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HER ER ALVDAL TURFORENING SITT 
SOMMER- OG HØSTPROGRAM FOR 2017

STYRET:
Johan Ragnar Eggen
Arne Helge Dahlen
Nils Flaten
Bjørn Langleite
Else Helen Lillestrøm
Britt Iren Stormoen
Erling Steigen

MEDLEMSKONTINGENT 2017
 
Voksne  kr 400,- Ref. nr. 10
Barn (under 21 år) kr 100,- Ref. nr. 20
Familie (med barn under 21 år) kr 700,-   Ref. nr. 30
Støtte til skiløyper  valgfritt beløp Ref. nr. 40
Støtte til ny løypemaskin 2012  valgfritt beløp    Ref  nr. 77 
Støtte til kjøp av snøscooter   valgfritt beløp      Ref  nr. 88

Medlemskontingent er vår økonomiske ryggrad!
Alvdal Turforening har store utgifter til preparering av skiløyper. Medregnet verditap (avskrivninger) på 
løypeprepareringsutstyret er den årlig kostnaden på 0,5 millioner kroner. I tillegg til ny løypemaskin fra desember 
2012 med en prislapp på 1,4 mill kr, disponerer turforeningen en maskinhenger fra år 2008 til transport av 
løypemaskina, ny bilhenger fra 2012, samt ny snøscooter fra desember 2016 til kr 140.000. Driftinga av dette utstyret 
finanseres med kommunalt tilskudd til driftsoperatør, samarbeidsavtaler, grasrotandel i Norsk Tipping og salg på 
Allmannstua. Men aller aller viktigst er medlemskontingenten. Uten den hadde vi ikke kunne opprettholde det 
tilbudet vi har i dag. Det er også anledning til å gi støtte til skiløyper.

Ved bruk av telebank: 
Sett sammen de ref. nr som gjelder og tast inn disse.

Napp ut siden og du har 
innbetalingsblanketten klar!

OBS! Husk å fylle ut “betalt av”
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VELKOMMEN TIL HYGGELIGE TURER MED ALVDAL TURFORENING!

VÅRT PROGRAM FOR 
SOMMEREN OG 
HØSTEN 2017:
• Selvbetjente tiltak 
 side 4 og 5
• Felles arrangementer 
 side 7 - 16
• Barnas Turlag
 side 18

I januar i år ble vårt vinter- og vårprogram utgitt 
med bankgiroblankett for medlemskontingent 
og/eller støtte til skiløyper og våre aktviteter. 
Vår økonomiske ryggrad er og blir en stor og 
aktiv medlemsmasse. Årsmøte i november 2016 
ønsket å opprettholde aktivitetene på samme nivå 
som siste år med en rekke selvbetjente tiltak og 
fellesarrangementer både sommer og vinter. 
Det er ekstra tett program i sommermånedene 
fordi vi har mange hyttefolk og turister som ønsker 
ulike kulturtilbud. Noen av arrangementene er det 
andre foreninger som er teknisk arrangør for, men 
annonseres i vårt program.

FELLES FOR ALLE 
ARRANGEMENTER: 
Detaljert informasjon på
www.turforening.no 
og vår Facebook profil. 
På noen arrangementer 
er det påmelding pga. 
skyss og matservering. 
Vi prøver så langt det lar 
seg gjøre å sette opp 
plakater i bygda på de 
fleste arrangementer.
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ARRANGEMENTER SOMMER - HØST 2017
 NR ARRANGEMENT JUNI  JULI  AUG.  SEPT.  OKT.  NOV. SIDE
 1 ONSDAGSTUREN - HVER ONSDAG HELE ÅRET         6
 2 BARNAS TURLAG ALVDAL - SE EGET PROGRAM SIDE 19       6
 3 BLI KJENT I NÆRMILJØET VÅRT                             7,14,21        6
 4 KVEBERGSBERGET  - NESTEN I SENTRUM (21. MAI)         6
 5 VESLETRONDEN (25. MAI)         7 
 6 KVELDSTUR TIL TOPPEN MÅNA 15       7 
 7 VISSMANNKLETTEN 11       8
 8 PÅ SYKKEL TIL BARKALD ETTER GAMMELVEIEN 18       8 
 9 BAUGSBERGET MED KONSERT 22       8
 10 SNØHETTA 25       8
 11 SYKKELTUR RUNDT RINGVEGEN PÅ DOVREFJELL    1      9
 12 STORSKARVEN MED GAMLE SETERPLASSER   2      9
 13 DIGERKAMPEN   9      10
 14 SOMMERTOGET KOMMER!   14      10
 15 KVELDSTUR OVER KVITVOLA   16      10
 16 TUR TIL BARAL - 100 ÅRS JUBILEUM    19      11
 17 BREISJØFESTIVALEN 2017   21,22      11
 18 KOIA TIL STORMOEN PÅ SVARTBEKKJØLEN   26      11
 19 ÅRETS TOPPTUR HØGRONDEN   29      12
 20 BUSTEINEN NEDENFOR MARKBULIDAMMEN    2     12
 21 HØSTDALSDAGER MED NATURSTI    5     13
 22 ET UGJESTMILDT FØDESTED - MINNETAVLE    13     13
 23 GEOLOGI TUR PÅ KJEMSJØSETRA     3    14
 24 HØSTTUR TIL VARDSETRA      10   15
 25 ASTRONOMI OG NORDLYSFOTOGRAFERING     19   15
 26 ALLMANNSTUA  - HØSTÅPENT SØNDAGENE: 17. OG 24 . SEPT., 8.,15., 22. OG 29 OKT.  15 
 27 SØNDAGSTUR TIL GAPAHUKEN       1  16
 28  MÅNESKINNSTUR TIL STEN       5  17
 29 STITUR I HAUSTÅSEN MED SKOGSBUA       16  17
 30 SISTE  TUREN PÅ STEN I ÅR  - MED BLØTKAKE        5 17
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TI PÅ TOPP
I år for 36. gang og topp nr. 360.
Tradisjonelt arrangement som går ut på å 
bestige bestemte fjelltopper.
Materiell selges på Alvdal Bok- og 
Papirhandel AS.

