansund. Vi håper at flest 
mulig, store og små, har lyst til å gå under KNT sin fane.

Dette er en morsom tur som starter i Bendixensgate. Turen går gjennom flere 
av sentrumsgatene i fint marsjtempo. Fellesturen avsluttes på Kongens Plass.
Møt opp på KNT-kontoret i Storgata klokka 15.00, hvor vi har faner og annet 
utstyr som skal være med i toget. Deretter stiller vi opp i Bendixensgate 
klokka 15.45.

Ta gjerne på deg turutstyr og ta med nødvendig utstyr som f.eks. ski, kajakk, 
sykkel, gåstaver eller andre turremedier. Turen passer for alle.  

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

FREDAG 17. MAI

Oppmøte: KNT-kontoret i Storgata kl. 15.00

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

Kart: Kristiansund 1:50 000

Turpris: kr 0,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

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

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

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

Toppen av Averøy
Denne lørdagen går turen til Averøyas høyeste punkt, Meekknoken 751 
meter over havet. Turen til toppen kan gåes fra ‘’innersiå’’, eller som i dag
da vi velger å gå fra nordsida, opp gjennom Nekstaddalen.  

Turen begynner ved Nekstadsetra og vi beregner å bruke litt over 2 timer til 
toppen. Dette er en forholdsvis lett tur som passer for de fleste. Returen går 
samme vei ned igjen.

SØNDAG 26. MAI

Oppmøte: Coop Marked Bådalen kl. 10.00. Her kan det være naturlig
at vi fyller opp bilene så vi ikke opptar for mange parkeringsplasser
i Nekstaddalen.

Turleder: Thidaphon Ninta, tlf. 469 40 596

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 14

7-Fjell Frei

Den store turmarsjen i Kristiansund
I 2018, det første året 7-Fjell Frei ble arrangert, deltok 430 personer på 
turmarsjen på Frei. Interessen for ny turmarsj er stor, og Kristiansund og 
Nordmøre turistforening vil også i år arrangere 7-Fjell Frei.

Løypa vil bli omtrent som i 2018. De 7 toppene er Matlausfjellet, Breilia, 
Midtfjellet, Freikollen, Snipa, Lågfjellet og Seterhaugen. Det vil også være
en kortere variant og en tur for barn og familier.

Alle turene vil ha start og målgang ved alpinsenteret på Frei.

SØNDAG 2. JUNI

Mer informasjon vil komme senere, følg med på
kntur.no og facebooksiden til KNT / 7-Fjell Frei

TUR 15
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Skarven og Herresdalen

Fjelltur med fjordutsikt i Tingvoll
Turen til Skarven og Herresdalen er en lett og fin tur som passer de fleste. 
Vi tar av mot Vatn ved Straumsnes fergeleie og kjører bomveien videre inn 
til parkeringsplassen ved Herresdalen. 

Vi følger stien opp forbi Øversetra og videre på lett sti opp til Skarven. Vel 
oppe på Skarven er vi ferdige med det bratteste partiet. Videre går vi ned 
mot og forbi Kamlivannet. Litt bratt sti ned mot Herresdalen, og vi følger 
veien ut Herresdalen og tilbake til parkeringsplassen. 

Turen tar rundt 4 timer med pauser. 

TIRSDAG 4. JUNI

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Coop Storbakken kl 17.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Gullstein Kirke kl. 10.15

Turleder: Bjørn E. Hultgreen, tlf. 906 23 827,
e-post: bjornehult@gmail.com

Kart: 1421 III Halsa

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 16

Storøra på Stabblandet

Høsttur på Stabblandet i Aure
På Stabblandet finner vi Storøra, en av Aure sine flotte topper, som er dagens 
turmål. På kystens fjell får vi ved klarvær en fabelaktig utsikt over Nordmøre.
Start på turen blir sannsynligvis fra Ørbogen, men det finnes også andre 
alternativer. Dette blir informert om ved turstart.

Det meste av turen går i relativt tørt og fint terreng, men som vanlig
i høyden blir det en del stein å forsere.

Til dere som ikke har vært på fjelltur på Stabblandet – fjellene der må
oppleves. Du vil ikke angre!

Vi kommer til å ta oss god tid og vil bruke 6–7 timer på turen.

LØRDAG 15. JUNI

TUR 17
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TUR 19TUR 13

Reinsfjellet
SØNDAG 16. JUNI

TUR 18

Flott rundtur i variert terreng
Reinsfjellet er ikke av de høyeste toppene, men beliggenheten gjør at den har 
en av de beste utsiktene du finner på ytre Nordmøre. På toppen er det god 
utsikt 360 grader, herfra kan du kan telle 7 kirker. Det er mange stier opp til 
Reinsfjellet, dagens tur blir en rundtur hvor vi starter fra Kinna. Turen opp skal 
vi gå via Mana før vi setter kursen mot toppen, returen går via Litjreinsfjellet 
og ned til Svanavollen.

Turen er på 13km med over 1000 meter stigning og vi beregner 5–6 timer
på turen.

Vel møtt til en flott turdag på ytre Nordmøre.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

Turledere: Odd Arne Dahle, tlf. 982 52 635

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

 Reinsfjellet.  (Foto: Roar Halten)
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Toppturer til Kringlehøa (1493 moh) og Innerdalstårnet (1452 moh)

Lørdag 22. juni blir det tur fra Innerdalshytta, opp Renndalen, over Renn-
dalskamman, over Kringlehøa, ned til Medskardet og ned Innerdalen. Vi 
nyter en bedre medbrakt middag med dessert og kake til kaffen lørdags 
kveld. 

Søndag 23. juni tar vi sikte på en kortere topptur til Innerdalstårnet, hvis 
form og vær spiller på lag. Retur søndag kveld. 

Vi har satt en begrensning på 12 deltakere på denne turen. Deltakerne 
må være i meget god turform, slik at man er i stand til å gjennomføre 
to lengre dagsturer, mye av turene går i ulendt terreng utenfor merket 
løype. Ta kontakt med turleder hvis du er usikker på egen form i forhold til 
turlengde/-innhold.

FREDAG 21.–SØNDAG 23. JUNI

TUR 19

Oppmøte: Avtales nærmere, avgang etter arbeidstid fredag 21. juni,
det er behov for et par biler fra deltakerne i tillegg til turleders bil.

Turleder: Kjetil Wedervang Mathiesen, tlf. 483 80 947,
e-post: kjetilwm@gmail.com
Påmelding innen 10. juni til: fellestur@knt.no
Påmeldingen er bindende etter 10.06. Trekker du deg etter dette,
koster det kr. 300,- også om du står på reserveplass.

Turpris: Kr 1.250,- for medlem, kr. 1.550,- for ikke medlem. Prisen
dekker 2 overnattinger og mat. Brød og drikke må hver enkelt besørge 
selv. Transport til/fra Innerdal på spleisebasis kommer i tillegg.

