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HER ER ALVDAL TURFORENING SITT 
SOMMER- OG HØSTPROGRAM FOR 2018

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

MEDLEMSKONTINGENT 2018
 
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 skogsbua i Hauståsen valgfritt beløp Ref  nr. 89

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 2016. 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 2018:
• 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. Årsmøtet i 
november 2017 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. 

VI ØNSKER DEG OG DINE EN GOD TURSESONG!

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 2018
 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  (28. MAI)                 4,11,18        6
 4 KOLLUTVOLA MED BIHAUGBUA  (27. MAI)                              6
 5 RUNDHAUGEN 3       7 
 6 BLANKTJØNNVOLA MED URSTRØMSETRA 10       7 
 7 ÅPNING AV STOLPEJAKTEN 2018 15       8
 8 GLOFØKEN 17       8 
 9 ÅRETS LENGSTE DAG – MED KONSERT PÅ DIVLE 21       8
 10 SYKKELTUR TIL LANGODDEN  24       8
 11 LANGHØA   1      9
 12 SAVALEN MED SKOLHOLMEN   11      10
 13 KVELDSTUR OVER KVITVOLA   13      10
 14 BUSTEINEN NEDENFOR MARKBULIDAMMEN   15      11
 15 GEOLOGITUR I AUMDALEN   18      11
 16 BREISJØFESTIVALEN 2018   20-22      12 
17 I FOTSPORA ETTER OLAV LANGLEITE   25      12
 18 ÅRETS TOPPTUR MIDTRONDAN I RONDANE   28      13
 19 HØSTDALSDAGER MED DEN LOKALE RHINDALEN    4     14
 20 HØSTTUR TIL VARDSETRA    26     14
 21 NATURSTIEN LANG SEVILLA PÅ STRØMMEN     2   14
 22 SKOGSBUA I SØLNDALEN     9   14
 23 MINNER FRA EN SVUNNEN TID     23    15
 24 ALLMANNSTUA  - HØSTÅPENT SØNDAGENE: 23. OG 30 . SEPT., 7., 21. OG 28 OKT.  15
 25 SØNDAGSTUR TIL GAPAHUKEN I MALENAÅSEN       7  16
  26 STITUR I HAUSTÅSEN MED SKOGSBUA       14  17
 27  FULLMÅNETUR TIL URDSKARDSKAMPEN       24  17
 28 TRIPPELEN 2018 – MED SISTE TUR TIL STEN       27  17
 29 SRI LANKA  - JANUAR  2019         17



TI PÅ TOPP
I år for 37. gang og topp nr. 370.
Tradisjonelt arrangement som går ut på å 
bestige bestemte fjelltopper.
For nærmere detaljer vises det til info ark. 
Kan kjøpes på Alvdal Bok- og Papirhandel.

Årets topper:
1. Fåsten 780 moh
2. Rundhaugen     890 moh
3. Kollutvola           1086 moh
4. Blanktjønnvola      1028  moh
5. Skarvklettan        1056 moh
6. Kolletvola        1089 moh
7. Korsberghøa    1429 moh
8. Langhøa       1490moh
9. Sølnkletten -Spisskletten  1690 moh
10. Gloføken           1357 moh

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 
•  Eiemokoia

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.
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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 50 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 10 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*
Mandagene 28.mai, 4. juni, 11. juni og 18. juni.
Sted: Offentliggjøres for hver gang.
Oppmøte: Banken kl. 18.00 hver gang. 
Turledere: Else Helen Lillestrøm, mobil 908  
21 509, Brit Iren Stormoen, mobil 480 85 285.
Else Helen og Brit Iren vil ta oss med på 
noen korte enkle turer i nærområdet mellom 
Steia - Plassen  området. 
Det blir ca. en halvtimes gåtur hver gang. 
Det er mye å se i nærområdet vårt. Ta med 
deg en venn og bli med. Husk kaffe og biteti!
  God bli kjent tur i nærmiljøet!

4. KOLLUTVOLA MED 
BIHAUGBUA**
Søndag 27. mai.
Turleder: Arne Helge Dahlen, 
mobil 413 17 533

ARRANGEMENTER SOMMER OG HØST 2018
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FYSISK GRADERING AV ÅRETS TURPROGRAM ER MARKERT SLIK:
* LETT    ** GANSKE LETT    *** MIDDELS    **** LITT KREVENDE    ***** KREVENDE
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Oppmøte: Steia kl. 11.00
Vi henger ut tang og skilt på denne TI PÅ 
TOPP toppen i Veslesølndalen. Vi kjører 
en liten bit forbi Slettesetra og parkerer 
ved Sølnbrua. Vi går i lett tempo opp til 
Kollutvola. Flott utsikt i alle retninger.
Vi koser oss med kaffe og niste. På vei 
ned igjen svinger vi innom Bihaugbua 
et gammelt kultursted. En liten koselig 
søndagstur på 3 timer.

