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Fellesturer 2022 Forsidebilde: Hardbakkhytta.  
(Foto: Lars Botten)

  1   9. januar Havstien 10
  2 18. januar Kveldstur til Raudheia 11
  3     I februar Måneskinnstur i Flatsetmarka på Frei 12
  4   5. mars Flånebba og Smisetnebba 13
  5   6. mars Nebba 13
  6 12. mars Høgfjellet/Gylfjellet 14
  7 19. mars Mørkedalen 14
  8  I mars Kråkvasstind 16
  9   2. april Dyrstolen 16
10   9. april Dronningkrona 17
11   9. april Osbudammen til Aursjøhytta 18
12 13.–17. april Kitekurs på Aursjøhytta 18
13  23. april Midtre Gjevillvasskamben 19
14  24. april Ryssdalsnebba 19
15    7.–8. mai Smøla rundt på (el.)sykkel 20
16  14. mai Mekknøken 21
17  17. mai KNT i borgertoget 22
18  21. mai Jørenvågsalen 22
19  20.–21. mai Vårskitur til Raubergshytta via Vakkerdalsbakken 23
20    9. juni Høgfjellet/Gylfjellet 24
21 10.–12. juni Gammelsetra–Linndalen 24

22  16. juni Melen 25
23  25. juni Tur med Freimarkas venner 26
24    2. juli Fra Høgseth til Batnfjord 26
25  Sommer Innerdalsturer 27
26   4.–5.  juli Innerdalstårnet 27
27   6.  august Ekkilsøya rundt 28
28   6.  august Stortorbuhø 29
29 12.–14.  aug. Helgetur til Neådalssnota 29
30 13.–14.  aug. Todalen–Innerdalen–Todalen 30
31 13.  august Torbusnyta 31
32 20.  august Trollryggen fra Trollstigen 32
32 21.  august Sykkeltur ved Atlanterhavsvegen 33
33 27.  august Trolltind 34
35 I september Soppkurs 34
36   3.  september Raudsandberget med noko attåt 35
37 10.  september Fellestur til Kalknebba 36
38 11.  september Topptur til Tarløysa via Blåfjellet 37
39 17.  september Harstadfjellet 37
40 18.  september Børsetkjerringa 38
41 26.  desember Sandvikstien 39
42 30.  desember Populær romjulstur på Freikollen 39

F E L L E S T U R E R
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PÅMELDING 
Det er obligatorisk påmelding på alle KNT sine turer. Påmelding skjer via våre nettsider: kntur.no
Der står hver enkelt tur beskrevet, og det er i turbeskrivelsen påmeldingen skjer. 
Hvis du trenger hjelp til påmelding, send e-post til: fellestur@knt.no.

43 Uke 19 Klatring på Bremsneshatten 40
44 18. januar Trolltind Åbbittind traversen 40
45   3.–6. februar NF Videregående skredkurs alpint 41
46 16. februar Harstadfjellet 42
47 19. februar Litltusten og/eller Snøtind 42
48 29. mars Reinsfjellet fra Torvikbukt 43
49   8.–11. april NF Grunnkurs skred Skorgedalsbu 44
50   1. mai Topptur Juratind Romsdal 44
51 11. mai Brattkort opplæring-test 45
52 21. mai Brattkort opplæring-test 45
53 27. mai Stisykling Røsandberget 46
54   4. juni Klatring på Svinberget 46
55   9. juni Stisykling Røsandberget 47
56 15. juni Stisykling Maifjellet 47
57 18. juni Grøvelnebbatrioen 48
58 19.–21. august Fjellsportsamling Innerdal 48
59 30. august Stisykling på Sjurvarden 49
60   3. september Snøfjellettraversen 49 

K N T  F J E L L S P O R T B A R N A S  T U R L A G

  Utemiddager med Barnas Turlag 51
  Julemarked i desember 51
  1   6. februar Furulund (Prestmyra) 52
  2 27. mars Stavneset 52
  3 29.4–1. mai Familietur til Imarbu 53
  4 29. mai Turbotur til Kjølavatnet i Eide 54
  5   3.–5. juni Dugnadshelg på Nersetra 54
  6   1.–3. juli Familietur til Rovangen 55
  7 24. juli Innerdalen 56
  8 14. august Ikorneset på Høgset, Gjemnes 56
  9 126.–28 aug. Familietur til Storfiskhytta 57
10   4. september Kom deg ut-dagen 58
11 10.–12. okt. Høstferietur på Nersetra 58
12 30. oktober Havstien 59
13 25.–27 nov. Juleverksted på Nersetra 59
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-  E N  B E D R E  B I L B U T I K K

E-post: salg@autotal.no www.autotal.no

Din neste bil leveres av oss

Salgstelefon 
alle dager til kl. 22:

72 42 32 00

Bil er en viktig del av hverdagen for 
mange av oss, men representerer en 
vesentlig kostnad, hvor verditapet 
utgjør den største delen.

Det siste året har det også vært 
et fokus på at mange nyere elbiler 
skrotes fremfor å bli reparert. Derfor 
er det stadig flere som velger å kjøpe 
en nyere bruktbil til konkurranse-
dyktige priser hos oss.

Du kan se bilen i annonsen direkte på 
din telefon/PC. Vi filmer bilens interiør 
og eksteriør fra vårt moderne visnings-
studio på Oppdal. Alt kan gjøre digitalt 
med salgsmelding, kjøpekontrakt og 
finansiering. Vi hjelper deg med 
gjennomføringen.



Vi bruker alle typer terreng fra høyfjell til skjærgård. Vi benytter føtter, ski, sykkel og 
kajakk. Noen av turene er klassikere som stadig er like populære, mens andre er nye
av året. Vi tar gjerne imot ønsker og tips, samt kommentarer til årets program.
Vær klar over at de fleste av de lokale turistforeningene i landet arrangerer fellesturer.
For KNTs medlemmer kan turene til Trondhjems Turistforening (TT) og DNT Romsdal være 
(DNTR) særlig aktuelle. Ring TT eller DNTR (telefonnummer i Fjell og Vidde) eller gå inn på 
deres hjemmesider. På Internett kan du f.eks. gå via KNTs hjemmeside, kntur.no, her finner 
du pekere til andre turistforeninger og selvfølgelig masse informasjon om KNT.
Det er over 30 personer som stiller opp som turledere i årets program. En stor takk til de
som frivillig og uten noen form for lønn, stiller opp for å lede alle oss andre på en trygg 
og opplevelsesrik vandring i skog og fjell. Vi takker også våre annonsører for sporty 
deltakelse!

Med fjellhilsen fra turkomiteen:
Roar Halten: 950 81 118 Birger Blomvik: 940 09 106
Håvard Johansen: 454 35 095 Jan Gjerde: 952 94 006
Marit Gudmundsen: 932 09 522

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

VELKOMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE TURSESONG

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2021:
Hovedmedlem ..........................................................................  Kr
Familiemedlemskap  .................................................................  Kr
Husstandsmedlem  ...................................................................  Kr
Honnørmedlem  ........................................................................  Kr
Student/ungdom 13–26 år  ......................................................  Kr
Barn 0-12 år  .............................................................................. Kr

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

Bli med på tur!

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

FORSIKRING – ANSVAR: For ordens skyld understreker vi at deltakelse på KNTs arrange-
menter skjer på deltakernes eget ansvar. KNT påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger 
av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avviklingen av disse arrangementene. 
Hvis en ønsker å være dekket, anbefaler vi å tegne en reise- eller ulykkesforsikring.
Se for øvrig informasjon og vilkår for våre fellesturer på: www.kntur.no/vilkar-turer/

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

  740,-
1325,-
  405,-
  580,-
  330,-
  140,-



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

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

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

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

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

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

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

GRADERING AV TURENE:PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

 Vi regner Havstien eller Sandvikstien som en lett tur. Turen går uten mange 
høydemeter og har lett eller ingen oppakning.

1 SKO  Lett tur

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

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

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

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

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

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

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

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

Gammelsætra (800 m.o.h.) Dovrefjell. Gammelt koselig setertun fra 1770 og enda eldre. 32 senge-
plasser. Gode fiskemuligheter, spesielt for fluefiske i nærheten. Lett adkomst, bomvei fra Jenstad, 15–20 
min å gå fra enden av veien. Passer fint for eldre eller familier med barn som ønsker lette dagsturer. 
Gammelsætra er selvbetjent og låst med DNT-lås.

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

Grøvudalshytta (875 m.o.h.) Dovrefjell. Det er totalt 41 sengeplasser på Grøvudalshytta. Om vinteren 
anmodes besøkende å bruke Stabburet. Om vinteren er hovedhytta stengt. Fra veien er det 7 km lettgått 
sti til hytta, og den er derved velegnet for eldre og familier med barn. På Gammelsetra, hyttas nærmeste 
nabo, arrangeres hver sommer seterkurs; melk, rømme og andre seterprodukter fåes kjøpt. Grøvudalshy-
tta er selvbetjent og åpen hele året. Adkomst: Bomvei til Hallen, herfra 2 t.

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

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

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

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

Innerdalshytta (400 m.o.h.) Trollheimen. “Norges vakreste dal”, sier mange og ikke uten grunn. Landets 
første landskapsvernområde. 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 to overnattingssteder i sommersesongen og en om vinteren: Innerdalshytta består av tre 
hytter: Nyhytta, Gammelhytta og Låven. Disse hyttene er betjent i sommersesongen. Gammelhytta og Lå-
ven er åpen om våren og høsten, mens på vinteren er det Låven som er vinterkvarteret. Gammelhytta 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. Utenom sesong er hyttene låst med DNT-lås. 
Adkomst: 1,5 t fra p-plass Nerdal..

Renndølsetra er betjent i sommersesongen med 24 sengeplasser og selvbetjent om vinteren med
4 sengeplasser. DNT-lås. Her er det lang tradisjon for seterdrift om sommeren og mange av setras egne 
produkter finner du på bordet til frokost eller middag. Hytta drives av familien Opdøl. Tlf. 71 69 77 96.
Adkomst: 1,5 t fra park.plass Nerdal.

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

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

Nersetra (180 m.o.h.) Fjordruta. Nedlagt gårdsbruk med våningshus, fjøs, stabbur, eldhus, vedskjul, smie 
og sommerfjøs. Base for Barnas Turlag i KNT. 28 sengeplasser i våningshus, låst med egen nøkkel. Kontakt 
KNT kontoret for leie. 8 sengeplasser i stabburet, selvbetjent og låst med DNT-lås. Adkomst: 500 m fra vei.

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

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

Sollia (310 m.o.h.) Fjordruta. Tidligere gårdsbruk og seter. Innenfor de gamle fjøsmurene er det satt 
opp en unik turisthytte. Hytta har en utsøkt beliggenhet på setervollen hvor lia stuper bratt ned mot 
Vinjefjorden. 12 sengeplasser. Sollia er en del av Fjordruta, men er verdt et besøk i seg selv. Sjekk hytte-
sida på www.kntur.no. God sti opp, men stien fra Vinjeøra anbefales spesielt. Selvbetjent og åpen hele 
året. Adkomst: Fra Vinjeøra.

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

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

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

Todalshytta (50 m.o.h.) Trollheimen. I likhet med Vangshaugen ble også denne hytta reist av engelsk-
mannen E. Lort Philips og sto ferdig i 1901. Kjøpt av KNT i 1947. Todalshytta er betjent i sesong, og det er 
selvbetjent overnatting utenom sesong i Isbua (4 senger) og Badehuset (3 senger). Låst med DNT-lås. 
Se informasjon om åpningstider på www.kntur.no/todalshytta. Adkomst: Ligger til vei.