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Midtsommerturhelg med toppturer fra Innerdalshytta i vakre Innerdalen

Innerdalstårnet speiler seg i vannet ved Renndølsetra.   (Foto: Terje Holm)
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Femundsmarka
FREDAG 28. JUNI – TIRSDAG 2. JULI

TUR 20

5-dager i Femundsmarka
Femundsmarka er et herlig fjellområde som ikke brukes så mye av nordmø-
ringer. Her finner vi trolsk furuskog sammen med store, mosegrodde flyer. Det 
mest karakteristiske med Femundsmarka er likevel de rolige vassdragene og 
et utall av idylliske sjøer og vatn. Vi passerer Røavassdraget som er kjent for 
sitt gode ørretfiske. Hver dag kommer vi noe opp i høyden der vi kan nyte en 
særdeles vid utsikt langt inn i Sverige. Vi overnatter 3 netter på betjente hytter 
og en natt på selvbetjent hytte. Terrenget er for det meste tørt og lettgått.

Fredag 28.6: Avreise fra Kristiansund kl. 14.00 med privatbiler til Langen 
Gård i nordenden av Femunden, betjent. Her spiser vi middag om kvelden og 
det orienteres om turen og om Femundsmarka.

Lørdag 29.6: Båt til Revlingen. En times gange fra båten til Svukuriset, 
betjent. Vi installerer oss her og tar en ettermiddagstur til Storesvuku (1416) 
før middagen på Svukuriset. Fantastisk utsikt fra Storesvuku.

Søndag 30.6: Forbi Storesvuku på nordsiden, over Falkfangerhø til Røavass-
draget og til sjarmerende Røvollen (6 timer).

Mandag 1.7: Turen denne dagen er den lengste og går i varierende terreng 
til setertunet Ljøsnavollen, en betjent hytte som er kjent for sitt ypperlige 
stell. Vi foretar en vading over Mugga og raster på en av Nedre Muggsjøens 
innbydende sandstrender (8 timer).

Tirsdag 2.7: Turen fra dagen før sitter kanskje litt i beina så vi tar det litt 
med ro før vi tar fatt på siste etappe tilbake til Langen Gård. En kort etappe 
langs flotte vassdrag og gammel skog med kulturminner fra tømmerfløtingen 
mellom Feragen og Femunden. Vi raster ved en innbydende badeplass der en 
dukkert er standard.

På Langen avslutter vi med en kopp kaffe og litt å bite i før vi starter
hjemreisen.

Avreise: Kristiansund 28. juni kl. 14.00 med privatbiler
Turleder: Eirik Gudmundsen, 908 89 703, e-post: eigudmun@online.no
Påmelding innen 10. juni til: fellestur@knt.no  (Maks 15 deltakere)
Er du under 18 år, må en foresatt være med. Påmeldingen er bindende
etter 10.06. Trekker du deg etter dette, koster det kr. 1000,- også om
du står på reserveplass. Transport til/fra Langen på spleisebasis kommer
i tillegg.
Kart: 1719 I, Røa og 1719 II Elgå.

Turpris: Medlem kr. 3.990,-, ikke-medlem: kr 4.490,-

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

Tur med utsikt
Harstadfjellet er et populært turmål, og det er mange veier opp til toppen. 
På dagens tur skal vi gå fra Batnfjordsøra via Astadvatnet. Videre følger vi 
merket løype opp til toppen 1014 meter over havet. Spesielt for turen opp 
til Harstadfjellet er den flotte utsikten mot Averøya og Batnfjorden. Turen 
ned går samme vei. 

Det er forholdsvis bratt stigning på turen så du bør være i litt god form.

LØRDAG 29. JUNI

Oppmøte: Coop Prix Storbakken kl. 09.30, evt. ved Storhågvegen/
parkeringsplassen kl. 10.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Felles avreise fra Coop Prix Storbakken kl. 09.00. Bomvei opp 
Åndalen. Alt. kan du møte direkte ved Åndal kl. 10.00. Parkering ved 
innerste bom.
Turleder: Håvard Johansen, tlf. 454 35 095, e-post: haava-3@online.no
Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Bompenger betales av hver enkelt.
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 21

Bjørnen og Luten

Luftig men trygg tur
Vi går rundturen om Luten (968 moh) og Bjørnen (933 moh) fra Åndal. Fra 
parkeringen følger vi grusveien i ca. 15 minutter, og tar deretter av innover 
mot Langdalen. Etter å ha krysset et stort myrområde begynner snart stignin-
gen oppover mot Luten. Når vi kommer over tregrensen følger vi ryggen som 
går nordvestover mot toppen av Luten. Fra Luten går vi ca. 300 høydemeter til 
ned Bjørndalsskaret, for deretter å gå opp igjen til Bjørnen. Fra Bjørnen følger 
vi ryggen ned mot Langdalen, og svinger tilbake mot Åndal når vi møter 
krattskogen. Vi går turen i fredelig tempo, og vi vil nok bruke ca. 6–7 timer, 
inkludert matpauser. Området rundt Bjørnen beskrives ofte som litt luftig. 
Men vi går sakte, og hjelper hverandre, slik at alle kommer trygt fram.

SØNDAG 30. JUNI

TUR 22



Hjelmkonna

I samarbeid med Norsk Vandrefestival arrangerer KNT tur til det flotte fjellområdet
rundt Hjelmkonna

LØRDAG 27. JULI

Oppmøte: Grustaket på Enge i Valsøyfjord (rett ved Bunnpris) kl. 10.00. 
Vi kjører inn til Hjelmåa. Det tar ca. 20 minutter.

Turleder: Solvår Skogen Sæterbø, tlf. 905 09 348

Kart: Norge-serien Surnadal

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Bompenger, kr 40,-, betales pr. bil

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 23

Bli med på en vandring i flott natur fra Hjelmåa via Krokvatnet i Halsa. 
Først på 1800-tallet ble det drevet ut jernmalm herfra og fraktet ned til 
Valsøybotn. Du vil se tydelige spor etter denne imponerende og historisk 
interessante gruvedrifta. Reinrose og Fjelltjæreblomst finnes også her, i et 
spennende «månelandskap».  Det er rikelige muligheter for bading i løpet
av turen. Dette området byr også på fantastisk utsikt!

Dette er en dagstur, og vi beregner en 5–6 timer ved rolig gange.

29

Store eller små oppussings-/byggeprosjekter,
vi har det meste innen byggevarer!

Tlf. 22 51 01 91
www.maxbo.no

K R I S T I A N S U N D
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Padletur rundt Aspøya

Lørdagspadling med middag

LØRDAG 17. AUGUST

Oppmøte: Ved Coop Prix Frei på Storbakken kl 10.00.
Ved annet oppmøtested, kontakt turleder.
Turledere: Petter Brevik, tlf. 902 83 658
Heidi Leonhardsen, tlf. 417 66 902
Påmeling til: fellestur@knt.no
Kart: Norge-serien Kristiansund
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 24

Dette er 20 km padling innaskjærs slik at vi bare er utsatt for bølger laget av 
vinden som blåser i øyeblikket. Tanken er at dette skal være en kosetur rundt 
ei øy de fleste av oss bare har noen minutters kontakt med når vi kjører i 80 
km/timen langs E39 på vei mot fjernere mål.