Årets topper:
1. Kvebergsberget 713 moh
2.  Gruvkletten  1198 moh
3.  Vesletronden  945 moh
4. Vissmannkletten 1098 moh
5.  Måna  1118 moh
6.  Storskarven  1024 moh
7.  Langfjellet  1284 moh
8.  Tverråfjellet  1334 moh
9.  Digerkampen  1493 moh
10.  Snøhetta  2285 moh

Postene står oppe til oktober bortsett fra 
nr. 8 som blir tatt ned til 19. august.

TRIMKASSER 
med bok som du kan skrive navnet ditt i:
•  Sten - Alvdal klart mest besøkte topp
•  Malenaåsen og Tylldalsutsikten 
•  Veslevola - Gardvikåsen - med 360 grader 

info plate.
•  Heimkletten - oppe i Tron, følg 

traktorveien fra Lidarende på Brandvålen.
•  Utsikten fra Sølnkletten i Alvdal 
 - en av de videste utsyn i Norge!
• Baugsberget
•  Storfjellet 
• Brandvålsberget - ny trimkasse i fjor! 

KULTUR OG NATURSTIER	
• Baugsberget Natur og kultursti
• Tronsvangen Natursti 
• Langodden Natursti
• Strålsjøåsen "Harriet på frihand"
• Brandvoll Folkesti
• Sevilla Natursti
• Kultursti langs Glåma fra Steia 

Info om de fleste stiene på: Alvdal Turist-
informasjon - Taverna og Aukrustsenteret, 
samt Alvdal Bok- og Papirhandel AS

SELVBETJENTE TILTAK:
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TURORIENTERING
Alvdal idrettslag, orienteringsgruppa selger 
turorientering fra 10. juni. 
Spennende poster både i Sølndalen og i 
Måna. Også tilbud om Sykkelorientering. 
Materiell selges på Alvdal-Tynset Sport.
Vi ønsker dere gode turer i Alvdalskogene!

GÅ EN TUR PÅ STIEN
På Østkjølen og Tron er det merket og skiltet 
en rekke stier over hele området. 

På www.ut.no finnes det en rekke 
tur-alternativer over hele Alvdal og 
hele fjellregionen. På Østkjølen mellom 
Trontoppen og helt ned til Barkald er det nå 
satt ut over 440 nye skilt.

EIEMOKOIA
Husk Eiemokoia som turmål med overnatt-
ingsmuligheter for inntil 3 voksne. 
Et lite lunt og stille sted med utsikt over 
Alvdal og Tron. Overnatting anbefales!

Nøkkel til koia kvitteres ut på Shell. 
Kun for personer over 20 år. 
Nøkkel tilbake samme dag kr 100,- 
Overnatting kr 200,- pr. døgn.

Kjør 1,6 km sørover fra Shell langs RV3. Ta 
av til Baugen, over Glåma og veien opp mot 
Klokkarhaugen i Vestate. Derfra er det 1,5 
km å gå langs merket sti og vei. 

Enkelt kart og infohefte finnes hos Shell.

4     ALVDAL TURFORENING	 	 	 ALVDAL TURFORENING      5



1. ONSDAGSTUREN* 
Hver onsdag hele året uansett vær og føre.
Oppmøte: Taverna - vinterhagen kl.10.00.
Målgruppe: ALLE som har lyst og tid - 
uansett alder og fysisk form.
Et samarbeid mellom Alvdal Revmatiker-
forening, LHL Alvdal, Alvdal Pensjonist-
forening, Alvdal Helselag og Alvdal 
Turforening. 
Onsdagsturen er blitt et svært populært 
arrangement med godt over 40 deltakere i 
snitt hver gang! Du bestemmer selv lengde 
og tempo, det er viktig at hver tur blir 
avsluttet med en kopp kaffe, sosialt samvær 
og en god samtale! Premiering til alle som 
er registrert minst 10 ganger hvert halvår.

Ha en trivelig onsdagstur!
 

2. BARNAS TURLAG*
Foreningen er nå 9 år gammel og har fått et 
godt fotfeste blant de aller yngste i Alvdal. 
Det er gjort en kjempejobb av foreldrene.
Barnas Turlag er den Norske Turist-forening 
(DNT) og Alvdal Turforening sitt tilbud til 
barn og barnefamilier. Her kan dere treffe 
andre barnefamilier, og barn kan glede seg 
med å treffe andre barn som er på tur. Vi har 
laget en egen “link” på hjemmesiden vår til 
Barnas Turlag. Vi vil også vise til de ulike 
tiltakene på våre nettsider og i våre foldere 
sommer og vinter.