Trollstua (70 m.o.h.) Fjordruta. 11 sengeplasser + 2 på stue + 9 på hems. Trolsk skogshytte som ligger 
på en liten høyde i skogen med utsikt over Bjønnavatnet og Jørgenvågsalen. Naust med båt og kanoer. 
Dette er den første hytta på Fjordruta når en starter fra Kristiansund. Selvbetjent. DNT-lås.
Adkomst: 15 min fra vei/skogsvei.

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

Vangshaugen (740 m.o.h.) Dovrefjell. Bygget av engelskmannen E. Lort Philips i 1905. Mye av innven-
taret i hovedbygningen skriver seg fra ham. Overtatt av KNT i 1934. 64 sengeplasser, vesentlig på tosengs 
rom. Egen lakenpose/sovepose må benyttes, oppreid seng mot til-legg i prisen. Robåter og kanoer leies 
ut. Strøm. Betjent fra St.Hans til 1. september, telefon 90547837, e-post: vangshaugen@knt.no. Ellers i 
året er Annekset med 4 sengeplasser + 2 på stue og 3 på hems og Litjstua med 10 senger, selvbetjent. 
DNT-lås. Adkomst: Ligger ved vei.

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

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

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

Innerdalen, Gammelhytta  (Foto: Roar Halten)
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Havstien

Den nærmeste av nærturene
Vi starter turåret 2022 med en skikkelig lavterskel nærtur. Hvis du ikke har 
gått Havstien rundt vestsiden av Kirkelandet før, så kan dette være en god 
introduksjon til en av de mest gåtte turene i nærområdet til Kristiansund. 

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

SØNDAG 9. JANUAR

Oppmøte: Litjsand ved Rokilde kl. 11.00

Turleder: Jens Halten, tlf. 992 60 793

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 1

10

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

Kontakt oss gjerne: 
71 57 15 00 | nordmore@bdo.no
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TUR 13

Kveldstur til Raudheia
TIRSDAG 18. JANUAR 

TUR 2

Skitur i vintermørket 
Har du lyst til å prøve en skitur i vintermørket med hodelykt? Da vil vi anbefale 
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.

Oppmøte: Coop Storbakken kl 17.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

ALT INNEN FORSIKRING

Ditt lokale forsikringskontor
i Kristiansund og på Nordmøre

Fosnagata 13 Campus,
6509 Kristiansund N. 

Tlf. 71 56 61 70
www.engdahlassuranse.no

Forsikring siden 1880

Forsikring siden 1880
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Måneskinnstur i Flatsetmarka på Frei
DATO: VED GODE SNØFORHOLD I FEBRUAR

TUR 3

På ski med fullmåne
Denne skituren legger vi til et terreng der et fåtall setter skispor i dag. Vi skal 
bevege oss opp i Flatsetmarka på sydsiden av Frei, forhåpentligvis i klart 
vintervær under fullmåne.  

Vi starter ved bommen på Storbakken, der mange starter sine Freikollturer, og 
følger skogsveien (Gerdbakken) i retning Seterhaugen. På høyde med Trett-
haugen tar vi av mot nordvest med Flatsetelva på høyre side etter en gammel 
tømmervei lagd for hest og støtting. Etter å ha passert østre enden av Litlbolia 
dreier vi vestover og går i traseen under kraftlinja mellom Litlbolia og Fagerlia 
for så å dreie av mot nord over Fagerlia og kommer opp til Kalvskinnet (der 
hvor Onsdagsgjengens gapahuk ligger). Her nyter vi stillheten i vinterkvelden.  
Vi har to valg fra Kalvskinnet. Enten østover til Øver Vadet og ned, eller, 

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 18.00

Turleder: Lars Ola Fiske, tlf. 97 96 84 67,  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

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

Feller er nok det beste smøretipset, men det gikk bra før fellene ble 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. Turen har 
vært avlyst tre ganger fordi vær og føre ikke har spilt på lag. Denne gangen 
annonserer vi på kort varsel når vær og føre tillater, så vær klar i februar. 

Stemning ved Freikollen.  (Foto: Roar Halten)
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Oppmøte: Hafstadvatnet kl. 09.45 eller samkjøring fra Coop Storbakken
 kl. 08.30. Tureder møter ved Hafstadvatnet.
Turleder: 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

Rundtur på en hesteskoformet egg
Turen starter ved enden av Hafstadvatnet kl.10.00. Første del av turen går 
opp til Bertramshytta før vi følger ryggen bort til Flånebba. Selve toppen 
av Flånebba kan være isete, så forholdene avgjør om vi kommer til toppen. 
Videre går turen over til Smisetnebba før vi får et langt og litt bratt nedrenn 
til Viddalen og tilbake til bilene.

Flånebba og Smisetnebba
LØRDAG 5. MARS

TUR 4

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00.

Turleder: 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

Nebba

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

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

SØNDAG 6. MARS

TUR 5
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Høgfjellet/Gylfjellet

Rundtur Grønnlia, Kamsvågfjellet 
og Høgfjellet
På Nordmøre er vi så heldige at vi har utrolig mange flotte områder for ski-
opplevelser. Denne lørdagen blir det mulighet for en fellestur til Høgfjellet 
i Tingvoll. Det som er spesielt flott med dette området er den variasjonen 
med kupert skogsterreng og høyfjell med den fine utsikten som våre 
kystnære fjell har. Vi begynner skituren fra Vasslia og går opp til Gylvannet. 
Her blir det en lengre pause før går videre om Grønnlia og Kamsvågfjellet. 
Videre blir det et flott nedrenn til Trongskaret før vi tar fatt på stigningen 
opp til Høgfjellet. Returen går via Gylvatnet. Turen tar ca. 6–7 timer med 
mange pauser og rolig tempo. Som på de fleste turer med motbakker vil 
skifeller gjøre turen lettere.

LØRDAG 12. MARS

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 6

Mørkedalen

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

LØRDAG 19. MARS

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

Turleder: Lars Botten, tlf. 990 18 595, larbot64@gmail.com

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 7
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Kråkvasstind

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

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

I LØPET AV MARS MÅNED

TUR 8

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

Turleder: Arne Folkestad

Kart: Norge-serien Oppdal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Kl. 10.00 ved parkeringsplassen ved Reinslivatnet (bomvei) 
i Valsøybotn

Turleder: Lars Botten, tlf. 990 18 595, larbot64@gmail.com

Kart: Norge-serien Surnadal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Dyrstolen

Fjellskitur fra Valsøybotn
 Vi starter å gå oppover veien fra Reinslivatnet og videre innover Botnavatnet.  
Turen fortsetter slakt innover Grøndalen og forbi Hardbakkfjellet til Bryn-
bekkskaret. Herifra har vi fin utsikt i alle retninger. Vi går videre innover 
Dalafjellet til vi når toppen av Dyrstolen (929 moh). Der har vi panoramautsikt 
i alle retninger, fra Trollheimen og videre  ut til kysten. 

Turen tilbake er det mye slakk kjøring. Vi følger samme spor tilbake i starten, 
og tar ned Grøndalen til Botnavatnet etter hvert. Og videre ned til parkerings-
plassen. 

Turen er på 25 km og vi beregner ca. 7 timer på hele turen.

LØRDAG 2. APRIL

TUR 9
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Knut Siemsgt. 5, 6509 Kristiansund
Telefon 71 58 73 30  | www.advokat-kristiansund.no

Med fem advokater og en fullmektig som har allsidig bakgrunn 
og solid kompetanse, fremstår vi som en komplett juridisk rådgiver 

innen næringslivet, det offentlige og privatpersoner.

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 07.30
Turledere: Kjell Guldstein tlf. 911 97 102,  kjell.guldstein@gmail.com
Jonas Holten, tlf. 410 20 419, jbh@jbh.no
Påmelding innen 2. april på: kntur.no (maks 12 deltakere)
Kart: Norge-serien Sunndalsøra
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

KVALITET, KUNNSKAP
OG KUNDEFOKUS

www.adcom.no

TUR 13

Dronningkrona
LØRDAG 9. APRIL

TUR 10

En av de flotteste skiturene i landet
Dronningkrona er en majestetisk topp. Fra vi begynner turen ved Dalsbøen 
og opp til toppen er det en stigning på mer enn 1600 høydemeter. Det første 
stykket blir det mest sannsynlig fottur med skiene på sekken. Fra skoggrensa 
og opp må vi slite oss opp bakken som går under navnet «1000 meters 
bakken», men slitet blir fort glemt når vi kommer opp og får den fantastiske 
utsikten ut over Vinnubreen, Sunndalsfjorden og omkringliggende stortopper. 
Etter en lengre pause ved toppvarden på 1816 meter over fjorden er det bare 
å se frem til et av de fineste nedkjøringer på Nordmøre. Selv om det kan være 
plussgrader når vi begynner turen er det gode muligheter for tørr og løs snø 
på veien ned. Regner med å bruke 7–8 timer på turen. 
På denne turen kreves det: Søkestang, spade, skredsøker og hjelm.



Lite kjent, men flott skifjell
I forbindelse med at Aursjøhytta er åpen i påsken vil det bli satt opp felles-
tur fra Osbudammen til Aursjøhytta. Startpunkt er avhengig av hvor langt 
veien er brøytet til påsken 2022. 

Turen er på ca 13 km. Det beregnes at vi vil bruke ca 4 timer på turen, 
avhengig av føret.

LØRDAG 9. APRIL

TUR 11
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Osbudammen til Aursjøhytta Kitekurs på Aursjøhytta

Kurs for nybegynnere og erfarne
Gjennom påsken 2022 vil det bli arrangert Kitekurs på Aursjøhytta. 
Det blir kurs både for nybegynnere og for mer erfarne kitere.

Transport til hytta blir gjort med snørekjøring fra 13. april 
og retur søndag 17 april. april.

For mer informasjon om kursene kontakt: 
Nils Johan Michelsen, tlf. 951 71 088, dirnils@yahoo.no

ONSDAG 13. APRIL–SØNDAG 17. APRIL

TUR 12

Oppmøte: Osbudammen kl. 11.00

Turleder: Nils Johan Michelsen, tlf. 951 71 088, dirnils@yahoo.no

Påmelding innen 1. april på: kntur.no

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: Gratis

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Kursansvarlig: Bernard O’Sullivan fra Tundra Tours i Namsskogan

Påmelding innen 25. mars på: kntur.no (maks15 deltakere)
Er du under 18 år må du være i følge med en ansvarlig voksen

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside



19

TUR 13

Midtre Gjevillvasskamben
LØRDAG 23. APRIL

TUR 13

Lang og flott topptur
Dagens tur starter ved Bårdsgarden i Storlidalen. Det er en forholdsvis lang tur 
på over 20 km, så du bør være vant til å gå lengre turer på ski.  
Vi går først over til Hyttdalen før det blir bratt stigning opp fra Hyttdalen. 
Deretter jevn stigning helt til toppen av Gjevillvasskamben 1627 moh.  
Turen tilbake går vi i samme spor.  

Vi beregner å bruke 7–8 timer på turen. 
Bratt opp fra Hyttdalen deretter jevn stigning til toppen.