Vi starter turen med sjøsetting i Nålsundkanalen og tar så turen rundt øya 
«mot klokka» slik at vi avslutter med Aspøyas godt skjulte perle, Karihavet, 
og da særlig «innseilingen» fra syd.  Underveis legger vi inn en god lunsjrast, 
- på Aspholmen? Spis likevel ikke så mye at du ikke orker en eventuell mid-
dag på Fjordkroa som ligger ved E39 ved innseilingen til Karihavet. Vi stikker 
innom Fjordkroa slik at de som ønsker det kan ta lørdagsmiddagen der.

For å belaste parkeringen ved Nålsundkanalen minst mulig må flest mulig 
samkjøre med kajakker på biltaket. Gjør avtaler. 

Dette skal være en rolig tur, det betyr en padlehastighet på omkring 6 km/h. 
Vil du sjekke din egen padlehastighet kan du ta en tur rundt Skorpa fra 
naustene i Dunkarsundet. Strekningen er på 4,3 km og du bør bruke ca 45 
minutter på turen. (Brukte du 43 minutter holdt du 6 km/h.)

Vi nevner dette med hastigheten fordi vi ønsker å padle mest mulig i samlet 
gruppe. Her er det relativt enkelt å takle hurtigpadlerne, de kan ta avstikkere 
underveis. De svært langsomme vil derimot være en prøvelse for tålmodig-
heten i gruppa. Alle deltakere må ha flytevest.

Nålsundkanalen.  (Foto: Terje Holm)



31 Fra kajakknaustet til KNT i Dunkarsundet.  (Foto: Roar Halten)
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Rognnebba

Årets langtur
Rognnebba 1497 moh. er det mest utilgjengelige fjellet i Trollheimen målt 
i avstand fra vei. Fra Pebua i Vindøldalen og til toppen er det nesten 40 km 
tur retur. For å rekke toppen på en dag vil vi benytte sykkel inn Vindøldalen.
Vi vil sykle inn hele Vindøldalen og opp mot Vassdalsvatnet før vi parkerer 
syklene. Fotturen går inn Fagerlidalen, Ved lav vannføring kan vi krysse 
Fagerlidalsbekken (som er en elv), og gå inn under toppen i neste dal. Om 
ikke dette er mulig må vi opp til Fagerlidalshalsen før vi får krysset bekken. 
Før vi begynner på selve Rognnebba må vi over Litlnebba og litt ned før vi 
må opp de siste 500 høydemetrene. Turen ned følger vi samme vei.
Dette er en lang tur hvor vi beregner 10–12 timer. Deltakerne må være i 
rimelig god form og være vant til å bevege seg i ulendt terreng.

LØRDAG 17. AUGUST

Oppmøte: Pebua i Vindøldalen kl. 08.00. Det er også mulig å starte turen 
fra KNT hytta Vindølbu, en overnatting her kan anbefales. Oppmøte på 
veien nedenfor hytta ca. 08.15.
Turleder: Håvard Johansen, tlf. 454 35 095, e-post: haava-3@online.no
Kart: Norge-serien Surnadal
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 25

VI ER 
MED DEG 

HELE VEIEN!
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Oppmøte: Pebua i Vindøldalen kl. 09.00. Det er også mulig å starte turen 
fra KNT hytta Vindølbu, en overnatting her kan anbefales. Oppmøte på 
veien nedenfor hytta ca. 08.15.
Turleder: Trine Marie Larsen, tlf. 908 37 613,
e-post: trilar@trondelagfylke.no
Kart: Norge-serien Surnadal
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Flott tur fra Vindøldalen
Vest for Vindøldalen ligger en sammenhengende fjellrekke bestående av 
Fauskånebba, Blånebba og Pekhøtta. Dagens turmål blir Fauskånebba 
1325 moh. Vi starter turen med å sykle fra Pebua og inn til Storøybrua, her 
parkerer vi syklene og begynner selve turen. Vi går mellom Langøyfjellet og 
Seterfjellet før det blir litt bratt stigning opp til Fauskånebba.
Returen følger vi samme vei, men er forholdene gode går vi ned på sørsiden 
i skaret mot Blånebba. Turen fra vi parkerer syklene og tilbake er på ca 22 
km med nesten 1000 stigning så deltakerne bør være vant med å gå lengre 
turer i ulendt terreng. Vi beregner 7–8 timer på turen. 

Fauskånebba
SØNDAG 18. AUGUST

TUR 26

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



Padletur fra Dunkarsundet til Håholmen (tur/retur)
LØRDAG 24.–SØNDAG 25. AUGUST

Oppmøte: Dunkarsundet, antatt avgangstid ca. kl. 10.00

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

Påmelding innen 20. august til: kjetilwm@gmail.com
Maks 10 deltagere

Kart: Kristiansund 1:50 000

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 27

34

Bli med på padlehelg med telt i vårt fantastiske skjærgårdsområde
Avgang fra Dunkarsundet lørdag formiddag, padling via Englane på Averøy, 
Hestskjæret fyr, Litlsandøya og til Håholmen. Overnatting i telt ved Håhol-
men. Vi nyter en bedre medbrakt middag med dessert og kake til kaffen 
lørdag kveld. 

Søndag retur via Rangøya, Langøysundet, Orøya, Sveggsundet, Englane 
og til Dunkarsundet. Distansen er rundt 25 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 25 km.

Overnatting/mat: Vi spleiser på felles middag lørdag. Den enkelte ordner selv 
med kajakk og øvrig nødvendig utstyr, mat og drikke til helgen, overnatting i 
deltakernes egne telt, matlaging på egen primus.

Det tas værforbehold: turen blir avlyst hvis værmeldingen tilsier det, eventuelt
at turen legges i annen retning.

Telefon 71 57 00 00
www.tk.no



Wiromkjerringa (1374 moh) via Børsetkjerringa (1009 moh)

Panoramautsikt fra toppen

LØRDAG 24. AUGUST

Oppmøte: Ålvundeid handelslag kl. 09.00

Turleder: Lene Wirum, tlf. 915 24 003, e-post: lenewirum@live.no
Brit Bakken, tlf. 978 93 511, e-post: brit.bakken@sunndal.kommune.no

Påmelding innen 18. august til: brit.bakken@sunndal.kommune.no
Maks antall deltakere: 30

Kart: Norge-serien Surnadal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 28

Turen starter ved skiheisen i Børsetlia. Første del av turen går i fin skogsvei, 
deretter på fin sti som er forholdsvis bratt. Opp til ca 1000 meter har vi pas-
sert to trimposter; Børsetsetra og Kjerringlosjen. Fra Kjerringlosjen og opp til 
Børsetkjerringa (1009 moh) er det et lite parti med bratt ur som vi må klive 
oss gjennom før vi når toppen. 