God søndagstur!

5. RUNDHAUGEN**
Søndag 3. juni.
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil: 958 73 907.
Oppmøte: Steia ved banken kl. 11.00
Denne TI PÅ TOPP turen går til Rundhaugen 
på Urlia ved Bellingmo. Vi kjører til gamle  
Bellingmo bru. Herfra går vi den gamle 
Nessveien opp lia og opp til toppen. 
Nydelig terreng her med god utsikt mot 
Strandgrenda. Skilt og tang settes ut og vi 

slapper av med nisten vår og tar nødvendige 
bilder. Vi går samme vei tilbake, maks 4 
timer i roligt tempo.

God tur til Rundhaugen!

6. BLANKTJØNNVOLA 
MED URSTRØMSETRA**
Søndag 10. juni.
Turleder og kjentmann: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 96
Oppmøte: Steia kl. 11.00 - eller direkte på 
Urstrømsetra.
Vi setter ut nytt skilt og tang til TI PÅ TOPP - 
Blanktjønnvola. En liten fin topp ikke langt 
ovenfor Urstrømsetra, maks 2 timer i roligt 
tempo. Bjørn er lommekjent i området og har 
masse spennende å vise oss. Dette gjelder 
den rike floraen i området. På Urstrømsetra 
blir det anledning til å kjøpe seg kaffe og 
bitetri kl. 12.00 til kl. 14.00. 
 Velkommen til Urstrømsetra!
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7. ÅPNING AV 
STOLPEJAKTEN 2018*
Fredag 15. juni.
Oppmøte: Plassen Skole kl. 18.00 
Åpnes av ordfører Johnny Hagen.
Turforeningen og orienteringsgruppa har 
også i år gleden av å tilby Stolpejakten. 
Denne gang med tilsammen 40 stolper 
ved Plassen Skole og Steia Øst. Du kan 
bruke mobiltelefon eller kart – dette 
deles denne dagen. Tilbudet er gratis, 
finanseres av Hedmark Fylkeskommune og 
Gjensidigestiftelsen i samarbeid med oss. 
Tilbudet går ut oktober.

God stolpejakt!

8. GLOFØKEN***
Søndag 17. juni.
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil: 958 73 907.
Avreise: Steia ved banken kl. 09.00
Biltur på 112 km til Johnsgård Turistsenter, 
1 og en halvtimes biltur.
De siste åene har vi hatt en langtur til en 
topp utenfor bygda. I fjor var det Snøhetta.  

I år har vi valgt Gloføken ved Langsjøen på 
grensa mellom Tolga og Engerdal. Ikke all 
verdens krevende topp, vi kommer langt 
med 2 timers rolig tur på god sti til  toppen. 
Utsikten herfra er kjent som en av de beste 
i Sør Norge….vi har Femund, Sølndalen og 
Rondane og mye mere i synsranden. Skilt og 
tang henges ut. Vel nede igjen kjøper vi oss 
middag på flotte Johnsgard Turistsenter. En 
kjempeflott tur som vi anmoder om at alle 
blir ned på!

God søndagstur til Gloføken!

9. ÅRETS LENGSTE DAG 
– MED KONSERT PÅ DIVLE*
Torsdag 21. juni. 
Kontaktperson:  Arne Helge Dahlen, 
mobil 413 17 533
Oppmøte: kl. 21.00
 Vi feirer årets lengste dag med hyggelig 
lag på toppen ovenfor Åsvangen - Divle.
Svært kort å gå fra bilvei, kun 300 meter. 
Selvsagt anledning til å parkere lenger nede 
i veien mot Lian eller Gammelsetra. Utsikten 
fra toppen er kjempebra i alle retninger. 
KÅSEN KARA med Egil Skarpsno og Magnar 
Tronsmoen underholder turfolket med gode 
lystige toner. Vi gir bidrag til de glade 
musikerne ved hjelp av kollektbøsse.  
Ta med egen niste og kaffe.

Velkommen til Divle!