Oppmøte: Bårdsgarden kl. 10.00

Turleder: Arne Petter Gabrielsen, tlf. 906 47 296

Påmelding innen 15. april på: kntur.no (maks 20 deltakere)

Kart: Norge-serien Oppdal

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

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

Påmelding innen 20. april på: kntur.no (maks 20 deltakere)

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Ryssdalsnebba

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

 Krav til utstyr: Skredsøker, søkestang og spade.

SØNDAG 24. APRIL

TUR 14
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Smøla rundt på (el.)sykkel
LØRDAG 7.–SØNDAG 8. MAI

TUR 15

Flat tur med medvind uansett vær
Helgens sykkeltur er på ca 10 mil, fordelt på 2 dager, så den er egnet for de 
fleste. Du ser sjø, hav og himmel hele veien.  Vær og vind vil avgjøre farten på 
turen. Det finnes nesten ikke bakker på Smøla, men du kan få motstand så det 
holder av vinden hvis du er litt uheldig. De største stigningene er broene du 
møter med det samme du starter turen og broa på veien ut til Veiholmen. 
Første dag vil vi sykle fra Edøy til Straumen og videre østover mot Nerdvika 
der vi vil ta av til venstre over «prærien» til Rom. Videre nedover mot Nordvika 
og utover mot Stensøysundet og kommunesentert på Hopen. På Hopen er det 
både dagligvare butikker og kafe. Vi skal også overnatte her på Hopen Brygge, 
hvor det er mulig å bestille middag.

Litt avhengig av været og dagsformen, vil den som vil kunne sykle de 9 km videre til 
Veiholmen før middag. Det er en fin kveldstur som anbefales. Andre dag spiser vi oss 
en god frokost, før vi sykler tilbake vestover mot Dyrnes og Råket og videre sørover mot 
Edøya. Dersom gruppen ønsker det, vil det være mulig å legge turen igjennom Smøla 
vindpark. Vi ankommer Edøya ut på ettermiddagen for retur tilbake med ferge.

Oppmøte: Edøy ferjekai, lørdag 9. mai kl. 10.00

Turleder: Alf Inge Jenssen, tlf. 957 51 730

Påmelding innen 10. april på: kntur.no (maks 15 deltakere)

Kart: Norge-serien Smøla
Turpris: Medlem kr  200,-, ikke medlem kr 300,-. 
Overnatting og mat betales av hver enkelt deltaker.
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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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–torsdag 10.00–17.00

Fredag 10.00–18.00 
Lørdag 10.00–15.00

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

Besøk oss på Facebook og Instagram

TUR 13

Mekknøken
LØRDAG 14. MAI

TUR 16

Fjelltur og gruvetur
Denne lørdagen vil vi invitere alle turgåere til Averøy og tur til Mekknøken. 
Turen starter fra Dyrset. Vi skal først gå opp til de nedlagte gruvene. Her blir 
det en pause og mulighet til å gå inn i gruvegangene. Det blir også litt historie 
fra den tiden det var gruvedrift her. Skal du inn i gruvene, bør du ta med 
lommelykt. 

Fra gruvene går vi videre opp Dyrsetlia og følger ryggen mot toppen av 
Mekknøken (751 moh). På nedturen følger vi hovedstien ned til Bådalen og 
går langs veien tilbake til utgangspunktet.

Oppmøte: Coop Marked Bådalen kl. 10.00

Turleder: Roar Halten, tlf. 950 81 118, roar@knt.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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Jørenvågsalen

Høgfjellstur ved kysten
Dagens tur starter ved Leira på Tustna. Vi skal først gå opp til Leirsetra og 
videre på merket sti helt til toppen av Jørenvågsalen (857 moh). Returen 
følger vi ryggen ned mot Gullsteindalen og tar en avstikker opp til toppen
av Knubben. 

Vi beregner 5–6 timer på turen.

LØRDAG 21. MAI

TUR 18

KNT i borgertoget

Vi feirer 17. mai!
KNT har en lang tradisjon i å delta i borgertoget i Kristiansund. Vi gjentar 
turen også i år. 

Vi håper at flest mulig, store og små, har lyst til å gå under KNT sin fane. 
Dette er en morsom tur som starter i Politimester Bendixensgate. Turen går 
gjennom flere av sentrumsgatene i fint marsjtempo og avsluttes med is på 
Kongens Plass. Oppmøte ved kontoret til KNT klokka 15, for de som ønsker 
det. Vi stiller opp i Politimester Bendixensgate klokka 15.45. Ta gjerne på deg 
turklær og ta med nødvendig utstyr som f.eks. ski, kajakk, sykkel, gåstaver
 eller andre turremedier. Turen passer for alle. Det blir også anledning til å 
synge og rope i vilden sky. Beregnet gangtid er ca 1 time. Terrenget er ikke 
spesielt utfordrende.

TIRSDAG 17. MAI

TUR 17

Oppmøte: Politimester Bendixensgate kl. 15.45

Turleder: Roar Halten

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Gratis

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 09.00 (evt. ved Leira kl. 09.30)

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

Kart: Norge-serien Smøla

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Oppmøte: Fredag kl. 18.00 ved Vakkerdalsbekken

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

Påmelding innen 15. mai på: kntur.no (maks 12 deltakere)

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: Kr. 1300,- for KNT medlem, kr. 1600,- for ikke medlem.
Prisen dekker all mat og overnatting. Deltakerne må ta med
brødmat selv.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Helg med vårskitur

Vårskitur til Raubergshytta via Vakkerdalsbakken
FREDAG 20.–SØNDAG 22. MAI

TUR 19

Fredag: Oppmøte fredag klokken 18.00 ved Vakkerdalsbekken (ved garasjen 
der veien normalt er brøytet frem til). Her blir det å spenne på skiene og gå 
østover til Raubergshytta. Første timen går rundt Litltågkollen og til der som-
merveien til Grønnvollsteinen går. Så ny time oppover lia langs der sommer-
stien går, opp til høyde 1247. Da er høydemetrene gjort og vi marsjer innover 
den siste gode timen mot Raubergshytta. Det meste av turen vil foregå langs 
den vardete sommerruten. Gangtid er ca 4 timer i vanlig tempo. Med pauser 

og fellesturtempo vil nok dette ta ca. 5 timer. Sen kveldsmat, ikke middag.  
Husk hodelykt da det kan bli mørkt på skituren innover. 

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

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

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

www.triohus.no
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Oppmøte: Gammelsetra på fredagskvelden
Turleder: Birger Blomvik, tlf. 940 09 106, bblomvik@online.no
Påmelding innen 5. juni på: kntur.no (maks 12 deltakere)
Kart: Norge serien Surnadal
Turpris: Kr. 1300,- for KNT medlem, kr. 1600,- for ikke medlem.
Prisen dekker all mat og overnatting. Deltakerne 
må ta med brødmat selv.
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Panaroma mot Tingvollfjorden
Denne kvelden går turen til Høgfjellet eller Gylfjellet som det ofte kalles. Tu-
ren er beregnet til å ta ca 4 timer opp og ned. Vi møtes på Coop Storbakken 
kl.16.30 og kjører inn til Vulvika. Her parkerer vi ved riksveien rett før gården 
i Vulvika og går opp tømmerveien på andre siden av riksveien. Herfra følger 
vi veien til endes og følger stien videre oppover. Etter et stykke tar vi av mot 
venstre bort til Vulvikelva og vi følger denne opp til Vulvikvannet. Her krys-
ser vi elva og går rett opp til toppen av Høgfjellet. På veien nedover tar vi en 
mere østlig rute slik at vi kommer ned på den østre enden av Vulvikvannet 
og går rundt dette før vi følger samme veien ned langs Vulvikelva og tilbake 
til bilene.

TORSDAG 9. JUNI

TUR 20

Høgfjellet/Gylfjellet Gammelsetra–Linndalen

Vakre Gammelsetra i Linndalen er verdt et besøk. Vi møtes på hytta i løpet av 
fredagskvelden. Kun 25 minutters gange fra der vi parkerer bilene.  Denne 
helga skal vi utforske nærområdet. På lørdag blir det dagstur ned til de 
spektakulære fossefallene nede ved Åmotan. Turen går via Lundlia og ned til 
flotte elver og hengebroer. To store elver skal krysses og historien bak stiene er 
verdt turen i seg selv. Så videre vandring opp mellom gårdene ved Jenstad og 
sti oppover til Ørnsnydda. Her er det flott utsikt til Linndalsfallet. En flott foss 
som helt sikkert mange vil ta bilde av. Her står motivene på rekke og rad. Da-
gens etappe tar ca. 6 timer. Søndagen blir det tur rett opp lia bak hytta og til 
Svarthaugen. Flotte vann og turvennlig område. En tur som vil ta 3–4 timer. 
Retur ned til hytta, ut på dagen. Rydding med vask og retur ned til bilene.

FREDAG 10.–SØNDAG 12. JUNI

TUR 21

Oppmøte: Coop Storbakken kl .16.30. Alternativt: Oppmøte etter avtale
med turleder ved starten av gåturen i Vulvika ca. kl .17.00.

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

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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Melen

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

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

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

TORSDAG 16. JUNI

TUR 22

Oppmøte: Kaffebrenneriet i Vågen kl. 16.30 eller Coop Vevang kl. 17.15

Turledere: Bente Kristin Aae, tlf. 959 44 374
Halvar Larsen, tlf. 416 01 335

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

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

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

mittets
herre - ungdomsklær

Hauggt. 9
Tlf. 71 67 16 36

PERSONLIG SERVICE – FAGMESSIGE RETTINGER
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På ukjente stier i Freimarka
Freimarkas venner har de siste år gjort en utrolig stor innsats for å tilrette-
legge Freimarka som et attraktivt turområde for alle. De har bygd flere 
Gapahuker og vedlikeholdt flere kilometer med turløyper. 

Denne lørdagen inviterer Freimarkas venner alle til en tur på nye og ukjente 
stier i Freimarka. Turen begynner ved Flatsetkrysset og det er lagt opp som 
en rundtur via Sildvolnesåsen. 

Turen er på ca 10 km, og vi beregner å bruke ca 4–5 timer. 

Vel møtt til en spennende dag i Freimarka!

LØRDAG 25. JUNI

TUR 23

Tur med Freimarkas venner Fra Høgseth til Batnfjord

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

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

LØRDAG 2. JULI

TUR 24

Oppmøte: Flexi Trening ved Flatsetkrysset kl. 10.00

Turleder: Gjøran Storsæther, tlf. 988 05 633

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Høgset kl. 08.45

Turleder: Martin Zschoch, tlf. 936 88 002

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: Innerdalshytta mandag kveld

Turleder: Arve Husby, e-post: innerdalshytta@knt.no

Kart: Norges-serien Sunndalsøra

TUR 13

Innerdalsturer
HVER TIRSDAG I SOMMERSESONGEN

TUR 25

Oppmøte: Innerdalshytta mandag kveld.
Turleder: Arve Husby, e-post: innerdalshytta@knt.no

Påmelding innen 28. juni på: kntur.no (maks 8 deltakere)

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: Kr .1050,-, ikke medlem kr. 1500,- Prisen dekker 
middag mandag, overnatting, frokost og nistepakke.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Innerdalstårnet

Luftig topptur
Innerdalstårnet er nok Nordmøres mest kjente fjell. Med sine steile sider 
som ender opp i et lite platå på toppen 1452 moh er Innerdalstårnet et 
meget populært fotomotiv. Oppe fra toppene er det en fantastisk utsikt ut 
over Innerdalen, Giklingdalen og de omkringliggende fjell. 