Oppe på Børsetkjerringa tar vi en skikkelig pause, med mulighet for en 
matbit. Videre går turen i slakt terreng i delvis sti til vi ser Litlråkvatnet
(850 moh). Vi må gå ned til vatnet før vi tar fatt på den siste stigningen

 opp til Wirumkjerringa. Fra Litlråkvatnet og opp til toppen er det stort sett bare 
stein og merkinga opp er forholdsvis dårlig. 

Fra toppen av Wiromkjerringa på 1374 moh er det en fantastisk utsikt i alle 
retninger. Returen blir samme vei ned til Litjråkvatnet men da eventuelt videre 
ned til Kjerringvatnet og ned traseen til Børsetlia. 

Vi forventer å bruke ca. 8 timer på turen.

35

KVALITET, KUNNSKAP
OG KUNDEFOKUS

www.adcom.no
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Sandnestindene

Fra topp til topp til topp
Vi må ikke dra langt for å få høydefølelsen på Nordmøre. Sandnestindene i 
Eide og Fræna byr på tinderangling av flotteste klasse. Vi organiserer oss slik 
at vi parkerer noen biler på parkeringsplassen til Trollkirka. Så kjører vi til 
Brandsetra og starter turen der. Når vi kommer på toppen så ligger tindene 
på rad og rekke - Snipa, Hældalstinden, Blåfjellet, Stordalstinden
og Trolltindan før vi går ned via Trollkyrkja.

Turen er lang og man bør være fjellvant for å gjennomføre den, men
tempoet blir ikke høyt. Ta med mat og drikke.

Dette er en dagstur, og vi bruker den tiden vi trenger.

SØNDAG 25. AUGUST

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hammeren kl. 10.00

Turleder: Erik Svanem, tlf. 480 58 656, e-post: erik.svanem@gmail.com

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 29

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 Gammel-
vetten og opp til toppen av Høgfjellet 689 moh. Returen følger vi samme vei.
Turen tar ca. 4 timer med pauser.

LØRDAG 31. AUGUST

TUR 30
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Mana

Populært turmål fra Silset
Mana (785 moh) ligger i Gjemnes kommune i fjellområdet mellom Batn-
fjorden og Osmarka. Mana som også blir kalt Mannen er et populært turmål 
både sommer og vinter. Turen opp fra Innergårdsetra er på 6,4 km tur-retur, 
så dette er en forholdsvis lett dagstur.

Er det flott vær og stemning for det, så kan vi legge returen bortom
Steinmerra og Innergardsnebba.
 

LØRDAG 7. SEPTEMBER

TUR 32

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Innergårdsetra kl. 10.00. Bomveien
til Innergårdsetra er skiltet fra E39 ca. 2 km vest for Batnfjordsøra.

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Sjåfører ordner med betaling for bomvei for egen bil,
Vipps er mulig.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Best Sunndalsøra kl. 09.00

Turleder: Per Inge Maridal, tlf. 952 51 302

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Sunndalsøra i fugleperspektiv
Har du ikke vært på Litlkalkinn (1406 moh) før bør du benytte anledningen 
til en guidet tur denne lørdagen i september.

Turen er ikke så lang men vi skal opp over 1300 høydemeter så du bør være 
fjellvant for å gjennomføre den, men tempoet blir ikke høyt. Det er en 
heldags tur og vi bruker den tiden vi trenger. 

Turen starter ved Mæhle hvor vi går bratt opp til trimposten i Hareimdalen 
(700 moh), her blir det en god pause før vi skal opp de siste 700 høyde-
metrene.

Vel møtt til en flott turdag i Sunndal!

Litlkalkinn
SØNDAG 1. SEPTEMBER

TUR 31



Jernbanetraseen i Litjdalen

En spennende tur med et historisk sus

SØNDAG 8. SEPTEMBER

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

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

Påmelding: fellestur@knt.no

Kart: Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Bomkostnad for veien til Litjdalen betales av hver sjåfør,
bruk betalingskort

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 33

Bli med på en historisk vandring langs Aurabanen som gikk mellom Osbu-
vatnet og Sunndalsøra. Banen var i bruk fra 1916 til 1954.

På turen skal vi gå ca. 9 km langs det gamle jernbanesporet høyt oppe i 
fjellsiden. Med bare ca. 3 meters bredde og til dels loddrette fjellskrenter, kan 
det for noen oppleves som luftig, men det er helt trygt å gå.

Biltur opp Litjdalen der vi parkerer noen biler ved skytefeltet ved Dalen. Så 
kjører vi opp til starten av jernbanen oppe ved demningen ved Holbuvatnet. 

Der er starten på dagens gåtur, som går nordover langs traseen. Det blir ned-
stigning ved «Toppheis» og ned til skytefeltet ved Dalen. Lengden på turen er 
på ca. 12 km, der jernbanen er på ca. 9 km.

38 Toppheis med tosporet skinnegang midt i den bratte fjellsiden. Jernbanen i Sunndalsfjellene,
som ble anlagt til kraftutbyggingen, representerer en spennende industrihistorie på Nordmøre.

(Foto: Steinar Melby)



39En interessant tur i flott natur langs den gamle jernbanetrassen mellom Osbuvatnet og Sunndalsøra.  (Foto: Steinar Melby)
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Holtafjellet (610 moh)

Topptur i Torvikbukt
Også i år setter vi opp denne turen til det første fjellet som bestiges
i Torvikbukt 6 topper! 

I år starter vi turen med å følge Dønnemselva på god sti opp til idylliske 
Bakkvatnet og Midtvatnet. Her svinger vi av fra stien og følger høydedraget 
i en bue til vi går bratt opp toppen (610 moh) fra østsida.

Turen ned går på godt merka sti til Bakkvatnet og videre til P-plassen.

Står værgudene oss bi, blir dette en nydelig og overkommelig høsttur!
Vi beregner ca. 4 timer på turen.

LØRDAG 14. SEPTEMBER

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 34

Oppmøte: Ved fergeleiet på Tømmervåg kl. 10.00 eller ved parkering
på Barskaret ved Leira ca. kl. 10.30

Turleder: Steinar Tømmervåg, tlf. 915 97 876

Kart: Norge-serien Smøla

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Knubben via Nonshaugvatnet

Rundtur via en av Tustnas topper
Tustna har mange flotte turmål. Denne dagen går vi på merket sti opp til Non-
shaugvatnet og deretter ryggen opp og bort til Knubben (680 moh.). Vi tar 
en stopp ved idylliske Nonshaugvatnet på vei opp. På toppen får vi en luftig 
fjellfølelse og fantastisk utsikt. Når vi skal ned fra Knubben følger vi stien ned 
til Vettalivatnet, og deretter ned Barskaret. Da kommer vi ned omtrent der vi 
startet. En flott rundtur som passer for alle. 