Programmet finner du på side 19.

3. BLI KJENT I 
NÆRMILJØET VÅRT*
Onsdagene 24. mai (Gapahuken til Plassen 
skole), 31. mai (Fossen i Tronsvanglia). 
7. juni (Hauståsen), 14.juni (Såttan) og 21. 
juni (Baugsberget)
Turledere: Else Helen Lillestrøm, mobil 908  
21 509, Brit Iren Stormoen, mobil 480 85 285.
Oppmøte: Banken kl. 18.00 hver gang.
Else Helen og Brit Iren vil ta oss med på 
noen korte enkle turer i nærområdet mellom 
Steia-Plassen - Strømmen området. Det blir 
en liten gåtur hver gang for "å se på noe", 
en halvtimes tid pluss/minus. Det er mye å 
se i nærområdet vårt og mye mer en du aner. 
Ta med deg en venn eller bekjent og bli med. 
Husk kaffe og biteti! 

God bli kjent tur i nærmiljøet

4. KVEBERGSBERGET - 
NESTEN I SENTRUM*
Søndag 21. mai
Turleder: Bjørn Langleite, mobil 982 55 965.
Oppmøte: Steia ved banken kl. 11.00.
Årets 10 på topp sesong er i gang, første 
fellestur går til lokaltoppen Kvebergsberget 
på Kveberg - 713 moh. Kort å gå, fin sti, god 
utsikt, tør bakke - bare kosen hele turen - 
varighet en god times tid. Vi henger ut Tang 
og skilt. Ta med kaffe og biteti.

God sesongåpning!

ARRANGEMENTER SOMMER OG HØST 2017
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5. VESLETRONDEN**
Kr. Himmelfartsdag 25. mai
Turleder og kjentmann: Bjarne A. Muller, 
mobil 976 27 362.
Oppmøte: Steia kl. 11.00 - eller ved Tronsvang 
bommen på Auma kl. 11.30.
Vi setter ut nytt skilt og tang til TI PÅ TOPP 
- Vesletrond. En liten fin topp oppe i Tron 
på nordsiden. 1 times tid på kurant sti fra 
Brottvangen. Litt uvant "vinkel" for mange 
på denne siden av Tron men fint er det 
her også. Vi har god tid i dag og koser oss 
med kaffe og biteti. Det er å håpe at flere 
blomster kan dukke frem fra en lang vinter 
i dag.

God Himmelsprett tur til Vesletronden!

6. KVELDSTUR 
TIL TOPPEN MÅNA**
Torsdag 15. juni
Turleder: Bjørn Langleite, mobil 982 55 965
Oppmøte:  Steia ved banken kl. 17.00
I håp om en lang fin vårkveld går turen 
til Måna med sine 1118 moh helt sør på 
Østkjølen. Dette er en flott topp med spesiell 
fin utsikt til Tylldalen. Vi henger ut skilt og 
tang til Ti på topp. Vi går innom den gamle 
Bjønnstillia i Gauspskardet og sammen med 
et rikt blomsterliv får vi garantert en flott 
kveld.

God kveldstur til Måna!

FYSISK GRADERING AV ÅRETS TURPROGRAM ER MARKERT SLIK:
* LETT    ** GANSKE LETT    *** MIDDELS    **** LITT KREVENDE    ***** KREVENDE
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7. VISSMANNKLETTEN**
Søndag 11. juni
Oppmøte: Steia ved banken kl. 10.00 for 
samordning av skyss
Turleder og kjentmann: Brit Iren Stormoen, 
mobil 480 85 285.
Dagens tur går til Vissmannkletten på 
Haustdalen. Vi kjører via Langsetra og Sjølia 
og parkerer oppunder Storskardvola. Herfra 
går vi i nydelig terreng via Vissmanntjønna 
opp til toppen av Vissmannkletten, 1098 
moh. God utsikt mot Haustdalen, men enda 
bedre utsikt mot Folldal og Rondane. Tang 
og skilt blir hengt ut til TI PÅ TOPP. Retur via 
den gamle taubanevinkelen på Reinslia. 
Her får vi informasjon om taubanen og livet 
på Reinslia når taubanen var i full sving. 
Retur tilbake til bilen, en liten halvtimes 
gange etter bilveien.

Ha en trivelig tur til Vissmannkletten og 
taubanen!

8. PÅ SYKKEL TIL 
BARKALD ETTER 
GAMMELVEIEN**
Søndag 18. juni
På egen hånd - ungan på Langodden - Gina, 
Henrik og Eivind har servering på Langodden 
mellom kl. 12.00 og kl. 14.00.
Det er mange år siden vi ryddet den gamle 
veien ned til Barkald (år 1996). Nå har vi 
rustet den  opp igjen og hele veien er et flott  
kulturminne. Dette var den eneste bilveien 
fra sør i gamle dager. Hele strekningen er på 

20 km og deler av veien er i original stand.  
Ønsket er at vi fra 2018 kan markedsføre  
stien som Glåmastien.

God sykkeltur på gammelveien!