10. SYKKELTUR TIL 
LANGODDEN **
Søndag 24. juni.
Sykkeltur på egen hånd. Servering i 
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stabburet på Langodden mellom kl. 12.00 
og kl. 16.00.
Arrangementet er en del av årets 
Midtsommerdager. Mange sykler 
«Gammelveien» i Øikletten fra Langodden 
og ned til Bellingmo, og eventuelt helt ned 
til Barkald og Jutulhugget. Fra Steia er dette 
en strekning på 20 kilometer. Ungene på 
Langodden tilbyr servering og loppemarked i 
stabburet på Langodden.
Vi anmoder om at mange tar turen til 
Langodden på sykkel.

God sykkeltur på gammelveien!

11. LANGHØA***
Søndag 1. juli.
Oppmøte: Steia kl. 09.00 for samordning av 
skyss.
Turledere: Arne Helge Dahlen, 
mobil 413 17 533 og Erling Steigen, 
mobil: 900 92 805.
Siste fellestur TI PÅ TOPP går til LANGHØA, 
mellom Einnunndalen og Kakkeldalen. 
Vi henger ut skilt og tang på toppen. 2,5 
timers gange i roligt tempo fra starten ved 
Haldossetra - stort sett tørr sti helt til topps. 
Vi avslutter med middag på Romsdalsetra.

God søndagstur i Langhøa!
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12. SAVALEN MED 
SKOLHOLMEN*
Onsdag 11. juli.
Kontaktperson: Else Helen Lillestrøm, 
mobil: 908 21 509.
Oppmøte: Finktrøvangen på Savalen kl. 18.00
Kostnad: Litt for mat og båtskyss.
Vi tar båt ut til øya Skolholmen som ligger 
ute i Savalen. Med båt i trygg skyss er 
vi over på 20 minutter. Øya er en perle 
med flere kulturminner og har et flott 
kulturlandskap. For den som vil tar vi en 
liten vandretur. Vi får høre litt om historia 
om øya. Finktrøvangen budeian har med mat 
så dette blir koselig. Tilbake på fastlandet 
etter en par timer.

Ha flott sommerkveld på Skolholmen!

13. KVELDSTUR OVER 
KVITVOLA**
Fredag 13. juli.
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil: 958 73 907.
Påmelding: Alvdal-Tynset Sport, 
tlf: 62 48 70 55 (frem til kl. 15.00) eller 
direkte til turleder.
Avreise fra bygda kl. 17.30.
Vår meget tradisjonelle tur over Kvitvola 
på Høstdalen er i år for 32 gang - vår 
store klassiker. Varighet ca. 4 timer med 
trivelig måltid og transport. Flott utsikt mot 
Alvdal vestfjell og Rondane. Tørr og fin sti 
- tidligere bokhandler Kåre Dalen har gått 
turen i tøfler... Vertskap har i alle år vært 
Mildrid og Arve Oddlien på setra deres på 
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Langsetra. En kjempeflott tur som alltid er 
vellykket! Maten på setra kommer fra TINE!

God kveldstur over Kvitvola!

14. BUSTEINEN NEDENFOR 
MARKBULIDAMMEN*
Søndag 15. juli.
Avreise: Steia kl. 11.00.
Turleder: Leiv Skare, mobil: 995 78 559.
Vi kjører til Einunndalen og Markbuli-
dammen. Herfra går vi på den gamle 
anleggsveien en liten kilometer. Vi tar av 
til BUSTEINEN.   Dette er en stor stein som 
noen har bodd under. Det er gjort tidsprøver 
av busteinen  og disse er tidfestet til 
pluss/minus år 500. Leiv vil fortelle litt om 
historien på stedet. Vi går samme vei tilbake 

til Markbulidammen. Vi avslutter med kaffe 
og biteti på vakre Smedplass setra.

God søndagstur til Busteinen!

15. GEOLOGITUR I 
AUMDALEN**
Onsdag 18. juli.
Turleder: Leiv Skare, mobil: 995 78 559.
Avreise: Steia, ved banken kl. 17.00
Finnbudalen og Aumdalen har mange 
spennende turområder med spor etter 
istiden. Leiv Skare tar oss med til «Lille 
Jutulhugget», ikke langt fra setran i 
Aumdalen. Her skal vi se på hvordan is og 
vann har herjet, og hvordan resultatet ble. 
Leiv har en spesiell evne til å se det små 
i det store. Vi går ikke veldig langt, litt 
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kronglet er det, men greit å gå for folk flest.
Vi avslutter med kaffe og kake på 
Stormosetra. En flott sommerkveldstur.