SØNDAG 15. SEPTEMBER

TUR 35
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Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

Turleder: Torill Dyrli, tlf. 400 68 296

Kart: Norge-serien Surnadal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Utsikt til både Grip og Snøhetta
Bli med på denne flotte turen opp til Flånebba (1147 moh.) og Smisetnebba 
(1176 moh.). Vi kjører innover til Ålvundfjorden, og videre til Smiset, hvor vi par-
kerer en bil ved Oppistua. Kjører deretter til Rødset på Ålvundeid, hvor vi parkerer 
og starter å gå opp Rødsetlia mot Flånebba. Vi går på merket sti oppover Lia, som 
kan føles litt bratt. Vi tar noen pauser underveis. På toppen kan vi i klarvær se 
både Grip og Snøhetta. Etter en pause på toppen går vi ned igjen til Innernebba, 
hvor vi følger eggen over til Smisetnebba. Her tar vi på nytt en pause for å nyte 
den flotte utsikten som også denne toppen gir, før vi følger merket sti, ned mot 
Smiset igjen. Da tar vi den forhåndsparkerte bilen, for å kjøre og hente de andre 
bilene på Rødset.

Vi beregner ca. 6 timer på turen.

Flånebba og Smisetnebba
LØRDAG 21. SEPTEMBER

Rundtur Valfjellet og Årsundfjellet

To topper i ytre Tingvoll
Dagens tur begynner ved Vasshellen. Vi skal først gå opp til Valfjellet 
526 moh). Her blir det en lengre pause før vi går til Årsundfjellet via 
Fjellsetervannet.

Returen vil gå langs Fjellsetervannet til vi kommer til skogsveien som 
fører oss ned til bilene.

Til tross for at det er områder uten sti, så er terrenget lettgått og fint.
Det er noe myr, så fjellsko anbefales. 

SØNDAG 22. SEPTEMBER

TUR 37TUR 36

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00 for felles avreise til Straumsnes, 
eventuelt ved Vasshellen kl. 09.30.

Turleder: Reidun Sveaas, tlf. 922 43 667, e-post: rstorb@online.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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Oppmøte: Vollan gård kl. 19.00

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

Påmelding innen 14. september til: fellestur@knt.no  (Maks. 12 delt.)

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 600,-, ikke medlem kr 800,-. Dette dekker overnatting 
+ middag fredag, frokost og niste lørdag. Brød og eventuell
drikke er ikke medregnet. Deltakere må ta med dette selv.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Nesten som Preikestolen
Denne turen er en naturopplevelse som du ikke må gå glipp av, her får du virkelig 
oppleve hvorfor Sunndalen blir omtalt som «Vill og Vakker». Ekkertinden (1189 
moh), er Sunndals svar på Preikestolen. Vi møtes ved Vollan gård fredag kveld og 
går opp til Vollasetra, turen opp er bare på to km, men det er en god del stigning 
så vi antar å bruke ca. 1,5 timer. Her blir det felles middag. Lørdag morgen vil vi 
være klar til turen opp til Ekkertind, turen opp er på ca. 3 km, så dette er en tur 
som passer for alle. Etter turen avslutter vi med lunsj på hytta før returen ned til 
Vollan gård.

Husk hodelykt. Det blir mørkt i skogen på tur oppover fredags kveld.

Vollasetra- Ekkertind
FREDAG 27.–LØRDAG 28. SEPTEMBER

Tussan

Trollfjella i Halsa
Det er lett å se hvorfor Tussan har fått sitt flotte navn. Et trolsk fjellmassiv 
som også byr på flott turterreng.

I 1977 ga Ingeborg Åsen Vatten ut boka om «Dei snille trolla i Tussan». Vi 
kan ikke garantere at vi ser Sterke-Stein, Mold-Ola eller Rot-Stubb, men vi 
kan love en flott fjelltur med utsikt til hele ytre Nordmøre. Vi gjør dette til en 
rundtur der vi starter turen ved Haugaskaret, og går ned til veien igjen sør 
om Haugvatnet. 

LØRDAG 5. OKTOBER

TUR 39TUR 38

Oppmøte: Oppmøte i Betnakrysset klokka 10.00. Derfra kjører vi 
til parkeringen.

Turledere: Gro og Roar Halten, tlf. 950 81 118

Kart: Norge-serien Surnadal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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I Annas fotspor

Bynær fellestur for alle
Har du ennå ikke gått I Annas fotspor så anbefaler vi deg å bli med på denne 
turen. Turleder Jens er blant veteranene som har bygd opp stien som går fra 
barneskolen på Dale, videre langs sjøkanten i retning Kvitnes fyr før vi går 
tilbake mot barneskolen via rutas øvre spor.

Det er et århundre siden Anna og hennes familie bodde ved Kvitneset fyr. 
Den gangen var Dale “på landet”, og langt unna bynære strøk. Anna ble 
tidlig enke, og fikk ansvaret for seks barn alene, og fyrdrifta etter at mannen 
gikk bort. Hun hadde arbeide på fiskebergene på Draget og hadde arbeids-
vei der vår tur går. Turen er lettgått og passer for store og små. Vi tar sikte på 
en god matpause i Omnan – en naturlig aula som vi går innom. Ta gjerne 
med varm drikke og pølser du kan grille.

SØNDAG 17. NOVEMBER

Oppmøte: Dale barneskole kl. 11.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 40

Oppmøte: Parkeringen til Kolvika badeplass kl. 11.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Sandvikstien

Romjulstur
Stress ned i romjulen med en flott rundtur i nytt turområde.

Veteranene i foreningen har lagt ned en stor innsats for å lage den nye by-
turen rundt Sandvika på nordsiden av Nordlandshalvøya. Turen er lettgått og 
passer for store og små. Vi følger den T-merka løypa og svinger innom første 
del av Fjordruta, før vi svinger i retning Kolvika. 

Fremme i Sandvika fyrer vi opp grillen og tar en rast i idylliske omgivelser, 
gjerne med varm drikke og pølser du kan grille.  

TORSDAG 26. DESEMBER

TUR 41



Freikollen
MANDAG 30. DESEMBER

Oppmøte: Bolga ved trafokiosken kl. 15.30

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 42

45

Romjulstur på byfjellet
Måneskinnstur fra fakkelboks til fakkelboks på byfjellet Freikollen. 

Vi blåser liv i en gammel tradisjon med en ny vri. Romjulsturen til toppen 
av Freikollen gikk tidligere fra Storbakken, men denne gangen skal vi gå fra 
Bolga, opp forbi tjønna og videre langs ryggen av Freikollen. Langs løypa 
har vi tent fakkelbokser, og om været er med oss, så håper vi dette skal være 
synlig helt til byen. Ta med hodelykt.

Turen langs ryggen av Freikollen er lettere å gå enn de mer brukte turene fra 
Storbakken og Prestmyra, men turen er noe lengre. Vi legger opp til et greit 
tempo, som de fleste skal klare å følge. 

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

AURE, Gamle brannstasjonen  ..tlf.

KRISTIANSUND N., Storgt. 34   tlf.