Vi samles på Innerdalshytta mandag kveld, hvor det blir felles middag og 
orientering om morgendagens tur. Tirsdag kl. 09.00 etter frokost begynner 
vi turen opp mot Innerdalstårnet. Turen opp er 4,7 km med 980 meter stig-
ning, så vi beregner å bruke hele dagen på turen.

MANDAG 4.–TIRSDAG 5. JULI

TUR 26

Stemningsbilde
fra Innerdalen.
(Foto: Marte Hoff)

Varierte turer fra Innerdalshytta
Gjennom sesongen 2021 vil det bli arrangert ulike turer hver tirsdag med 
utgangspunkt fra Innerdalshytta. Turene vil variere fra korte familieturer 
til lange og litt krevende turer.  Turprogram for tirsdagene blir annonsert 

senere. 

Ta kontakt  med 
Innerdalshytta 
for mer informasjon. 
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Store eller små oppussings-/byggeprosjekter,
vi har det meste innen byggevarer!

Tlf. 45 84 93 37
www.maxbo.no

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

En opplevelse i skjærgården ved Averøya
Averøya byr på så mange mulige padleruter at det er en fryd! Denne gangen 
sjøsetter vi kajakkene på Naustvoll og bestemmer oss der for om vi skal 
padle med eller mot klokka. Vær og føre får avgjøre! Vest for Ekkilsøya ligger 
Orøya som inviterer til bad i en naturlig og flott lagune, et yndet mål for 
småbåtfolket og for oss havets lasaroner. Etter landlov her, kan vi om det er 
stemning for det, padle mellom Galtøyan til Sveggen før vi returner tilbake 
til utgangspunktet. 

Du må selv sørge for kajakk og nødvendig utstyr til turen.

LØRDAG 6. AUGUST

TUR 27

Ekkilsøya rundt

Oppmøte: Naustet i Dunkarsundet kl. 09.00.

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

Ingen påmelding, men anbefales å kontakte turleder i forkant

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

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

Helgetur til Neådalssnota
FREDAG 12.–SØNDAG 14. AUGUST

TUR 29

Ankomst Bårdsgarden fredag ettermiddag/kveld ca kl. 1900.  
Lørdag går turen fra Bårdsgarden til Neodalssnota (1621 moh), en relativt 
lang tur i til dels krevende og ulendt terreng, ca 32 km og 1500 høydemeter. 
Etter turen nyter vi en bedre medbrakt middag, med dessert og kake til 
kaffen. Søndag blir det tur ut fra vær og deltakernes form, mulige turmål kan 
være Kråkvasstind eller Tohatten. Deltakerne må være i meget god turform, 
slik at man er i stand til å gjennomføre en lang tur til Neådalssnota, deler av 
turen går i ulendt/bratt terreng utenfor merket løype. 
Transport: Privatbiler, etter avtale. De som kommer fra andre steder enn 
Kristiansund sørger for egen transport (kan om ønskelig sitte på med tur-
leder). Transport med privatbiler: Utgifter fordeles likt på deltakerne.
 Det er mulig å ta turen som dagstur hvis det er ledig plass.

Oppmøte: Bårdsgarden fredag ettermiddag/kveld ca kl. 19.00
Turleder: Kjetil Wedervang Mathiesen, 483 80 947, kjetil@wm-gmail.com
Påmelding innen 1. august på: kntur.no (maks 12 deltakere)
Kart: Norge-serien Oppdal
Turpris: Medlem kr. 1400,-, ikke medlem kr. 1700,- som dekker middag 
(lørdag) og overnatting fredag–søndag (ekskl. brødvarer og drikke).
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Osbudammen kl. 10.00
Turledere: Anne Marte Stubø og Nils Johan Michelsen, tlf. 951 71 088
Påmelding innen 1. august på: kntur.no

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

Stortorbuhø

Høyfjellstur med utsikt
Dagens tur går fra Osbudammen over Litlhøa (1320 moh), Storbuhøa (1454) 
og videre ned til Aursjøhytta.  

Det vil bli organisert transport fra Aursjøhytta før turen og tilbake til 
Osbudammen etter turen.

LØRDAG 6. AUGUST

TUR 28
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Todalen–Innerdalen–Todalen
LØRDAG 13.–SØNDAG 14. AUGUST

TUR 30

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

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

Fra Bjøråskaret sier mange at du får den mest praktfulle utsikt man kan få fra 
en merket turistrute: Bratte Skarfjell, Trolla og Innerdalstårnet ligger rett frem 
og Vinnufjell med snødekte tinder og grønnblå brefall ligger ut til høyre. Dypt 
nede ligger den grønne Innerdalen med blinkende vann og lysegrønne voller.  
Vel fremme ved hytta får vi servert middag på Innerdalshytta. 

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

Husk lakenpose eller sovepose.

Dette er en ganske krevende tur, så du bør være fjellvant 
og i litt god form.

Oppmøte: Avtales med turleder

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

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

Kart: Norge serien Surnadal og Norge serien Sunndalsøra
Turpris: Medlem kr. 1200,-, ikke medlem kr. 1500,-.
Dekker middagfrokost og nistepakke samt over-
natting på Innerdalshytta.
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

 Bjøråskaret.  (Foto: Kåre Yttervik)
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Trondheim Tak - avdeling Kristiansund
E-post: andreas@trondheimtak.no
Telefon: 93 88 03 24
www.trondheimtak.no

Oppmøte: Osbudammen kl. 10.00
Turledere: Anne Marte Stubø og Nils Johan Michelsen, tlf. 951 71 088
Påmelding innen 7. august på: kntur.no

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

Torbusnyta

Vakker dal høyt til fjells
Dagens tur går fra Osbudammen gjennom Vakkerdalen og opp til
 Torbusnyta (1476 moh). Fra toppen fortsetter vi videre til Aursjøhytta 
hvor turen avsluttes.  

Det vil bli organisert transport fra Aursjøhytta før turen og tilbake 
til Osbudammen etter turen.

LØRDAG 13. AUGUST

TUR 31
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Trollryggen fra Trollstigen
LØRDAG 20. AUGUST

TUR 32

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

Turen starter fra parkeringsplassen oppe på Trollstigen og vi går på fin oppar-
beidet sti opp til og inn Stigbotnen. Herfra blir det mer steinete og etter hvert 
brattere. Mot toppen er det mye ur, men ikke spesielt luftig på noen deler av 

turen opp. Når man kommer på toppen må man være varsom, her er det ikke 
noe gjerde å holde seg i men kun luft og tilnærmet 1100 loddrette meter ned!

Returen følger samme rute som opp. 

Turen er på vel 12 km og byr på i overkant av 1000 høydemeter. Tidsforbruket 
vil nok ligge på ca. 6-7 timer. Pakning med nok mat og drikke, bekledning og 
gode sko for en dag i høyfjellet må tas med.

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

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

Kart: Norge-serien Sunndalsøra
Turpris: Medlem kr 50,-, ikke medlem kr 100,-
Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside
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Oppmøte: Atlanterhavsveien Sjøstuer på Kårvåg kl. 10.00
Turledere: Alf Inge Jenssen, tlf. 95 75 17 30
Påmelding innen 20. august på: kntur.no (maks 15 deltakere)

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

Sykkeltur ved Atlanterhavsvegen

En av Norges fineste sykkelturer
Atlanterhavsvegen er viden kjent for sin flotte framtoning, men den er også 
kåret til en av landets fineste på sykkel. For ti år siden kåret NRK og UT.no 
denne sykkelturen til å være landets fineste. Denne søndagen kan du bli 
med turleder Alf Inge på sykkelturen som da ble stemt fram som publi-
kumsfavoritten.
Vi starter turen på Kårvåg ved Atlanterhavsveien Sjøstuer. Så sykler vi de 
8.5 km som utgjør selve Atlanterhavsveien, over Storseisundbrua, Eldhusøya 
og de andre merkepunktene. Ved Vevang fortsetter turen til Farstadsanden 
og ut til Nordneset fyr, hvor vi tar lunsj. Turen tilbake sykler vi Kyststien og 
videre tilbake til Kårvåg.

SØNDAG 21. AUGUST

TUR 33
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Alpin topptur
Trolltind er kanskje mest kjent som topptur på ski, men dette er en flott 
alpin fjelltur også om sommeren. 

Turen starter ved parkering på Trolltindveien. Det legges opp til en rundtur 
hvor vi først går opp på ryggen mellom Trollbotnen og Ryssdalen, Vi følger 
ryggen i retning Trolltind før vi tar den siste korte luftige turen til toppen. 
Turen ned følger vi merket sti. 

Turen er på ca 9 km, og vi beregner 5–6 timer på hele turen.

LØRDAG 27. AUGUST

TUR 34

Trolltind Soppkurs

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

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

SEPTEMBER – DATO TILPASSES GODE SOPPFORHOLD

TUR 35

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00. Alternativt ved startpunkt 
Trolltindveien kl. 10.30.

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

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Avtales ved påmelding

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

Påmelding innen 17. september på: kntur.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

Turpris: Medlem kr 200,-, ikke medlem kr 400,-

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

Raudsandberget med noko attåt
LØRDAG 3. SEPTEMBER

TUR 36

Mange turopplevelser
Dette er en forholdsvis kort tur, men byr like fullt på store variasjoner og gode 
turopplevelser! Vi parkerer på P-plass i Kristvika og følger merka rute opp til 
Rausandberget (172 moh). Her oppe er det bygd flere store varder, og du får 
erfare at en slett ikke behøver å «klatre himmelstigen» for å kunne nyte en 
storslagen utsikt! Veien ned går via Jentespranget og kan være litt krevende 
om en misliker ur. Alternativt kan en gå ned samme vei en kom opp til en 
treffer på skilt som viser sti til Bisgarden. Før bakken ned til Bruhagen smetter 
vi inn på en sti som leder oss langs Straumsvatnet tilbake til start. 

Vi regner med å bruke ca.3 timer på turen.

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

Oppmøte: P-plass på Averøysida av tunnelen kl. 10.00

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
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 Vi starter turen ved Hoven på Mæhlesida, i lett skogsterreng. Deretter blir 
det brattere opp lia. I starten krysser vi en del av elva, Harema. Det kan være 
mye vannføring i elva, men det er fint tilrettelagt og en har også mulighet 
til å bruke et tau. Videre opp skogen slynger stien seg bratt opp til Harem-
dalen som ligger ca. 650 moh. 

Oppe ved Haremdalen er det rester av en hytte fra krigen. Der tar vi en god 
pause før vi fortsetter opp mot Kalknebba. Stien videre fra Haremdalen star-
ter opp ei steinur som er merket med varder. Når vi kommer opp steinura 
blir det et lettere parti med flott utsikt, før det blir nok et bratt parti opp til 
selve platået av Kalkenmassivet på ca. 1200 moh. Der tar vi en god pause før 
siste etappe opp til Kalknebba, med siste mulighet til å fylle flaskene med 
vann.  Siste etappe går i bratt steinur. På toppen er det en fantastisk utsikt.  

Turen tar ca. 7–8 timer med pauser.

LØRDAG 10. SEPTEMBER

TUR 37

Fellestur til Kalknebba (1664 moh)

Oppmøte: Best på Sunndalsøra kl. 10.00. Vi kjører samlet til Hovin.

Turledere: Brit Bakken, Hilde Andersen og Heidi Sivertsen Nerland

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

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

Topptur til Tarløysa via Blåfjellet
SØNDAG 11. SEPTEMBER

TUR 38

Luftig topptur
Dagens tur går fra Nysetra ved Åfarnes og inn til Nesskaret. Videre går 
vi i bratt og luftig terreng opp Blåfjellryggen og opp til Blåfjellet.  
Siste etappe følger vi ryggen frem til Tarløysa. 