9. BAUGSBERGET MED 
KONSERT*
Torsdag 22. juni 
Kontaktperson: Arne Helge Dahlen, mobil 
413 17 533.
Vi feirer lille Sankthans kvelden på toppen 
av Baugsberget. Anmoder om at alle tar 
turen opp på egenhånd, enten via veien på 
baksiden (som er åpen for bilkjøring denne 
kvelden) eller via naturstien eller turkassa 
Toppen av Alvdal på fremsiden. Ta med egen 
niste og engangsgrill. Kl. 21.00 blir det liten 
intim konsert med Egil Skarpsno og Magnar 
Tronsmoen med flere. Anmoder om å ta med 
penger til kollekt for musikerene.

God sankthanskveld på Baugsberget!

10. SNØHETTA***
Søndag 25. juni (alt. annen dato)
Turleder: Johan Ragnar Eggen, mobil 95 87 
39 07
Avreise: Fra Steia ved banken kl. 08.00.
På Hjerkinn går vi på bussen som tar oss 
opp til Snøheim, DNT hytta med mulighet 
til å kjøpe seg forfriskninger. Godt 2 timer 
tar det å komme til topps i rolig tempo. Mye 
stein underveis men stien er etablert og 
flere tusen tar hvert år turen opp til Norges 
uoffisielle nasjonalfjell på 2285 moh. Tang 
og skilt blir satt ut ifbm TI PÅ TOPP. Vi nyter 
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utsikten, her ser en både vårt eget Tronfjell 
og Nidaros. Rolig gange tilbake til Snøheim. 
Her tar vi en av skytelbussene tilbake til 
Hjerkinn. Når vi kommer vel hjem vil en nok 
oppdage at en har vært på et fjelleventyr av 
de sjeldne.

God tur til Dovrefjell Nasjonalpark!

11.SYKKELTUR RUNDT 
RINGVEGEN PÅ 
DOVREFJELL**
Lørdag 1. juli
Påmelding: Innen 29. juni til turleder Irene 
Amundgård, mobil 481 40 483 eller turleder 
Johan Ragnar Eggen, mobil 958 73 907.
Oppmøte: Ved bommen til Snøheim kl. 10.00.
DNT Gudbrandsdal arrangerer denne 
spesielle sykkelturen, i samarbeid med 
Folldal og Alvdal Turforening Start ved 
bommen Snøheimvegen opp mot Geitberget, 
forbi Vålåsjøhø med panoramautsikt. Over 
Rundhø (1336moh) forbi Grisungvatna, 
gjennom vakre Grøndalen. Ved Maribu 
åpenbares en fantastisk utsikt mot 
Svånåtindan og Snøhetta, herfra er det lett 
sykling inn mot Snøheimvegen tilbake mot
Hjerkinn. Hele turen er 46 km. Ifbm. rydding 

av skytefeltet på Dovre, blir deler av 
ringveien tilbakeført til naturen om få år.

God tur på Norges tak!

12. STORSKARVEN MED 
GAMLE SETERPLASSER***
Søndag 2. juli
Turleder og kjentmann: Gunnar Vestby, 
mobil 913 08 088.
Avreise: Steia ved banken kl. 09.00
Storskarven ligger rett sør for kommune-
grensa i Rendalen Kommune på vestsiden 
av Glåma. Nøyaktig turrute blir avgjort 
søndag, dette er en tur som passer for 
alle som har gått litt i fjellet. Tang og skilt 
blir satt ut på toppen ifbm TI PÅ TOPP. 
Underveis besøker vi minst 2 gamle seter 
og boplasser. Gunnar kjenner historien 
til disse gamle stedene, det er viktig at 
det blir dokumentert. Vi blir hentet med 
bil i Hanestad området, hjem kjører vi via 
Hanestad Vertshus.

God TI PÅ TOPP og kulturtur til Hanestad!
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13.DIGERKAMPEN***
Søndag 9. juli
Oppmøte: Steia kl. 09.00 for samordning av 
skyss.
Turleder: Arne Helge Dahlen, mobil 413 
17533 og Erling Steigen, mobil 900 92 805.
Siste fellestur TI PÅ TOPP går i dag til 
Digerkampen med sine 1493 moh i 
Einnundalen - like ved siden av Fundin. 
En flott tur med knakande god utsikt i 
alle retninger og særlig mot Fundin eller 
Undvatnet som oppdølingan sier. Vi henger 
ut skilt og tang på toppen ifbm TI PÅ TOPP. 
2 timers gange i roligt tempo fra Døllia - fin 
og tørr sti underveis. Vi avslutter med en 
liten rast på Døllia - setra til Erling.

God søndag i Einnunndalen og 
Digerkampen!

14.SOMMERTOGET 
KOMMER!
Fredag 14. juli 
Kontaktperson: Johan Ragnar Eggen, mobil 
958 73 907 og Nils Flaten, mobil 905 30 860.
Sommertoget kjører fra Rena og er på Alvdal 
stasjon kl. 14.00. Toget går i 30 km per 
time, over toget henger det et helikopter 
som fotograferer i detalj på inntill 10 
km. Dette vises direkte på NRK 1 og en 
antar at minst 600.000 følger sendingen 
direkte! Vi planlegger (på bakgrunn av 
tilsvarende innslag med Hurtigruta) å stå 
på 3-4 topper og høydedrag med positive 
turparoler som "Velkommen til Alvdal", 
"Ut på tur -aldri sur", "Triveligt sammen 

på topp". Det er viktig å vise seg frem og 
gi god reklame for Alvdal. Vi ordner alt 
materiell, vi trenger folk til å stå på egnet 
sted som Blåvola, Storfjellet, Urlia med 
flere. Lørdag 15. juli går toget nordover til 
Tynset. Vi håper på din deltakelse!