God tur i Aumdalen!

16. BREISJØFESTIVALEN 
2018
Fredag 20. - søndag 22. juli. 
Vår gode og langvarige samarbeidspartner 
Breisjøseter Turisthytte inviterer igjen 
til Breisjøfestival - for 6. gang. I år over 
3 dager hvis en ønsker. BAKSIA står for 
musikken hovedkvelden lørdag. Det blir 
aktiviteter alle dagene, fellestur til Kildene, 
Sølnkletten og hula med mere. Det er ingen 
felles avgang, vi anmoder alle fjellfanter 
til å legge turen til Alvdal Vestfjell denne 
helgen. For mer informasjon, se plakater og 
facebooksiden til Breisjøseter Turisthytte.
Breisjøseter Turisthytte er åpent fra 20. juni 
til midt i september.

Velkommen til Breisjøfestivalen 2018!

17. I FOTSPORA ETTER 
OLAV LANGLEITE**
Onsdag 25. juli.
Oppmøte: Tronsvangen Seterhotell kl. 18.00
Turleder: Bjørn Langleite, mobil: 982 55 96.
Olav Langleite (Død, januar 2017) var en 
aktiv friluftsmann i bygda, med spesiell 
kunnskap og interesse for blomsterfaunen. 
Det er avholdt mange turarrangementer 
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gjennom oss både i Tron og ved Urstrømsetra. 
Etter Olav sin bisettelse kom det inn flere 
tusen som ble øremerket Alvdal turforening. 
I samråd med ungene er det laget til en 
egen natursti i Tronsvanglia, delvis basert 
noe på info tavler fra Tronsvangen Natursti. 
I dag vil Bjørn ta oss med på en tur i den nye 
naturstien etter Olav. Dette bli spennende. 
Ta med kaffe og biteti.

God tur i Tronsvanglia!

18. ÅRETS TOPPTUR 
MIDTRONDAN I 
RONDANE****
Lørdag 28. juli.
Årets mål:  Midtronden Øst (2043 moh) og 
Midtronden Vest (2060 moh)
Oppmøte: Parkeringen ved Nedre Dørålseter 
kl. 08.30 

Turledere: Per Bergsvein Støen, 
tlf: 915 83 114 og Eirik Sletten, 
tlf: 915 46 402
Vi starter ved Dørålseter Turisthytte og 
følger T-stien mot Høgronden. Like før 
Neverbutjønna skrår vi opp mot foten på 
Østre Midtronden. Tar en god rast ved 
vannet der før vi starter oppstigningen med 
lett klyving oppover mot toppen. Vel oppe 
følger vi toppryggen over mot neste topp 
med en makalaus utsikt i alle retninger. Fra 
Midtronden Vest følger vi ryggen vestover 
mot Digerronden, men tar snart turen ned 
ryggen nordover ned i Vidjedalsbotn. Der 
vil vi se minnestøtta etter flyulykken under 
krigen. Dette er en vakker tur som vi vil 
anbefale folk å bli med på. Vi går rolig. 
Turens varighet ca. 9-10 timer Ta med godt 
med varme klær og rikelig med mat og 
drikke. Husk drikkeflasker! 

Ha en god sommerdag i Rondane!
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19. HØSTDALSDAGER 
MED DEN LOKALE 
RHINDALEN*
Lørdag 4. august.
Oppmøte: Langsetra på Høstdalen
Start kl. 12.00 på Festplassen, 4 km tur
Turleder: Brit Iren Stormoen, 
mobil 480 85 285.
Vårt bidrag til årets flotte Høstdalsdager 
er en tur langsetter kanten av elva Hausta, 
med start og innkomst på festplassen på 
Langsetra. Det er utrolig flott langsetter 
Hausta nedenfor Haustsjøen, kan med litt 
fantasi ligne litt på Rhindalen… Tørr og fin 
sti, vi lager til en klopp over elva. Turruten er 
opp til naustan ved sjøen og retur på andre 
siden. Vi trekker et gavekort på kr 500 blant 
de som deltar.

God tur i den lokale Rhindalen!

20. HØSTTUR TIL 
VARDSETRA*
Søndag 26. august.
Kontaktperson: Grete Marie og 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. 
Seterlandskapet ligger i et flott kultur-
område med mange gode verdier. Det 
setres ikke 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 
seterområdet. Vi anmoder om at flere tar 
turen. Bruk gjerne sykkel eller ta beina fatt.

God høst søndag i Hvalan!