Returen følger vi merket sti tilbake til Nysetra.

Harstadfjellet

En populær tur
Harstadfjellet er et populært turmål. Og det er mange veier opp til toppen. 
På denne turen skal vi starte fra Øverland. Vi går først den gamle ferdsels-
åren mellom Øverland og Batnfjorden og til Alstadvatnet. Videre følger vi 
merket løype opp til toppen. Spesielt for turen opp til Harstadfjellet er den 
flotte utsikten både mot Averøy og Batnfjorden. 

Turen ned går vi om Nebbvatna og videre ned mot Øverland.

LØRDAG 17. SEPTEMBER

TUR 39

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.00

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

Kart: Norge-serien Romsdalsfjorden

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00

Turleder: Reidun Sveaas, tlf. 922 43 667, 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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Panoramautsikt mot Ålvundeid
Turen starter ved skiheisen i Børsetlia. Første del av turen går langs skogsvei, 
deretter på en fin sti, som er forholdsvis bratt. Vi går via Børsetsetra og Kjer-
ringlosjen. Fra Kjerringlosjen og opp til Børsetkjerringa (1009 moh) er det 
et lite bratt parti som vi må klyve oss gjennom før vi når toppen.  

På returen følger vi en annen sti på Nordsiden av Børsetkjerringa og videre 
ned til skitrekket. 

Turen er på litt over 7 km, og vi beregner ca 4–5 timer på hele turen.

SØNDAG 18. SEPTEMBER

TUR 40

Børsetkjerringa

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 08.30

Turleder: Torill Dyrlie, 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

VI ER 
MED DEG 

HELE VEIEN!
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• Arbeid og inkludering
• Mekanisk
• Lek & Park
• Catering
• Raust Mat & Drikke

Fosnagata 7, 6509 Kristiansund N
Telefon 71 67 41 22  |  post@ralfskram.no
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Oppmøte: Parkeringen til Kolvika badeplass kl. 11.00

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Bolga ved trafokiosken kl. 15.30

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

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

Sandvikstien
MANDAG 26. DESEMBER

TUR 41

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

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

Ta gjerne med grillmat og pølser du kan grille.

Populær romjulstur på Freikollen

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

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

FREDAG 30. DESEMBER

TUR 42
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KNT FJELLSPORT
vil arrangere klatring utendørs ved Bremsneshatten annenhver onsdag 
fra uke 19, mellom kl. 17.00 til 21.00. 

Det vil være klatring for alle nivåer, men du må ta med eget klatreutstyr. 

Parkering ved Bremsnes gamle skole, Det er ca. 10 minutter å gå opp 
til klatrefeltet. 

ONSDAGER I ODDETALLSUKER FRA UKE 19

Klatring på Bremsneshatten Trolltind Åbbittind traversen

Topptur med traversering
Turen starter fra dalen oppfor Jordalsgrenda og følger normalruta opp til 
Trolltind. Herfra går vi traversen over til Åbittind, om det er snøforhold til det, 
og står på ski ned til parkeringen igjen. Dette er en krevende tur på 6–7 timer, 
som krever at man er vant til å gå på topptur i utfordrende terreng. 

Stegjern, isøks og rappellutstyr må hver enkelt ha med.

LØRDAG 8. JANUAR

TUR 44

Oppmøte: Parkering ved Bremsnes gamle skole på Averøya

Pris: Gratis for medlemmer, ikke medlem kr. 100,-

For mer info se: kntur.no

Oppmøte: Parkeringen til Trolltind kl. 09.00. Ta av fra fylkesvei 62 
mot Jordalsgrenda og følg bomveg med skilting mot Trolltind.

Turleder: Sofie Berg, tlf. 481 59 916, sofieberg1@gmail.com

Påmelding innen 3. juni på: kntur.no  (maks 6 deltakere)

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 43 KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT
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Oppmøte: Venjedalsbu turistforeningshytte. Se Ut.no

Kursleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812, kntfjellsport@gmail.com

Påmelding innen 20. februar på: kntur.no

Kurspris: Kr. 1000,-, ikke medlem kr. 1500,-
Mat og overnatting dekkes av den enkelte deltaker.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

NF Videregående skredkurs alpint
TORSDAG 3.–SØNDAG 6. FEBRUAR

TUR 45

KNT Fjellsport i samarbeid med DNT Fjellsport Romsdal inviterer til videregå-
ende skredkurs. Dette er kurset for deg som driver med topptur eller frikjøring 
og allerede har gått et skredkurs, men ønsker å ta steget videre i skredlæren 
eller NF instruktør utdannelse.  

Vi samles torsdag kveld på Venjedalsbu innen kl. 20.00. Innkvartering, felles 
samling og planlegging til fredagen. Fredag, lørdag og søndag vil vi være ute 
i alpint terreng. Kurset har som mål å gi deltakerne en dypere innføring i snø 
og skredproblematikk. Venjedalen vil gi oss fine rammer for gjennomføringen 
av kurset. Overnatting betales til hytta. Mat, tørrmat ordnes av den enkelte. 

Middag planlegger vi i fellesskap. Kursleder tar kontakt. 8 deltakere. 
Fordeles i 2 gruppe og instruktør.

KNT FJELLSPORT

Lokal trim – Støtt ditt idrettslag!

Sucomtrimmen er et trim og 
treningsinitiativ som arrangeres
i Sunndal og gamle Nesset kommune. 
Du trenger ikke være medlem av 
et idrettslag for å melde deg på.

Arrangeres i perioden
1. juni til 1. oktober.

ønsker deg god tur!
Tlf . 71 40 55 00  •  www.sucom.no

Alle som deltar med minst 10 turer  på en post eller besøker 

et bestemt antall poster er med i trekningen av kr 5.000,-
Les mer på www.sucomtrimmen.com



Måneskinnstur med hodelykt
Dagens tur starter ved parkeringen til turen på Gaupsetvegen. Vi skal først 
gå oppover et eldre ryddet skogsområde der vi midt i tar av til venstre. 
Derifra følger vi en traktorsti som snor seg oppover. Etter hvert som vi 
kommer ut av skogen skal vi gå opp mot østryggen av Harstadfjellet. Når vi 
kommer til østryggen følger vi denne hele veien mot toppen. Det er ofte en 
snøskavel på toppryggen, så vi holder mot høyre for å komme opp.  
Nedturen velger vi etter snøforhold og skredfare. Vær oppmerksom på at 
fjellet kan være rasutsatt. Ta derfor nødvendige hensyn til dette både på 
turen opp og ned! 

Nødvendig utstyr: Skibestigningutstyr (Randonee), skredsøker, søkestang 
og spade. Vi beregner 4–5 timer på turen.

ONSDAG 16. FEBRUAR

Harstadfjellet Litltusten og/eller Snøtind

Området med ett hav av linjer!
Dagens tur starter innerst i Batnfjorden (Åndal). Her parker vi like ved et 
gårdsbruk og bompassering. Turen starter langs en traktorvei, som naturlig 
traverseres til vi nesten er ute av skogen. Fra skoggrensa og opp er det kort 
vei til «Litltusten». Vi vurderer snø, forhold og stemmingen i gruppen. Vi kan 
enten kjøre flere runder ned fra Litltusten, gå opp på Snøtind eller velge å gå 
opp til skaret mellom Stortussen og Snøtind, hvor vi igjen går opp på Litltus-
ten og avslutter med å kjøre ned til bilen. Her er mulighetene mange. Vær og 
snøforhold forteller ofte hvilket valg som gir mest glede. 

NB: Turen kan flyttes – vi skal jo ha god snø?

LØRDAG 19. FEBRUAR

TUR 47

Oppmøte: Shell på Rensvik kl. 16.00

Turleder: Bertil Endresen, tlf. 911 07 113, bertien@online.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Coop Storbakken kl. 09.00 (evt. ved Åndal kl. 09.45)

Turleder: Chistoffer Nilsen Nordahl, 
tlf. 99 23 60 92, chriiistoffer86@gmail.com

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 46 KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT
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Oppmøte: Shell på Rensvik kl. 16.00

Turleder: Bertil Endresen, tlf. 911 07 113, bertien@online.no

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

Reinsfjellet fra Torvikbukt
TIRSDAG 29. MARS

TUR 48

Ettermiddagstur – solnedgang og hodelykt
Dagens tur starter ved vannverket til Torvikbukt (hvis Brøytet inn). Vi skal først 
gå oppover traktorvei, som vi følger naturlig oppover. Når vi kommer et stykke 
oppi så tar vi av og følger det naturlige terrenget oppover mot ei hytte ved 
foten av Reinsfjellet. Når vi kommer til foten av fjellet så må vi mest sann-
synlig ta skia på sekken og gå til fots til toppen. Dette er et bratt parti på 
ca 30–35 grader med ca 200 høydemeter. Nedturen velger vi etter snøfor-
hold og skredfare. Vær oppmerksom på at fjellet kan være rasutsatt. Ta derfor 
nødvendige hensyn til dette både på turen opp og ned!  Dette er en bratt tur, 
så du må kunne stå bratt på ski. 

Nødvendig utstyr: Skibestigningutstyr (Randonee), skredsøker, søkestang 
og spade. Vi beregner 4–5 timer på turen.
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KNT FJELLSPORT

Velkommen til ALTI Heim!
Kjøpesenter i hjerte av Kyrksæterøra

Åpningstider: 9–18 (16)
Jernia 7–18 (9–16) • Extra 7–23

Kafè Koselig
man-tors 10–21 • fre–lør 10-22 • søn 13–21

ALTI velkommen hos oss!



Praktisk opplæring for toppturer
KNT Fjellsport i samarbeid med DNT Fjellsport Romsdal inviterer til 3 fulle 
dager med praktisk opplæring innen det å ferdes på topptur.  
Vi samles fredag kveld på Skorgedalsbu i Romsdalen innen kl. 20.00. Kort 
samling og forberedelse til lørdagen. Lørdag, søndag og mandag vil vi være 
ute på tur og praktisere og lære verktøy for å ferdes på tur. Ettermiddag og 
kveld brukes til forberedelse for neste dag. Turplanlegging. Kurspris 1000,-. 
Overnatting betales til hytta. Mat, tørrmat ordnes av den enkelte. Middag 
planlegger vi i fellesskap. Kursleder tar kontakt. 12 deltakere. Fordeles i 
2 grupper og instruktør.  

Se nettsiden for mer informasjon om kurset.

FREDAG 8.–MANDAG 11. APRIL

NF Grunnkurs skred Skorgedalsbu Topptur Juratind Romsdal

KNT Fjellsport med fellestur til Juratind
Juratind/Gjuratinden (1712 moh) er en markant tind som kan kjennes igjen 
på lang avstand der selve topp-punktet ser ut som en jurtapp (spene). Derav 
navnet. Turen til topps er en spennende tur, og vel oppe får vi et av de flott-
este utsiktspunktene i vid omkrets. 

I tillegg til vanlig toppturutstyr må du ha klatresele, 2 skrukarabiner, 
taubrems, klemknutetau (prusik), stegjern og isøks. Turleder har med tau, 
isskrue, snøanker, vindsekk og utvidet førstehjelpsutstyr. 

Det vil være 2 turledere, NF klatreinstruktør og NF skredinstruktør. 
Vi beregner 8–10 timer på turen.