Lykke til - med sommertoget!

15.KVELDSTUR OVER 
KVITVOLA**
Søndag 16. juli
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil 958 73 907
Påmelding: Alvdal-Tynset Sport, tlf. 62 48 70 
55 (frem til lørdag kl. 15.00) eller direkte til 
turleder.
Avreise: Kl. 15.00. 
Vår meget tradisjonelle tur over Kvitvola 
på Høstdalen. Varighet: 4 timer + trivelig 
måltid og transport. Flott utsikt mot 
Alvdal vestfjell og Rondane. Tørr og fin sti, 
tidligere bokhandler Kåre Dalen har gått 
turen i tøfler... Turen gikk i fjor for 30 gang 
og sammen med TI på topp er dette vår 
store klassiker. Vertskap har i alle år vært 
Mildrid og Arve Oddlien på setra deres på 
Langsetra. Dessverre døde Arve etter kort 
tids sykdom i fjor men det var et ønske fra 
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ham om at vi kunne komme igjen på setra selv 
om han ikke er der. Maten kommer fra TINE!

God kveldstur over Kvitvola!

16.TUR TIL BARALS 
GRAV - 100 ÅRS 
JUBILEUM**
Onsdag 19. juli 
Turleder/kjentmann: Bjørn Langleite, mobil 
982 55 965.
Oppmøte: Steia ved banken kl. 16.30 eller 
ved Tronfjellvei bommen kl. 17.00
Den indiske vismannen Swami Sri Ananda 
Acharya kom til Alvdal i 1917 med en visjon 
om å bygge et fredsuniversitet, et sted hvor 
alle nasjoner samles i fred. Baral ble han 
kalt lokalt. Han døde 8. mai i 1945 og ble 
gravlagt i Tron - hvor vi skal besøke grava 
i kveld. Det er 100 år siden Baral kom til 
Alvdal i år, lokale krefter fra stiftelsen 
Tronfjell Fredsuniversitet vil fortelle mer. 
Det er 2, 2 km å gå til grava fra Flattron. 
Underveis vil Bjørn fortelle om noen av 
plantene vi ser, området er svært rikt på 
blomster. Får vi godt vær kan vi garantere 
en utrolig bra kveld! Husk kaffe og biteti.

God tur til grava i Tron

17. BREISJØFESTIVALEN 
2017
Fredag 21. og lørdag 22. juli 
Vår gode samarbeidspartner Breisjøseter 
Turisthytte inviterer igjen til Breisjøfestival. 

I år over 2 dager - fredag kveld og hele 
lørdag kveld og natt til søndag. Det blir 
underholdning, servering, salgsboder, tur til 
Sølnkletten og til kildene, fiskekonkurranse 
og ikke minst dansemusikk med Dalakopa. 
Vi har ikke noe felles avgang, men anmoder 
alle fjellfanter om å ta turen inn til 
Breisjøseter denne helga. Lørdag er det flere 
aktiviteter på tunet. Se mer info på facebook 
og Breisjøseter Turisthyttes hjemmeside.

Velkommen til Breisjøseter Fesitvalen 
2017 - i år for 5.gang!

18. KOIA TIL STORMOEN 
PÅ SVARTBEKKJØLEN*
Onsdag 26. juli 
Turleder/kontaktperson: Brit Iren Stormoen, 
mobil 480 85 285.
Avreise: Steia ved banken kl. 18.30 eller 
oppmøte mellom kl.19.00 - 21.00 ved koia.
Svartbekkjølen er et kjent og spennende 
turområde, hvor en stadig vekk oppdager 
nye og spennende ting. Området er også 
kjent for flere flotte buer og koier. Vi tar turen 
til den relativt nye Stormokoia tilhørende 
Anne Marie Stormoen og Roar Lillebo. Kun 
1 kilometer å gå på god sti fra bilveien 
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i Aumdalen. Vi får omvisning på koia og 
sikkert mye gode historier om området.
Ta med egen kaffe og biteti samt kamera. 
Ikke dumt å ta med fiskestang, det er 
store sjanser til å få fisk i Svartbekken. En 
kjempekoselig tur som passer for alle aldre.

God kveldstur til Svartbekkjølen!

19. ÅRETS TOPPTUR 
HØGRONDEN****
Lørdag 29. juli
Oppmøte: Elgevasslien, midtre kl. 08.00. 
Turleder/kontaktperson: Per Bergsvein 
Støen, mobil 915 83 114 og Johan Ragnar 
Eggen, mobil 958 73 907.
Årets TOPPTUR i Rondane går til Høgronden, 
2115 moh. Ofte beskrevet som Matterhorn i 
Rondane. Vi hadde også tur hit i 2012 - når 
Rondane Nasjonalpark fylte 50 år. Denne 
gang går vi en litt annen rute - via Oksli 
og Storsvulen 1871 moh. En lang tur og en 
delvis hard tur, så litt i form bør du være.   
Vi er ute 9-12 timer, husk å ta med godt 
med mat og drikke og vindtett tøy.

God lørdag i Rondane!