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

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

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

976 62 143

715 715 00

916 65 558

716 58 585

916 65 558

 Kveldstur på Freikollen.  (Foto: Roar Halten)
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BYGGMESTERFORRETNiNG
Nils Jørgen Sæterøy

BYG G M E S T E R

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

– fagkunnskap gir trygghet

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



48 Sandnestindan.  (Foto: Ola Knudseth)
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Oppmøte: Parkeringsplassen ved Vangshaugen i Grødalen kl. 13.00

Turleder: Marit Brånås Aarflot, tlf. 975 32 865

Påmelding innen 24. januar til:
Marit Brånås Aarflot, tlf. 975 32 865
e-post: marit.branas.privat@hotmail.com

Kart: Norge-serien Oppdal

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til vinterovernatting i januar. Dette 
er en tur for de som ønsker litt større utfordringer og som er nysgjerrig på 
vinterfriluftsliv. Vi overnatter i telt i nærheten av Vangshaugen. 

Tanken med denne turen er at man skal få en liten smak av vinterfriluftslivet 
og det å bo og oppholde seg utendørs. Aktuelt sted kan bli endret da vi er 
avhengig av gode snøforhold og ok vær.

De som deltar må ha gode vintersoveposer og liggeunderlag. Vi tar en opp-
telling på antall telt når vi ser hvor mange som melder seg på. 

Ta gjerne med kart/kompass/GPS, spade, kniv og kokeutstyr om du har. Det 
blir ulike aktiviteter og alle skal få lære litt om hva som er viktig for et hyg-
gelig teltliv om vinteren (blant annet teltrutiner, grave lasarett, kuldegrop, 
påkledning). 

Alle tar med mat til seg selv for tilberedning på bål eller primus
(avtales før avreise). 

Utsyr:
• God sovepose
• Liggeunderlag
• Hodelykt
• God vinterbekledning med skifteklær
• Spade
• Ski
• Alle tar med mat til seg selv for tilberedning på bål, primus
 (avtales før avreise). 

Vinterovernatting i telt i Grødalen
LØRDAG 26.–SØNDAG 27. JANUAR

TUR 1

Har du en liten ekspedisjonsspire i magen?
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Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.30. Alternativt parkeringsplassen
på Fursetfjellet kl. 10.00.
Turledere: Kjell Guldstein, tlf. 911 97 102
Liudmila Mikakova tlf. 943 75 513
Påmelding innen 21. februar: kjell.guldstein@gmail.com
Kart: Norge-serien Kristiansund
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Familietur på Fursetfjellet
Fursetfjellet er et supert startsted for familieturer på ski, lørdag 23. februar 
vil vi ta turen på vestsiden av hovedveien og målet er toppen av Raudheia, 
659 moh. Normalt er det oppkjørt løype til over tregrensa, men turen er også 
så populær 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 høyde-
meter, 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, hulegraving er en kjekk aktivitet, 
ta gjerne med spade. 
Anbefalt utstyr for barna er å bruke langrennski med feller oppover og 
slalåmski på tur ned. 

Vintertur til Raudheia
LØRDAG 23. FEBRUAR

TUR 2

• Dører 
• Vinduer
• Garderober

• Garasjeporter
• Trapper
• Ovner og peiser

Verkstedveien 13, 6517 Kristiansund N.
Telefon 71 52 86 35    www.romuld.com
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Oppmøte: Ved parkering langs Trolltindvegen kl.13.00

Turledere: Marit Brånås Aarflot, tlf. 975 32 865
Erlend Aarflot, tlf. 412 98 711

Påmelding innen 4. april til: Marit Brånås Aarflot, tlf. 975 32 865, 
e-post: marit.branas.privat@hotmail.com

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Vårskitur med start fra parkering ved Trolltindvegen og i retning Trolltind. 
Muligheter både for langrennsski, fjellski og slalom/randonee. Avhengig av 
deltagernes ønsker og utstyr, kan vi velge å dele gruppen.
Oppmøte ved parkering langs Trolltindvegen lørdag den 6. april kl.13.00.
Turen kan bli avlyst på kort varsel på grunn av vær- og føreforhold.

Anbefalt aldersgrense: Ingen aldersgrense, men deltagerne må kunne ta 
ansvar for seg selv og velge tur etter egne skiferdigheter og utstyr. Foreldre/
foresatte må være med og ta ansvar for sine barn.

Parkering til Trolltindveien kan betales med kontanter eller Vipps.

Utsyr:
• God vinterbekledning med skifteklær

• Spade

• Skredsøker for de som skal gå topptur

• Ski med nødvendig utstyr
 (hjelm, alpinbriller, feller, skismøring etc.)

• Mat og drikke for dagstur

• Sitteunderlag, solbriller og solkrem

• Dagstursekk

Vårskitur i fjella i Jordalsgrenda
LØRDAG 6. APRIL

TUR 3

En naturopplevelse for alle

Med syv advokater som har allsidig bakgrunn og solid 
kompetanse, fremstår vi som en komplett juridisk rådgiver 
innen næringslivet, det offentlige og privatpersoner.

Anbefalt aldersgrense:
Ingen aldersgrense, men 
deltagerne må kunne ta 
ansvar for seg selv og velge 
tur etter egne skiferdigheter 
og utstyr. Foreldre/foresatte 
må være med og ta ansvar 
for sine barn.
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Oppmøte: Coop Storbakken kl 09.00. Alternativt ved parkerings-
plassen i Stokkdalen kl 09.15.

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Flott utsikt
Stokknoken er med sine 811 meter målet for turen vi inviterer til 25. mai. 
Toppen er den østligste i fjellrekka mellom Batnfjorden og Kvernesfjorden 
og har en flott utsikt mot Averøy og Kristiansund i nord, i sør ser man mot 
Gjemnesfjella og Batnfjorden. 

Turen starter ved parkeringen på Storlandet. Første del av turen går på skogs-
vei, deretter tar vi av og følger en fin tursti til utsiktspunktet Snipa. Her er det 
ganske luftig og spennende, men stupet setter selvfølgelig krav til forsiktig-
het, det har også vært informert om at sprekken har utvidet seg i senere år. 
Fra Snipa går turen videre rett mot toppen hvor vi raster og nyter utsikten. 

Turtempo og pauser avtales underveis på turen. 

Tur til Stokknoken 
LØRDAG 25. MAI

TUR 4

God tur!
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Oppmøte: Alle tar seg inn til Innerdalshytta fra parkeringsplassen ved 
Nedalen på egen hånd til det tidspunktet som passer hver enkelt.

Turledere: Marit Brånås Aarflot 975 32 865, Erlend Aarflot 412 98 711

Påmelding innen 13. juni  til: Marit Brånås Aarflot, tlf. 975 32 865,
e-post: marit.branas.privat@hotmail.com

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Mange sier at Innerdalen var fjellsportens vugge. Dalen egner seg imidlertid 
like godt for familieutflukter og for de som vil nyte vill og vakker natur og 
kulturlandskap, uten bruk av tau og klatreutstyr.