SØNDAG 1. MAI

TUR 50

Oppmøte: Skorgedalsbu turistforeningshytte. Se: Ut.no

Kursleder: Ole-Morten Hestetun. tlf. 482 22 812, kntfjellsport@gmail.com

Påmelding innen 27. mars på: kntur.no (maks 12 deltakere)

Kurspris: Kr. 1000 ,-, ikke medlem kr. 1500,-. 
Overnatting og mat dekkes av hver enkelt deltaker.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Rabben i Isfjorden kl. 07.30

Turleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812,  kntfjellsport@gmail.com

Påmelding innen 15. april på: kntur.no (maks 8 deltakere)

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Turpris: Medlem kr 250,-, ikke medlem kr 750,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 49 KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT
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Oppmøte: Bremsneshatten klatrefelt kl. 17.00

Kursleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812, kntfjellsport@gmail.com

Påmelding: kntur.no

Kurspris: Medlem kr 100,-, ikke medlem kr 250,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Bremsneshatten klatrefelt kl. 17.00

Kursleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812, kntfjellsport@gmail.com

Påmelding: kntur.no

Kurspris: Medlem kr 100,-, ikke medlem kr 250,-

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

Brattkort opplæring-test
ONSDAG 11. MAI

TUR 51

Bremsneshatten klatrefelt
KNT Fjellsport inviterer til klatring og innføring i brattkort og valgfri test 
ved Bremsneshatten klatrefelt.
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Brattkort opplæring-test

Bremsneshatten klatrefelt
KNT Fjellsport inviterer til klatring og innføring i brattkort og valgfri test 
ved Bremsneshatten klatrefelt.

LØRDAG 21. MAI

TUR 52KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT



Stisykling med fulldemper eller hardtail
KNT Fjellsport inviterer til Stisykling med fulldemper eller hardtail.  
Syklingen foregår ved Røsandberget på Averøy fra kl. 17.00 og vil 
vare ca. 2 timer.

FREDAG 27. MAI

Stisykling Røsandberget Klatring på Svinberget

Klatring i Sunndalsfjellene
Klatredag på Svinberget! Alle er velkomne. Ta med klatresele og klatresko. Vi 
setter opp tau og ordner med sikring av de som vil prøve seg i veggen. De som 
ikke har med eget utstyr men vil ha en liten omvisning av kjentfolk, er også 
velkomne. Klatringen blir mellom kl. 14.00 og kl. 18.00.

LØRDAG 4. JUNI

TUR 54

Oppmøte: Trollsvingen på Røsand, oppe ved vanntanken i enden 
av veien kl. 17.00.

Turleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812,  kntfjellsport@gmail.com

Påmelding: kntur.no

Turpris: Gratis

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Parkeringen ved klatrefeltet. Følg fylkesvei 62 og ta av mot 
Øksendalen. Følg veien mot småbåthavna og fortsett langs gammel-
veien mot Sunndalsøra. Passer bommen og så står vi og tar imot folk 
på parkeringen kl. 14.00.

Turleder: Sofie Berg, tlf. 481 59 916, sofieberg1@gmail.com

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 53 KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT
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Oppmøte: Trollsvingen på Røsand, oppe ved vanntanket i enden 
av veien kl. 17.00.

Turleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812,  kntfjellsport@gmail.com

Påmelding: kntur.no

Turpris: Gratis

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Shell på Rensvik kl. 16.00

Turleder: Bertil Endresen, tlf. 911 07 113, bertien@online.no

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

Stisykling Røsandberget
TORSDAG 9. JUNI

TUR 55

Stisykling med fulldemper eller hardtail
KNT Fjellsport inviterer til Stisykling med fulldemper eller hardtail.  
Syklingen foregår ved Røsandberget på Averøy fra kl. 17.00 og vil 
vare ca. 2 timer.
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Stisykling Maifjellet

Ettermiddagstur med stisykkel
Dagens tur starter ved Hagaelva på Hjelset. Vi parkerer bilen langs grusveien 
der stien starter. Vi følger stien som slynger seg naturlig oppover i terrenget. 
Gjennom furuskog, granskog og bjørkeskog. Det er flere alternativer av stien 
på vei oppover, med div hopp og mulige doseringer. Dette er en flott sti 
hvor man kan velge sine utfordringer. Etter hvert kommer vi over tregrensen 
og terrenget åpner seg. Ved Måsvatnet vil vi ta en pause før siste økt opp 
til toppen. Det er mange som snur ved Måsvatnet, så siste del av stien er 
ikke like klar og god. Men det er egentlig fin siste bit som bærer litt preg av 
«høyfjellsykling». Nedturen velger vi etter forhold. 

Nødvendig utstyr: Fulldempet sykkel, hjelm, knebeskyttere. 
Vi beregner 4–5 timer på turen.

ONSDAG 15. JUNI

TUR 56KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT



Langtur med tre fjelltopper
Vi parkerer på Oppdølstrøa før turen går til Seterhaugen, Øverhaugen og så 
videre til kryssing av Horrvikbekken. Vi følger godt over skoggrensa bort til 
den lite besøkte Fulånebba, før vi går opp på sørtoppen av Grøvelnebba. Her 
er det nokon luftige partier. Vi går videre til Mohaugen. 

Det blir lunsj og korte pauser etter behov. Vi går ned til Virumdalen og finn 
skogstien ned til parkeringa ved Camp Dronningkrona. 

Utkjøring av biler før oppstart av tur.

LØRDAG 18. JUNI

Grøvelnebbatrioen Fjellsportsamling Innerdal

Turfelleskap i bratte fjell
KNT Fjellsport, DNT Fjellsport Sunmøre og DNT Fjellsport Romsdal innviterer 
til felles samling for turledere, kommende turledere og gode medhjelpere i 
fjellsportmiljøet. En helg med med fokus på turfelleskapet i bratte fjell, med 
og uten klatreutstyr. 

Kanskje du vil på Innerdalstårnet, Skarfjellet eller drømmer om andre turmål, 
med eller uten klatresele. Sportsklatring bak hytta er også fint. 

Mer info. Se: https://www.kntur.no/fellesturer/

FREDAG 19.–SØNDAG 21. AUGUST

TUR 58

Oppmøte: Ålvundeid grendahus kl. 09.00

Turleder: Barbro Auestad, tlf. 476 64 488

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Innerdalshytta fredag 19. august

Turleder: Ole-Morten Hestetun, tlf. 482 22 812,  kntfjellsport@gmail.com

Kart: Norge-serien Sunndalsøra

Påmelding innen 10. august på: kntur.no

Turpris: Hver deltaker betaler for mat og opphold på hytta.

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 57 KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT
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Oppmøte: Best Bremsnes bensinstasjon kl. 16.00

Turleder: Bertil Endresen, tlf. 911 07 113, bertien@online.no

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

Oppmøte: Dalen parkering kl . 09.00

Turleder: Barbro Auestad, tlf. 476 64 488

Kart: Norge-serien Kristiansund

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

Turen annonseres på: kntur.no og KNT sin Facebookside

TUR 13

Stisykling på Sjurvarden
TIRSDAG 30. AUGUST

TUR 59

Ettermiddagstur med stisykkel
og solnedgang i Havgapet
Dagens tur starter ved skytebanen i nærheten av Bryn stadion på Farstad. 
Vi parkerer bilen ved skytterbanen der traktorveien starter. Videre følger 
traktorveien som slynger seg naturlig oppover i terrenget. Når vi kommer 
opp til Skottenvatnet slutter traktorveien og går over til sti som vi følger 
oppover over Kyrhaugen og Eggen. Fra platået følger vi naturlig sti til toppen. 
Nedturen følger vi samme vei som opp. 

Nødvendig utstyr: Fulldempet sykkel, hjelm, knebeskyttere. 
Vi beregner 4–5 timer på turen.
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Snøfjellettraversen

Spennende ryggtravers med rundtur
Turen går frå Dalen parkering i Nerdalen, opp til Snekkardalen og videre til 
vi ser ned i Todalen. Da starter turen opp på ryggen av snøfjellet i retning 
Bjøroskaret. Nydeleg utsikt heile ryggen med nokre luftige parti og klyving. 
Vi går ned til Renndølssetra og normalvegen ned frå Innerdalen.

LØRDAG 3. SEPTEMBER

TUR 60KNT FJELLSPORT KNT FJELLSPORT
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ALTI kjekt på tur
Nordmøre har en fantastisk natur som du kan oppleve gjennom turene til KNT. 

Våre to senter i Kristiansund har ALTI det du trenger til turen din. 
Du er ALTI velkommen hos oss.

FOTO: TERJE HOLM



Barnas Turlag er en undergruppe av Kristiansund og Nordmøre turistforening (KNT) og har 
som mål å få barn i alderen 0–13 år ut på tur. Turer i Barnas Turlags regi annonseres i KNTs
 fellesturhefte hvert år. I tillegg ønsker vi å prøve å få til et litt større engasjement i lokal-
miljøet i Kristiansund og omegn. Vi vil gjerne ha med nåværende og nye medlemmer på tur 
og håper vi enkelt kan nå ut til mange her. Tur er ekstra gøy for barna når flere er med. 
Vil du arrangere en tur så ta kontakt. Håper vi ser dere på tur med Barnas Turlag. 
Det koster ingenting å være med og man må heller ikke være medlem i KNT for å delta. 
Vi ønsker at utemiddagene og søndagslunsjene til Barnas Turlag skal være en mulighet til 
å komme seg ut og ha det kjekt ute, sammen med andre. Alt du trenger er litt mat om du 
er sulten og passende klær etter været. 
Ta med mat som er egnet til å tilberede på bål, som pølser, ostesmørbrød, hamburger, fiske-
kaker i pølsebrød, pinnebrød eller lefser med noe godt i, drikke (varm/kald) og kle deg etter 
været (shorts, sitteunderlag, hodelykt etc). 
Alle har ansvar for egne barn på alle Barnas Turlags arrangementer. Velkommen!
Utemiddager: Annenhver tirsdag (oddetalluker) arrangerer vi utemiddager hvor du kan 
lade batteriene rundt bålet mens ungene leker! Vær sammen med andre barnefamilier og 
ta en frikveld fra kjøkkenet, mens maten blir grillet på bålet. Bålet er klart ca kl. 17.30 og 
slokkes når vi drar rundt kl. 19.00. Det er helt greit om dere kommer klokken 18 også, og 
man drar når det passer.
Søndagslunsj:  En søndag i måneden vil vi arrangere søndagslunsj fra kl. 12.00. Vi finner 
steder med en kort gåtur, og går samlet til stedet. Bålet slukkes rundt kl. 14.30.