20. BUSTEINEN NEDENFOR 
MARKBULIDAMMEN*
Onsdag 2. august 
Avreise: Steia kl. 17.00
Turleder/kjentmann: Leiv Skare, 
mobil 995 78 559.
Vi kjører tre kvarters tid til Einunndalen 
og Markbulidammen. Herfra går vi ned 
til Busteinen langsetter elva. Vi går etter 
en ukjent anleggsvei. Denne veien er 
stedvis meget flott bygget og er et litt av et 
byggverk. Busteinen - overnattingssteinen 
- er tid-festet til å være pluss/minus år 500 
etter kulldateringer. Leiv vil forteller oss 
mere om dette og hva han mener historien 
bak stedet er. Vi går tilbake samme vei som 
vi kom og koser oss med den flotte naturen 
som er her ved elva. Vel oppe igjen er vi 
velkommen til kaffe og biteti på Gunnarbu i 
Markbulia - hos Gunvor og Leif Braseth!

Ha en god sommerkveld til Busteien og 
Markbulia!

21. HØSTDALSDAGER
MED NATURSTI*
Lørdag 5. august
Langsetra på Høstdalen
Vårt bidrag til årets flotte Høstdalsdager 
er en natursti med start og innkomst på 
festplassen på Langsetra. 10 spørsmål 
for både barn og voksne. Spørsmålene er 
relatert til natur og miljø samt aktuelle 
samfunnsspørsmål. Vi trekker ut premier når 
salget på festplassen slutter.

God tur i naturstien!
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Leif Braset i sitt rette element



22. ET UGJESTMILDT 
FØDESTED - NEDSETTING 
AV MINNETAVLE**
Søndag 13 .august 
Oppmøte: Steia kl. 08.00 - vi kjører til 
Bekkelegeret i Einunndalen.
Turleder/kjentmann: Leif Braseth, mobil 905 
43 556 og Nils Flaten, mobil 905 30 860.
Et arrangement i samarbeide med 
Historielaget Fredriks Gave.I august 2014 
hadde vi en flott tur til Haugtjønnan nord for 
Bekkelægeret i Einunndalen. Se repotasje på 
www.turforening.no. Vi fikk den gangen den 
store gleden av å bli med sørsame familien 
Brandsfjell fra Brekken som viste oss et 
ugjestmildt fødested. Ane Sofie Nordfjell 
fødte ei lita jente her under den store 

steinen 19. juni 1895. Hun gikk videre med 
barnet videre til Øian setra i Settaldalen og 
vandret videre til Kvikne. Barnet ble døpt Ida 
Sofie i Oppdal Kirke, 4. august samme år.
I samarbeid med familien Brandsfjell vil 
det bli nedsatt ei minnetavle over denne 
hendelsen og historia rundt dette. Det er 
snaut 2 timer å gå i lett terreng inn til 
den store steinen hvor dette skjedde. Etter 
endt tur vil det også bli satt ned en liten 
informasjonstavle over sørsamen som bodde 
flere år på Norsen setra i slutten av 1890 
åra. Vi avslutter dagen med mat på gode 
Romsdalssetra. 
Vi håper selvsagt på godt vær, og en like 
vellykket dag som i 2014.

Ha en god og minnerik dag i 
Einnunndalen!
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Etterkommerene etter familien 
Brandsfjell



23. GEOLOGI TUR PÅ 
KJEMSJØSETRA**
Søndag 3. september
Oppmøte: Steia kl. 11.00 for samordning 
av skyss.
Fagmann: Svein Olaf Dahl.
Kontaktperson: Leiv Skare, 
mobil 995 78 559.
Vi er svært rik på flotte geologi områder i 
Alvdal. Kjemsjøseter området er en av de 
flotteste områdene med massevis av eskere, 
renner og dødisgroper med mere til. 
Vi har med oss en geolog som vil bidra 
faglig med informasjon om området. 
Dette blir spennende og interessant. Kort 
å gå, turen passer for alle aldre. Trivelig 
kaffepause underveis.

Ha en god geologitur på Haustdalen!

24. HØSTTUR TIL 
VARDSETRA*
Søndag 10. september
Kontaktperson: Erling Steigen, mobil 900 
92 805
Besøkstid: Kl. 12.00 til 14.00. Kaffe og 
kakesalg.
Vardsetra eller "Hvalsetra" som mange sier 
er en av mange flotte setrer i Alvdal. Lett 
tilgjengelig, med bilvei helt frem. 
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Moan i nordlys. Foto: Jochen Schuster

Vardesetran i kveldsol



Seterlandskapet ligger i et flott kultur-
område med mange gode verdier. Det setres 
ikke aktiv her lenger, men det er godt med 
beitedyr i området. Erling med innleid hjelp 
fra eldre generasjoner vil fortelle om livet 
her i gamle dager og historier fra seter-
området. Vi anmoder om at flere tar turen i 
dag, bruk gjerne sykkel eller ta beina fatt .

God høst søndag i Hvalan!

25. ASTRONOMI OG 
NORDLYSFOTOGRAFER-
ING PÅ MOAN
Tirsdag 19. september kl. 20.00 - 23.00
Sted: Alvdal, Moan, Kjerreveien 28.
Vi inviterer til en kveld med stjernekikking 
og nordlysobservasjon. Jochen Schuster er 
vår guide og vil gi en introduksjon i astro- 
og nordlys-fotografering.