Turen fra parkeringsplassen i Nerdalen til Innerdalshytta forseres til fots og 
er på om lag 4 km, på delvis bratt grusveg. Vi vil bruke KNTs hytte (Gammel-
hytta) som base for mat og overnatting. Dersom mange har lyst og det er 
fint vær, kan vi også bo ute, enten i telt eller lavvo. Vi satser på felles middag 
(grilling?) på lørdags kveld. Fra hytta er det mulighet for små rusleturer i 
nærområdet eller oppdagelsesferd ved vatnet. Andre alternativer er tur opp 
til Giklingdalen eller bestigning av Renndølskammen. For de litt eldre barna 

som er godt fjellvant, kan vi organisere bestigning av Innerdalstårnet dersom 
vær og føre tillate det. Der må foreldrene selv ta ansvar for sine egne barn 
som blir med på den turen. Vi kan også henge opp topptau ved klatrefeltet 
på Renndølskammen hvis det er interesse for å prøve litt ekte fjellklatring. Ta 
med klatresele de som har. Bading i kulpene i elva eller i Innerdalsvatnet er 
et must. Opplegget må vi planlegge mer i detalj når vi ser hvor mange som 
melder seg på og hvilke ønsker disse har. Man kan kjøpe proviant (tørrmat 
etc.) ved Gammelhytta.

Utsyr:
• Klær etter værforhold, gode sko
• Badetøy
• Det du trenger av tørrmat og drikke (brød og pålegg)
• Sovepose/lakenpose
• Liten dagstursekk, drikkeflaske
• Generelt turutstyr etter eget behov og ønske som sitteunderlag,
 spikkekniv, solbriller etc.

Anbefalt aldersgrense: Ingen aldersgrense, men deltagerne må kunne ta 
ansvar for seg selv og velge tur etter egne ferdigheter og utstyr. Foreldre/
foresatte må være med og ta ansvar for sine barn.
NB! Oppgi alder på ungene og interesse for turmål ved påmelding.

Basecamp Innerdalen
FREDAG 14.– SØNDAG 16. JUNI

TUR 5

Tur til Innerdalen, Norges vakreste dal
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Maks antall deltakere: 25

Kontakt: Harald Oppedal, tlf. 951 54 119

Påmelding innnen 20. juni til: fellestur@knt.no

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringsplassen på Nedal, avgang kl. 11.00.
Kontakt turleder før dere starter å gå.

Turleder: Camilla Gaupseth, tlf. 916 25 353

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Familiedugnad med trivsel
Siste helga i juni inviterer vi til familiedugnad på Nersetra, Barnas Turlag 
sin base i Aure. Vi har i flere år hatt en tradisjon for å arrangere juleverksted 
kombinert med familiedugnad i desember. Det har kommet frem ønsker om å 
få til en helg for barn og foreldre om sommeren også, dette er bakgrunnen for 
å dra i gang denne samlingen. 

På KNT sine dugnader står trivsel i høysetet, det skal være sosialt samtidig 
som man forsøker å få tatt unna en del nødvendige oppgaver. Barna får 
selvfølgelig lov å delta i en del oppgaver, det er kjekt for dem å være med på 
det voksne holder på med. Ellers legger vi opp til fri lek i klatrejungelen eller 
på låven, alt etter hva barna har lyst til. 

Mer informasjon om arbeidsoppgaver, oppmøtetid og annet vil det bli
informert om nærmere om ang. dugnadshelgen. 

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

Vi møtes på parkeringsplassen på Nedal og går sammen derifra. Turen opp 
til Innerdalshytta tar ca 1,5 time. 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 gå helt fint. Inne ved hytta er det bålpanner med 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.

Dugnadshelg på Nersetra Innerdalen 
FREDAG 28.–SØNDAG 30. JUNI LØRDAG 20. JULI

TUR 6 TUR 7
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Familietur til Imarbu

Bli med på ei trivelig familiehelg med Barnas Turlag!
Sommeren går mot slutten og Barnas Turlag inviterer familier med barn i alle 
aldre til en overnattingstur til Imarbu. Her er det godt tilrettelagt for ei trivelig 
helg sammen med andre barnefamilier. Det er store utearealer til lek og ulike 
aktiviteter, bål/grilling, fisking så det er noe spennende å finne på for alle.

Lørdag bruker vi på aktiviteter og turer i nærområdet. Det er mange mulig-
heter, så vi vil se an alder på ungene og hva folk har lyst til å gjøre. Det finnes 
blant annet to geitbåter til å ro seg over sundet hvis man ønsker å legge turen 
opp på Litløra (637 moh.), som er et passe dagsprosjekt for hele familien. Fjel-
lene på Imarbusiden av sundet er noe lavere. Turen opp på Ormbostadfjellet 
(328 moh) er kort og bratt og gir fin utsikt over hytta og sundet.

Hytta er selvbetjent, det betyr at det er mulighet til å kjøpe enkle basisvarer 
som hermetikk og porsjonspakker med pålegg. Turleder vil veilede «uerfarne 
hyttegjester» i systemet med selvbetjente hytter og bruken av disse.  Hver en-
kelt familie gjør opp for overnatting og uttak av proviant på hytta. Vi spleiser 
på en felles middag på lørdags kveld. 

Utsyr:
• Klær etter værforhold
• Det du trenger av tørrmat og drikke (brød og pålegg), og annet utover
 middag på lørdag
• Sovepose/lakenpose
• Liten dagstursekk
• Badetøy
• Generelt turutstyr etter eget behov og ønske som sitteunderlag,
 spikkekniv, solkrem, solbriller etc.

Aldersgrense: Det er ikke aldersgrense på denne turen. Er du usikker på om 
turen egner seg for din familie, kontakt turleder. Oppgi alder på ungene ved 
påmelding. Turleders barn er 6 og 9 år.

Praktiske opplysninger: Sendes ut til de påmeldte.

LØRDAG 24.–SØNDAG 25. AUGUST

Turleder: Marianne Berner, tlf.  410 60 509,
e-post: marianneberner123@gmail.com
Påmelding innen 22. august til turleder på e-post:
marianneberner123@gmail.com   (Maks antall deltakere: 20)
Pris: Alle betaler vanlig hytteovernatting hver for seg,
samt ordner med egen transport.
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 8
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Mer informasjon kommer, følg med på kntur.no
og på KNT sin Facebookside

Turleder: Hanne Wollan, tlf. 482 25 042

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Opplev den spennede naturen på Smøla!
KNT har ikke hatt så mye aktiviteter knyttet til Smøla i senere år, og særlig ikke 
for barn. Denne helga har vi derfor planlagt å sette Smøla på KNT-kartet.

Programmet er ikke helt spikret ennå, men vi kan nevne at vi planlegger å 
ha base ved Smølakajakks fantastiske område i Steinsøysundet. Det vil bli lek 
med / enkel opplæring i bruk av kajakk, mulighet for lek og læring i fjæra og 
gåturer i området. 