Alle utemiddager annonseres på facebookgruppen KNT Barnas Turlag
Julemarked annonseres på facebookgruppen KNT Barnas Turlag og kntur.no

UTEMIDDAGER 2022:
  4. januar: Hoel på Rensvik 
18. januar: Viken gård 
  1. februar: Hoel på Rensvik 
15. februar: Viken gård 
  1. mars: Hoel på Rensvik  
15. mars: Viken gård 
29. mars: Storbakken 
12. april: Viken gård 
26. april: Furulund (Prestmyra) 
10. mai: Nordlandet 
24. mai: Lasken 
  7. juni: Dahle, Annas Fotspor 
21. juni: Drabovannet 
16. august: Kvalvik fort 
30. august: Viken gård 
13. september: Dahle, Annas Fotspor 
27. september: Viken gård 
11. oktober: Ånesmyra 
25. oktober: Storbakken 
8. november: Hodelykt/ refleks tur Drabovannet 
22. november: Ånesmyra 
  6. desember:  Viken gård 

Utemiddager sammen med Barnas Turlag Kristiansund
Barnas Turlag inviterer barnefamilier til en «timeout» i hverdagen
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SØNDAGSLUNSJER 2022:
  9. januar  
  6. februar 
13. mars 
10. april 
  8. mai 
12. juni 
14. august  
  4. september 
  9. oktober 
13. november 
11. desember

Julemarked i desember

Vi har stand på 
JULEMARKEDET 
I KRISTIANSUND

I DESEMBER
Grilling av pølser

og bålkaffe 
på bålpanne.
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Oppmøte: Prestmyra parkeringsplass kl.12.00
Turledere: KNT Barns turlag Kristiansund
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Oppmøte: Parkeringsplassen etter bomstasjonen kl. 11.00
Turleder: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106
Stig Olav Zahl-Jansen, tlf. 909 22 413 
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Kom deg ut-dagen
Vi går i samlet flokk til gapahuken på Furulund på Prestmyra. 
Hvis været tillater det blir det skitur, hvis ikke blir det fottur. 

Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg. 

Furulund (Prestmyra)
SØNDAG 6. FEBRUAR

TUR 1

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

Vi samles på parkeringsplassen etter tunnelen. Satser på felles avgang litt 
over klokken 11. Dette er en kort tur, ca 1 time i variert og lettgått terreng, så 
denne turen passer for alle gående. Planen er å gå rolig ut til Stavneset fyr, 
så tar vi en liten rast der. Her kommer vi ikke til å tenne bål, så dette blir en 
matpakketur.

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

Stavneset
SØNDAG 27. MARS

TUR 2

Vinterleik. 
(KNTs bildearkiv)



53

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 16.30
Turleder: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473
Påmelding innen 26. april på: kntur.no
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Barnas Turlag inviterer små og store familier til overnattingstur på
Imarbu. Her er det en fin mulighet å prøve en av KNT sine hytter for 
å se hvordan det er.  

Ved Imarbu er det et naust hvor det ligger to flotte geitbåter til disposisjon for 
alle som bruker hytta. I tillegg finner du fiskeutstyr, krabbeteiner og kokesta-
sjon for krabbe i naustet. Her ligger med andre ord alt til rette for aktive dager 
for hele familien med middag rett fra havet som motivasjon. Dette er faktisk 
den eneste av hyttene til KNT som ligger nede ved sjøen. Hytta er selvbetjent, 
det betyr at det er mulighet til å kjøpe enkle basisvarer som hermetikk og 
porsjonspakker med pålegg. Turleder vil veilede «nye hyttegjester» i systemet 
med selvbetjente hytter og bruken av disse. Hver enkelt familie gjør opp for 
overnatting og uttak av proviant på hytta. Vi spleiser på felles middag på 
lørdags kveld. 

Vi møtes på Seivika fergekai og kjører samlet til parkeringsplassen. Vi går i samlet 
tropp fra parkeringsplassen til hytta, som er ca. 10 min gange. Lørdag bruker vi 
på aktiviteter og turer i nærområdet. Mulighetene er mange, vi vil se an alder på 
ungene og lage et opplegg ut fra hva folk har lyst til å gjøre. Her er det mulig å ro 
over sundet og ta en fjelltur på Litløra (637 moh.) – dette er et dagsprosjekt for 
hele familien. Fjellene bak Imarbu er noe lavere, turen opp på Ormbostadfjellet 
(328 moh.) er kort og bratt og gir fin utsikt over hytta og sundet. Søndag er mer 
fristilt. Vi satser på å være ut av hytta til kl.12 på søndag, men man kan gjerne gå 
seg en tur i området før hjemreise.

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

Ingen aldersgrense. Lurer du på noe, ta kontakt med turleder. 
Oppgi alder på barn ved påmelding. Turleders barn er 5 og 9 år.

Familietur til Imarbu 
FREDAG 29. APRIL–SØNDAG 1. MAI

TUR 3

Bli med og opplev en av KNTs flotte hytter

Utstyr:
•	 Klær	etter	værforhold,	som	badetøy	(for	de	som	tør	å	ta	et	sjøbad).	

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

•	 Sovepose,	lakenpose	eller	sengetøy.		

•	 Liten	dagstursekk.	

•	 Generelt	turutstyr	etter	behov,	som	sitteunderlag,	spikkekniv,	solkrem,	solbriller	etc.		

 Praktiske opplysninger sendes ut til de påmeldte.

Trivsel for hele familien 
ved Imarbu. (Foto: Roar Halten)
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Oppmøte: Coop Storbakken kl. 10.30 eller ved starten av kjerreveien/
skiltet med «Stikk ut» kl. 11.00.
Turleder: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473
Påmelding innen 22. mai på: kntur.no
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 16.30
Turledere: Anja og Steve Krumrey, tlf. 462 38 473
Påmelding innen 29. mai på: kntur.no
Pris: Gratis – KNT stiller med mat og husrom
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Trivelig tur med muligheter for 
fiske og bålmat
Vi tar turen langs en god skogsvei og sti opp til Kjølavatnet i rolige omgivelser. 
Oppe ved gapahuken tenner vi opp et bål der de som ønsker kan grille maten 
sin. Området frister til å prøve fiskelykken, eller kanskje ta seg en dukkert
 i det kalde vatnet? Det er utmerket til lek og utforskning. 

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

Turbotur til Kjølavatnet i Eide
SØNDAG 29. MAI 

TUR 4

Familiedugnad med trivsel
Denne helga blir det familiedugnad på Nersetra, Barnas Turlag sin base i Aure. 
Vi har i flere år hatt en tradisjon med å arrangere juleverksted kombinert 
med familiedugnad i desember. De to siste årene er det arrangert tilsvarende 
dugnad på sommeren, og vi forsøker å få dette til å bli en årlig tradisjon. 

På KNT sine dugnader stå trivsel på høysetet. På Nersetra forsøker vi å kombi-
nere kos og hygge med en arbeidsøkt. I helga fokuserer vi på vask, litt maling 
og oljearbeid. Barna får selvfølgelig lov å delta på en del oppgaver, det er 
kjekt for de å være med på det de voksne holder på med. Ellers legger vi opp 
til fri lek i klatrejungelen eller på låven, alt etter hva barna har lyst til. 

KNT stiller med mat og husrom, dugnadsfolk med arbeidskraft.

Dugnadshelg på Nersetra 
FREDAG 3.–SØNDAG 5. JUNI

TUR 5
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Barnas Turlag inviterer små og store familier med på overnattingstur på 
Rovangen. Her er det en fin mulighet å prøve en av KNT sine hytter for å se 
hvordan det er.  

Rovangen er en flott hytte som ligger idyllisk til ved Rostolvatnet, øst for 
Rostolen. Her finner du ei gammel og ei ny hytte bygd helt inntil hverandre. 
Rovangen er en av hyttene tilknyttet rutenettet Fjordruta. Kveldsmaten kan 
fiskes i Rovatnet, det ligger fiskestang på hytta, og om den ikke biter så er 
det mulig å kjøpe proviant fra lageret på hytta. Hytta er selvbetjent, det 
betyr at det er mulighet til å kjøpe enkle basisvarer som hermetikk og por-
sjonspakker med pålegg. Turleder vil veilede «nye hyttegjester» i systemet 
med selvbetjente hytter og bruken av disse. Hver enkelt familie gjør opp for 
overnatting og uttak av proviant på hytta. Vi spleiser på felles middag på 
lørdags kveld. 

Vi møtes på Seivika fergekai og kjører samlet til parkeringsplassen. Vi går i samlet 
tropp fra Tverrbotnsetra i Aurdalen. Vi tilpasser oss barneføttene og går rolig inn 
til hytta. Lørdag bruker vi på aktiviteter og turer i nærområdet. Mulighetene er 
mange, vi vil se an alder på ungene og lage et opplegg ut fra hva folk har lyst til 
å gjøre. Søndag er mer fristilt. Vi satser på å være ut av hytta til kl.12 på søndag, 
men man kan gjerne gå seg en tur i området før hjemreise. 

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

Ingen aldersgrense. Lurer du på noe, ta kontakt med turleder. 
Oppgi alder på barn ved påmelding. Turleders barn er 5 og 9 år.

Familietur til Rovangen 
FREDAG 1.–SØNDAG 3. JULI

TUR 6

Bli med og opplev en av KNTs flotte hytter

Utstyr:
•	 Klær	etter	værforhold,	som	badetøy	(for	de	som	tør	å	ta	et	sjøbad).	

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

•	 Sovepose,	lakenpose	eller	sengetøy.		

•	 Liten	dagstursekk.	

•	 Generelt	turutstyr	etter	behov,	som	sitteunderlag,	spikkekniv,	solkrem,	solbriller	etc.		

 Praktiske opplysninger sendes ut til de påmeldte.

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 16.30
Turleder: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473
Påmelding innen 26. juni på: kntur.no
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook
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Oppmøte: Parkeringsplassen på Nerdal kl. 11.00

Turledere: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106
Stig Olav Zahl-Jansen, tlf. 909 22 413
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Oppmøte: Parkeringsplassen i krysset hvor E39 og Fv279 mot Eide møtes. 
Vi møtes der kl. 12.00.

Turledere: Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106
Stig Olav Zahl-Jansen, tlf. 909 22 413
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Bli med til Norges vakreste fjelldal
Denne turen har vært en stor suksess de siste årene den har blitt arrangert.
Vi regner derfor med et godt oppmøte også i år. 

Vi møtes på parkeringsplassen på Nerdal og går sammen derfra. Turen opp til 
Innerdalshytta tar ca. 1,5 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 går helt fint. Inne ved hytta er det bålpanne og grillrist. 
De som ønsker å grille tar med seg egen mat til dette. På den store plena 
kan vi kanskje få til en fotballkamp eller annen felles aktivitet? 

Mer informasjon kommer når datoen nærmer seg.

Innerdalen
SØNDAG 24. JULI

TUR 7

Grilling og bading på Ikornneset
Stranda ligger ca 250 meter fra parkeringa og det er mulighet å ta stikkutpos-
ten ytterst på Ikornneset, med godt utsyn til både Meeknoken og Freikollen.  

Turen ut til Ikornneset går gjennom et etablert frilufts- og fortidsminneom-
råde. Området er tilrettelagt med toalett ved turstart, bord og benker, bade-
plass og fine fiskeplasser, og det er sett opp flere plakater med informasjon 
om hva man kan se og oppleve her ute. 

Ikorneset på Høgset, Gjemnes
SØNDAG 14. AUGUST

TUR 8
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Barnas Turlag inviterer familier med barn i alle aldre med på overnattingstur 
på Storfiskhytta. Her er det en fin mulighet å prøve en av KNT sine hytter for 
å se hvordan det er.  

Navnet avslører at Storfiskhytta ligger i et riktig eldorado for dem som 
aller helst går i fjellet med fiskestang i hånda og slukboks på innerlomma. 
Fjellområdet preges av utallige små og mellomstore vann der sjansen er over 
gjennomsnittet god for å lure ørreten på land. Det er fiskestang til leie på 
hytta. Området rundt hytta er småkupert og ideelt for turer både sommer og 
vinter. Summen av dette er at hytta og området er ideelt for småbarnsfami-
lier. Storfiskhytta er en del av Fjordruta. Drikkevann hentes i Storfisktjønna 
som ligger ca 50 meter fra hytta. Hytta er selvbetjent, det betyr at det er 
mulighet til å kjøpe enkle basisvarer som hermetikk og porsjonspakker med 
pålegg. Turleder vil veilede «nye hyttegjester» i systemet med selvbetjente 

hytter og bruken av disse. Hver enkelt familie gjør opp for overnatting og uttak av 
proviant på hytta. Vi spleiser på felles middag på lørdags kveld. 