Tema:
• Introduksjon til astrofotografering- utstyr, 

software, live bilder fra observatoriet.
• Hvordan kan man på en enkel måte få til 

fine nordlysbilder? - utstyr, software til 
timelapsfotografering og film.

Obs: Det anbefales å sykle dit. Alternativt 
ektefellekjøring. Det serveres kaffe med noe 
godt fra Tyskland.

Lykke til med stjernekikking og nye 
observasjoner!

26. ALLMANNSTUA 
- HØSTÅPENT*
Vi starter nok en ny sesong med slik 
åpningsdatoer på barmark.
Søndagene: 17. og 24 . september, samt 8. 
,15., 22. okt., 29 okt. Kl. 11.30 til kl 15.00. 
(OBS! Ikke åpent søndag 1.okt. pga elgjakta)
Det er lenge siden det var åpent på 
Allmannstua, så vi regner med at turfolket 
vil på Østkjølen igjen. Tiltaket har vært godt 
benyttet i mange år og vi håper på godt 
besøk hele høsten. Det er fint å gå både fra 
Sjulhusvangen 3,1 km), Kvebergsvangen 2,6 
km) eller Hokstadkjølen (1,5 km)

Velkommen skal du være!

27. SØNDAGSTUR TIL 
GAPAHUKEN - MED 
TOPP UTSIKT**
Søndag 1. oktober
Turleder/kjentmann: Brit Iren Stormoen, 
mobil 480 85 285.
Oppmøte: Steia kl. 10.30 for samordning av 
skyss.
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Koselig liten tur til Gapahuken i Lian på 
Plassen. Vi kjører opp til Øvre Lian øverst 
i Plasslia. Herfra går vi 1 km på Såttan 
på tørr fin sti bort til "Gapahuken" - det er 
faktisk navnet også. Kjempeflott sted med 
en sjelden flott utsikt over mye av Alvdal 
Sentrum. Vi tenner opp i grillen,husk å ta 
med 4 vedskiver. Det er også anledning til å 
gå litt videre nordover til Nordli og 
Hammermåna. Gapahuken ligger ved 
sjøkanten av Store Glåmsjø 666 moh. 
Kanskje blir det musikk og spell. Åpent frem 
til kl. 13.30. I Alvdal er det 12 gapahuker og 
2 lavoer (vi er ikke 100% sikre) denne er nok 
den med best utsikt!

God søndagstur til gapahuken og Lian!
 

28. MÅNESKINNSTUR 
TIL STEN**
Torsdag 5. oktober
Svært mange går på Sten - vi håper og tror 
at når " regnskapen" er gjort opp for i år at 
mange både nye og gamle travere har tatt 
turen opp. Ekstra spennende er det å gå opp 
i fullmåne, vi anmoder om at du tar deg en 
tur opp. Det er nesten full måne. Mellom kl. 
19.30 og 20.00 vil Egil Skarpsno spille litt 
for oss på toppen - er vi heldige med været 
blir det en stor opplevelse.
Prosjekt Sten er i samarbeid med Alvdal 
Helselag.

Velkommen til måneskinnstur på Sten!
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På Sten. Foto: Alvdal midt i væla



29.STITUR I HAUSTÅSEN 
MED SKOGSBUA***
Søndag 16. oktober
Oppmøte: Steia kl 11.00
Turleder/fagmann: Bjørn Langleite, 
mobil 982 55 965.
Hele Østkjølen området har fått en 
nødvendig og sårt tiltrengt opprustning 
av eksisterende stier. I dag tar Bjørn med 
oss til Hauståsen - en utrolig flott topp i 
nærmiljøet. Det er godt merket her nå og 
kanskje finner du en ny sti... 
Planen er at vi ska gå til Skogsbua og 
skogteien vår på et halvt mål. Vi får se 
hvordan arbeidet går med restaureringa av 
bua, det blir spennende å se hvor langt vi 
har kommet. Vi koser oss flere ganger med 
kaffestopp underveis, dette er en tur som 
passer for de aller fleste.

God stitur og befaring i Hauståsen!

30. SISTE TUREN PÅ 
STEN I ÅR - MED 
BLØTKAKE**
Søndag 5. november.

Oppmøte: Sten. Kl. 14.00 - eller ta turen opp 
når det passer!
Kontaktperson: Nils Flaten, 
mobil 905 30 860.
 Litt avhengig av vær og snøforhold med 
mere tar vi sjansen på en sesongavslutning 
på Sten igjen - 905 moh. Det er seint - så 
det kan jo skje at vi ikke får dette til pga. 
været men vi tar sjansen. Per dato håper vi 
å ha innpå 3000 navn i boka på toppen. Vi 
vil trekke gavekort blant alle som har skrevet 
seg inn i siden 1. april, og vi vil spandere 
bløtkake på alle som tar turen opp.

Velkommen til Sten igjen!
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Fra tidligere tur til Aumegga. Trivelig med kaffe

Kvannberget i Tron

På vei til topps. Foto: Johan Ragnar Eggen



SAMKJØRING VED 
FELLESTURER
Passasjerer skal betale 
kr 3,00 pr km til bileier.