Campområdet ligger ved en herlig sandstrand i flotte omgivelser. Her er det 
lagt opp til overnatting i telt og matlaging ute på leirplass med blant annet 
pizzaovn. Det er også tilgang til toalett/dusj/kjøkken inne på kajakklåven. 

Base Camp Smøla
FREDAG 6.–SØNDAG 8. SEPTEMBER

TUR 9

Oppmøte: Parkering 1,2 km fra Kvisvik mot Årsund, kl 10.00

Turleder: Silje Flatøy Olsen, tlf. 986 99 289

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Med flott utsikt til ytre Nordmøre
Denne dagen har vi fellestur til Årsundfjellet i Tingvoll. Turen starter ved par-
kering på høyre side av veien mot Årsund ca 1,2 km fra Kvisvik. Fra parkering 
følger vi skogsvei oppover terrenget og etter hvert sti som leder oss til toppen. 
Stien følger høyre side av Terjeåsvatnet, over en fortopp og tilslutt til toppen 
som ligger på 440 meter over havet. Herifra er det fin utsikt mot Kristiansund, 
Smøla og omlandet. 

Deler av stien går på myrlendt terreng, så det anbefales sko som tåler litt fukt, 
ellers klær og utstyr etter været. 

Det er ikke aldersgrense på turen, alle barn må være i følge med ansvarlig 
voksen. For mer informasjon, ta kontakt med turleder.

Tur til Årsundfjellet
LØRDAG 8. SEPTEMBER

TUR 10
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Vollasetra og Ekkertind

Med Barnas Turlag til en av de aller fineste KNT-hyttene
Lia opp til Vollasetra er både bratt og lang, men belønningen er god med et 
sjarmerende sætertun, fint restaurerte bygninger og nydelig utsikt.

Vi går opp til Vollasetra i samlet flokk. Der tar vi en god lunsj og ordner oss 
til for overnatting innendørs. For de som vil, er det da mulig å pakke en lett 
dagstursekk og fortsette videre opp til Ekkertind og nyte utsikten fra Sunnda-
lens prekestol. Det er relativt enkel tur og vi er på toppen etter et par timer. De 
som ikke ønsker å gå til Ekkertind, kan kose seg i nærmiljøet på Vollasetra. 

Vollasetra er en selvbetjent hytte så der mulig å kjøpe litt proviant der. 
Deltakere betaler for proviant og opphold hver for seg ved bruk av engangs-
fullmakt. Turleder vil veilede nye hyttebrukere i systemet med selvbetjente 
hytter og bruken av disse.  

Turen kan bli avlyst på kort varsel på grunn av vær- og føreforhold.

Utsyr:
• Klær etter værforhold, gode sko
• Det du trenger av tørrmat og drikke (brød og pålegg)
• Sovepose/lakenpose
• Liten dagstursekk
• Drikkeflaske
• Generelt turutstyr etter eget behov og ønske som sitteunderlag,
 spikkekniv, solbriller etc.

Anbefalt aldersgrense: Ingen aldersgrense, men deltagerne må kunne ta 
ansvar for seg selv og velge tur etter egne ferdigheter og utstyr. Foreldre/
foresatte må være med og ta ansvar for sine barn.

LØRDAG 21.–SØNDAG 22. SEPTEMBER

Oppmøte: Ved parkering ved Vollan gård i Sunndalen
lørdag kl.12.00

Turledere: Marit Brånås Aarflot 975 32 865,  Erlend Aarflot 412 98 711
Påmelding innen 19. september til: Marit Brånås Aarflot,
tlf. 975 32 865, e-post: marit.branas.privat@hotmail.com
Maks antall deltakere: 15

Kart: Norge-serien Oppdal
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 11
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Oppmøte: Parkeringsplassen på Nerlandsflata kl. 17.00

Turleder: Marianne Berner, tlf. 410 60 509,
e-post: marianneberner123@gmail.com

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Trivelig ettermiddagstur på Frei
Ta med kveldsmaten og bli med på en koselig ettermiddagstur til Drabovat-
net. Det er spennende å gå på tur når det er mørkt. Vi følger ei refleksløype inn 
til Drabovatnet, ca 1 km. Turen ender opp på en bålplass hvor det er mulighet 
for å grille mat. Ostesmørbrød (i aluminiumsfolie) på bål og kakao er en 
klassiker på høstturer!

Ta med varme klær, lommelykt, refleks/refleksvest, mat, drikke
og sitteunderlag.

Anbefalt aldersgrense: Ingen aldersgrense, dette er en tur for alle.
Foreldre/foresatte må være med og ta ansvar for sine barn.

Mørketur til Drabovatnet
TORSDAG 7. NOVEMBER

TUR 12

Påmelding innen 10. november til:
fellestur@knt.no  (Maks. 35 deltakere)

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Koselig førjulshelg
Familiedugnaden og juleverkstedet på Nersetra er alltid populært. Juleverk-
stedene i snekkerbua og eldhuset blir fylt med barn som lager julegaver og 
pynt, mens de voksne deltar i tradisjonelle dugnadsaktiviterer. 

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.

Juleverksted på Nersetra
FREDAG 29. NOVEMBER–SØNDAG 1. DESEMBER

TUR 13 Familiedugnad og
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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, Gammelsætra, Grytbakksetra, Grøvudalshytta, Gullsteinvollen, Hardbakkhytta, Hermannhytta, Imarbu, Jutulbu,
Nersetra, Raubergshytta, Rovangen, Sollia, Storlisetra, Sætersetra, Todalshytta (Isbua), Trollstua, Tverrlihytta, Vangshaugen (Annekset/Litjstua), Vinddølbu,
Vollasetra og Åmotdalshytta.

Betjent i sommersesongen: Aursjøhytta, Todalshytta og Vangshaugen. I sesong er det ikke selvbetjent overnattingstilbud på disse hyttene.

Prisliste selv- og ubetjente hytter              Medlem    Ikke-medlem
Overnatting voksen  ..................................... kr  275,–  kr   390,–
Overnatting ungdom (13–26 år)  ................. kr  140,–  kr   390,–
Overnatting barn (0–12 år)  ......................... kr     0,–  kr   195,–
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  375,–  kr   460,–
Overnatting ungdom (13–26 år)  ................. kr  190,–  kr   460,–
Overnatting barn (0–12 år)  ......................... kr      0,–  kr    230,–
Hund i tilrettelagt rom  ................................ kr  100,–  kr   100,–
Frokost  ........................................................ kr  130,–  kr   175,–
Middag (tre retter m/kaffe, te eller saft)  ..... kr  335,–  kr   415,–
Nistepakke  .................................................. kr    75,–  kr     90,–
Termos med te eller kaffe  ............................ kr    45,–  kr     60,–
Barn (0–12 år) betaler halv pris for mat.

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

PR
IS

ER
 FO

R 
SE

SO
NG

EN
 20

19

63

Todalshytta.  (Foto: Terje Holm)
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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)