Vi møtes på Seivika fergekai og kjører samlet til parkeringsplassen. Vi går i samlet 
tropp T-merket sti fra Klakksetra, ca 2 km. Vi tilpasser oss barneføttene og går rolig 
inn til hytta. Lørdag bruker vi på aktiviteter og turer i nærområdet. Mulighetene er 
mange, vi vil se an alder på ungene og lage et opplegg ut fra hva folk har lyst til å 
gjøre. Søndag er mer fristilt. Vi satser på å være ut av hytta til kl. 12 på søndag, men 
man kan gjerne gå seg en tur i området før hjemreise. 

Mer om Storfiskhytta: https://www.kntur.no/hytter-og-ruter/

Ingen aldersgrense. Lurer du på noe, ta kontakt med turleder. 
Oppgi alder på barn ved påmelding. Turleders barn er 5 og 9 år.

Familietur til Storfiskhytta 
FREDAG 26.–SØNDAG 28. AUGUST

TUR 9

Bli med og opplev en av KNTs flotte hytter

Utstyr:
•	 Klær	etter	værforhold,	som	badetøy	(for	de	som	tør	å	ta	et	sjøbad).	

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

•	 Sovepose,	lakenpose	eller	sengetøy.		

•	 Liten	dagstursekk.	

•	 Generelt	turutstyr	etter	behov,	som	sitteunderlag,	spikkekniv,	solkrem,	solbriller	etc.		

 Praktiske opplysninger sendes ut til de påmeldte.

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 16.30

Turleder: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473

Påmelding innen 21. august på: kntur.no
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook
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Grilling og bading ved Viken gård
4. september 2022 er det klart for en ny Kom deg ut-dag med DNT! Dette er 
Norges nasjonale turdag, med rundt 170 arrangementer over hele landet. 

KNT Barnas Turlag inviterer til grilling og bading ved stranda på Kom deg 
ut-dagen. Vi møtes på stranda ved Viken Gård og stiller med «varmestua» (telt 
med oppvarming), masse moro, lek og konkurranser, og hvem vet; kanskje det 
blir noen premier også? Mer info kommer når datoen nærmer seg.

Supertilbud på medlemskap 
I tillegg til en flott turdag får du også et supertilbud på medlemskap i Den 
Norske Turistforening på Kom deg ut-dagen. Alle nye medlemmer som melder 
seg inn rundt Kom deg ut-dagen blir medlem i 2023 og får resten av 2022 
med på kjøpet.  Tips venner og kjente som ikke er medlem ennå, men som 
burde blir det! Innmeldingen må skje på nett og tilbudet varer kun i noen 
dager i september: https://www.dnt.no/medlem/supertilbud/

Oppmøte: Viken gård på Frei kl. 12.00

Turleder: KNT Barnas Turlag
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Oppmøte: Seivika fergekai kl. 16.30
Turleder: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473
Påmelding innen 2. oktober på: kntur.no
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Kom deg ut-dagen
SØNDAG 4. SEPTEMBER

TUR 10

Barnas Turlag inviterer små og store familier med på høstferietur til Nersetra. 
Her er det en fin mulighet å prøve en av KNT sine hytter for å se hvordan det 
er.  Nersetra er det største anlegget på Fjordruta. Størrelsen og omgivelsene 
har gjort hytta til base for KNT Barnas Turlag. Her er det godt tilrettelagt for ei 
trivelig helg sammen med andre barnefamilier. Det er store utearealer for lek 
og ulike aktiviteter, bål/grilling og fisking så alle skal finne noe spennende å 
gjøre, opplegget passer for alle. Denne gangen vil vi legge opp til å prøve nye 
ting: Har du prøvd å sette opp et telt før? Eller laget mat i ei gruve? Nei? Da blir 
disse dagene midt i blinken for deg!
Overnatting i telt eller seng på hovedhuset. Hytta og Stabburet er selvbe-
tjente, med mulighet til å kjøpe enkle basisvarer som hermetikk og porsjons-
pakker med pålegg. Hver enkelt familie gjør opp for overnatting og uttak av 
proviant på hytta. Vi spleiser på felles middag på tirsdags kveld.
Oppmøte Seivika fergeai. Samlet kjøring til Nersetra. Tirsdag boltrer vi oss 
i aktiviteter og utfordringer med fokus på friluftslivet, mens onsdag er mer 
fristilt. Vi satser på å være ut av hytta til kl.12, men man kan gjerne gå seg en 
tur i området før hjemreise.

Høstferietur på Nersetra
MANDAG 10.–ONSDAG 12. OKTOBER

TUR 11
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Oppmøte: Parkeringsplassen ved Rokilde kl. 11.00
Turleder:e Ole Aksel Torp, tlf. 934 09 106
Stig Olav Zahl-Jansen, tlf. 909 22 413
Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Nærtur i Kristiansund
Havstien er en nærtur i Kristiansund med start og slutt ved Rokilde. Turen 
er som en fjelltur i fjæresteinene og byr på variert turterreng som passer de 
fleste.  Fra Rokilde går stien i retning utsikten over Litjsand. Så er det lett 
kliving ned mot Storsanden og stien følger fjæra i retning mot Klubba. Ved 
renseanlegget til Kristiansund kommune går stien videre opp mot de tyske 
bunkerne, der 2. verdenskrig vises godt i de mange anleggene som den tyske 
okkupasjonsmakten bygde. Der er det flott utsikt mot storhavet, hvor du kan 
se Grip i nordlig retning. Turen går videre ned til Klubba, rundt neset og videre 
opp mot Lions-brua. 
Den nye delen av Havstien fortsetter i skogen nedenfor gravstedet ved Lions-
gapahuken, før den krysser veien til Klubba og fortsetter i retning TV-tårnet 
over Vuggaveien. Der går stien i retning Gravemdammen og over demningen. 
Nybiten av Havstien fortsetter mot utsikten over Storsand og ned til Rokilde 
igjen. Her kommer vi ikke til å tenne bål, så dette blir en matpakketur.

Havstien
SØNDAG 30. OKTOBER

TUR 12

Oppmøte: Nersetra fredag kveld

Turleder: Anja Krumrey, tlf. 462 38 473

Påmelding innen 18. november på: kntur.no (maks 35 deltakere)

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

T Annonseres på: kntur.no og KNT Barnas Turlag Facebook

Den koselige førjulshelgen med familiedugnaden og juleverkstedet på 
Nersetra er alltid populært. Juleverkstedene i snekkerbua og eldhuset blir 
fylt med barn som lager julegaver og pynt, mens voksne deltar i tradisjonelle 
dugnadsaktiviteter. Dersom det er snø. kan man gjerne ta med ski og ake-
brett. 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. 

Mer om Neretra: https://www.kntur.no/hytter-og-ruter/

Juleverksted på Nersetra
FREDAG 25.–SØNDAG 27. NOVEMBER

TUR 13
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Industriveien 9b,
6517 Kristiansund N
Telefon 71 58 81 10
salg@winjeas.no

www.winjeas.no

Turbilen finner du hos oss!
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Aure • Bergen • Evenes • Kristiansund • Oslo
24/7 vakttelefon: +47 92 68 59 41

www.haltbakkbunkers.no
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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. 988 67 226

– fagkunnskap gir trygghet
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På lag med KNT og DEG!

Rådgivning - regnskap - skatt

Hovedkontor:
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund

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

Lokal kompetanse 
med kontorer i 

Aure - Eide - Halsa - Kristiansund - Tingvoll
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Sport1 Ove Aunli 
ligger på ALTI Heim i Kyrksæterøra.

Her finner du alt det du
trenger til tur og fritid.

Telefon 72 45 02 80

Kristiansund 
Alti Storkaia Brygge

Telefon 97 99 49 75

Lenge leve
mangfoldet

Velkommen innom!
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Haukvikenga 4, 6517 Kristiansund N
Telefon: 815 30 038 | firmapost-tp@sgmore.no

www.sg.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 hånd-
tørkepapir. rengjøringsmidler og rekvisita.
Vi leverer også varer til KNTs hytter.

Ryssdalsnebba (1618 moh) bak til venstre i bildet og Trolltinden (1347 moh) foran til høyre.  (Foto: Robert Forsnes)
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Industriveien 4 B, 6517 Kristiansund
Telefon: 71 58 06 10  •  Mail: post@elservice.no

www.elektroservice.no
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Velkommen til kommunen med det rike kulturlivet,
den flotte naturen og de mange turisthyttene

SURNADAL KOMMUNE
www.surnadal.kommune.no



69

Totalentreprenør 
innen bygg og anlegg

www.angvikgrytnes.no



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

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

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

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

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

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

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

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

Tips for fjellturen
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Kristiansund og Nordmøre Turistforening sitt hyttetilbud
KNT har et godt tilbud for overnatting på Dovre, Sunndalsfjella, Trollheimen og Fjordruta, med hytter i forskjellige kategorier.
Det er lagt til rette for flotte opplevelser i fjellområdene våre!

Ubetjent (uten proviant): Loennechenbua.

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

Betjent i sommersesongen: Aursjøhytta, Todalshytta, Innerdalshytta og Vangshaugen.

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

Prisliste selv- og ubetjente hytter              Medlem    Ikke-medlem
Overnatting voksen (27 år–)  ....................... kr  290,-  kr   410,-
Overnatting ungdom (13–26 år)  ................. kr  150,-  kr   410,-
Overnatting barn (0–12 år)  ......................... kr     0,-  kr   205,-
Dagsbesøk og telting  ................................... kr    30,-  kr     70,-
Hund i tilrettelagt rom  ................................ kr  100,-  kr   100,-
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71Todalshytta.  (Foto: Terje Holm)

Prislistene er veiledende, det vil forekomme tillegg på enkelte hytter.
Se fullstendige prislister på www.kntur.no eller på oppslag på hytta.

Prisliste betjente hytter                                                      Medlem    Ikke-medlem
Overnatting med full pensjon voksen (27 år–)  ..........  kr  1020,-  kr  1360,-
Overnatting med full pensjon ungdom (13–26 år)  ...  kr     815,-  kr  1360,-
Overnatting med full pensjon barn (3 –12 år)  ...........  kr     510,-  kr    730,-
Overnatting voksen (27–)  .........................................  kr     394,-  kr    526,-
Overnatting ung voksen (18–26 år)  ..........................  kr     263,-  kr    526,-
Overnatting ungdom (13–17 år)  ...............................  kr     195,-  kr    263,-
Overnatting barn (4–12 år)  .......................................  kr         0,-  kr    195,-
Overnatting småbarn (0–3 år)  ..................................  kr         0,-  kr         0,-
Hund i tilrettelagt rom  ..............................................  kr  100,-  kr   100,-
Frokost  ......................................................................  kr  146,-  kr   195,-
Middag (tre retter m/kaffe, te eller saft)  ...................  kr  368,-  kr   490,-
Nistepakke  ................................................................  kr    75,-  kr     90,-
Termos med te eller kaffe  ..........................................  kr    48,-  kr     65,-
Barn (0–12 år) betaler halv pris for mat.
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