SAMARBEIDS-
PARTNERE FOLLDAL 
TURLAG OG HISTORIE-
LAGET FREDRIKS GAVE
Vi har et tett og godt 
samarbeid med begge 
foreningene. Se deres 
hjemmesider, de har også 
flere flotte arrangementer.

KOM DEG UT DAGEN
Allmannstua, 3. februar 
Vinnere av natursti:
Barn: Birk Hansæl, 
Kristoffer Måntrøen, Petter 
Steihaug, Frida Gulløien, 
Leonis Hajrizi,Markus N. og 
Sebastian Stormoen. 
Voksne: Helene Gulløien, 
Jan Sagplass, fam. Øvyind 
Randen, Berit Kjellman

STOLPEJAKTEN
Åpnes 20. juni. Info kommer

FAMILESIDAG 
Natursti TINE 13. mars 
Allmannstua.
Vinnere av Tine natursti:
22 inneverte klippekort: 
Tanja Holt, Maja Brandsnes, 
Bendik Ledang Åsen, Aron 
Øynes, Sigve Strømmen 
Skarpsno.

FOTOKONKURRANSE 
VINTER -VÅR 2017
Går ut mai måned. Se nyhet på 
www.turforening.no. 
Bilder sendes Alvdal 
Fotoklubb for bedømming: 
alvdal.foto@gmail.com.

TRIMKASSER 
VINTEREN 2016/2017
Malenaåsen: 1580 navn.  
Vinner: Mari  Kveberg, Alvdal
Tylldalsutsikten: 295  navn. 
Vinner: Line Skogli 
Trettebergstuen, Alvdal
Fossåsbekken: 4426 navn. 
Vinner: Arne  Skovro, Larvik/
Alvdal. 
Gavekort fra Alvdal Bok- og 
Papirhandel AS. I samarbeid 
med Alvdal Helselag

LITT TÅ HØRT:

FYSISK GRADERING 
AV TURTILBUDENE:
*LETT
 Tidligere erfaring fra 
gåturer er nødvendig, 
men nødvendigvis ikke 
fjellturer. 

**GANSKE LETT
  Tidligere erfaring fra 
turer med ryggsekk er 
nødvendig. Terrenget vil 
være forholdsvis flatt uten 
de store høydeforskjeller.

***MIDDELS
Tidligere erfaring med 
gåturer er nødvendig. Det 
kreves at man behersker 
turer med ryggsekk i 
kupert terreng.

****LITT KREVENDE
 Krever flere års erfaring 
fra turer i høyfjellet. 
Deltagerne må kunne 
mestre lange opp- og 
nedoverbakker under 
vekslende vær- og 
føreforhold.

*****KREVENDE   
Dette er turer for gode 
turgåere som har om-
fattende fjellerfaring, og 
spesielt god kondisjon og 
meget god utholdenhet.
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Vi anbefaler å bruke appen eller nettsida til ut.no for beskrivelser av turer og kart.
BARNAS TURLAG ALVDAL PROGRAM 2017
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Ons 7. juni Kveldsmattur til Sognan. Oppmøte ved Sognan. Vi tenner bål, ta med  
Kl 17.30 mat og drikke 

Tor 29. juni Fiskesommer med Alvdal Jeger og Fiskeforening 
Kl 18-20 Servering av pølser, saft, kaffe og kake. Info om sted kommer senere.
 
1.-2. juli Fottur til Breisjøsetra med overnatting. Turen passer greit for alle aldre,  
Kl 11:00 vi bruker god tid og tar pauser etter behov.  Vel framme blir det middag  
 og god tid til lek og evt. bading hvis vi er heldige med været. 
 På tilbaketuren søndag kan man ta turen om toppen av Sølnkletten,   
 dersom noen har lyst. Felles avreise fra Dæhlie kl 11. Ta kontakt med  
 Anne Flaten-Løvås for mer info eller påmelding.   

Søn 13. aug Sæterbesøk. Oppmøte på Follandsvangen, Sølndalen. Derfra går vi en  
Kl 12.00 liten tur innover på andre siden av brua ut i fra vær og alder 
 på turgåerne. Tilbake på setra spiser vi medbrakt lunsj og drikke. 
 Som alltid blir det muligheter for grilling for de som ønsker det. 
 Her er det både fiske- og bademuligheter utover dagen. Kanskje får du  
 klappet noen kalver også. Velkommen! 

Søn 3. sept Tur til Trekantegga på Kom deg ut dagen. Trekantegga er en av årets  
Kl 12.00 5-på-topp.  Oppmøte Dølbekksætran, ved veien opp til Kvislå.               

Tors 21. sept Sesongavslutning / potettur til gapahuken på Moan. Vi møtes ved    
Kl 17:30 Kjølhaugen, og går til gapahuken hvor vi tenner bål/grill. 
 Vi lager potetgull på bål, og det blir potetløp for både store og små! 
 Ta med mat og drikke etter eget ønske.   

Vi planlegger å få til noen klatreturer i løpet av året – følg med på Facebook for mer 
informasjon. 

Kontaktinfo: Anne Flaten-Løvås tlf 918 25 977, Ida Østmoløkken Samuelshaug tlf 414 72 083, 
Roger Stormoen tlf 976 70 591, Tore Trønnes tlf 913 19 072,  Hanne  Christel  Hagard Reinertsen 
tlf 911 61 514, Liv Marie Nyrønning  



2560 Alvdal    Mobil: 908 21 508