21. NATURSTIEN LANGS 
SEVILLA PÅ STRØMMEN*
Søndag 2. september.
Oppmøte: Basheim kl. 11.00
Kontaktperson: Else Helen Lillestrøm, 
mobil: 908 21 509.
Fagmann: Per Hvamstad
Vi tar en tur i den nyoppussede naturstien i 
Sevilla. Her er det massevis med spennende 
kulturminner, vi ser på noen av dem 
underveis. Lett tur som passer for alle aldre. 
Når vi er ferdige med vandringa får vi 
mørlefse og kaffe i Basheim.

God kulturtur på Stømmen!

22. SKOGSBUA I 
SØLNDALEN*
Søndag 9. september.
Kontaktperson: Johan Ragnar Eggen, 
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mobil 958 73 907. 
Skogsbua til Randi Flaten. Åpent kl. 12.00 
til 14.00. Merket fra Sølndalsveien (2 km fra 
Haustdalskrysset) 300 meter å gå fra veien.
Sølndalen har massevis av spennende 
kulturhistorie. Skogsdrift har og er svært 
viktig for området. I «gamle dager» foregikk 
skogsdrifta på en helt annen måte en hva 
den gjør i dag. I den gamle skogsbua - som 
er godt restaurert, får vi en liten smakebit 
på hvordan arbeidet foregikk. Randi har 
litt informasjon å bidra med. Det blir enkel 
servering for alle fremmøtte.

Velkommen til Sølndalen!

23. MINNER FRA EN 
SVUNNEN TID*
Søndag 23. september.
Oppmøte: Steia kl. 11.00 for samordning av 
skyss
Teknisk arrangør: Historielaget Fredriks Gave

Kontaktperson: Annar Avlesen, 
mobil: 908 74 756.
Fløting av tømmer på Glåma har en heftig 
og spennende historie. Ved Barkaldfossen 
er det noen minnesmerker å oppleve 
etter fløtinga. Det er viktig å ta vare på  
kulturhistoria. Noen representanter fra 
Historielaget har en god del informasjon å 
komme med. Barkald skole ligger like ved 
så i svinger vi også innom her. Ta med kaffe 
og niste.

God kulturtur til Glåma!

24. ALLMANNSTUA  
- HØSTÅPENT**
Vi starter nok en ny sesong med slike 
åpningsdatoer på barmark:
Søndagene 23. og 30. september, samt 
7.,  21. og 28 oktober kl. 11.30 til 15.00.   
Det er lenge siden det var åpent på 
Allmannstua, så vi regner med at turfolket 
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vil inn 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!

25. SØNDAGSTUR 
TIL GAPAHUKEN 
I MALENAÅSEN**
Søndag 7. oktober.
Turleder: Brit Iren Stormoen, 
mobil: 480 85 285.
Oppmøte: Steia kl. 11.00 for samordning av 
skyss.
Koselig liten tur til Gapahuken i 
Malenaåsen på Plassen. Vi kjører opp til 
Midtseteråsen og går herfra en god km 
bort til Taubanehuken som den heter. Dette 

fordi taubanen fra Folldal til Alvdal (1907 
til 1967) gikk forbi her. Det planlegges å 
sette opp noen få bukker med kibber og 
fullt utstyr som viser hvordan den funket. 
Kanskje er dette arbeidet kommet i gang når 
vi har åpent dag i Gapahuken. Åpningstiden 
er frem til kl. 13.30. I Alvdal er det 12 
gapahuker og 2 lavoer (vi er ikke 100% 
sikre)

God søndagstur til taubanehuken!
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26.STITUR I HAUSTÅSEN 
MED SKOGSBUA**
Søndag 14. oktober.
Oppmøte: Steia kl. 11.00.
Turleder og fagmann: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 965.
Vi starter fra Kattmoen. Hele Østkjølen 
området har fått en nødvendig og sårt 
tiltrengt opprustning av eksisterende stier. 
Bjørn tar oss med til Hauståsen - en utrolig 
flott topp i nærmiljøet. Det er godt merket 
her og kanskje finner du en ny sti.. Planen er 
at vi skal gå til Skogsbua og skogteien vår 
på et halvt mål. Vi ser hvordan arbeidet går 
med restaureringa av bua. Muligens foretar 
vi en offisiell åpning denne søndagen. Vi 
koser oss underveis med flere kaffestopper. 
Dette er en tur som passer for de aller fleste.

God stitur og befaring i  Hauståsen!

27. FULLMÅNETUR TIL 
URDSKARDSKAMPEN**
Onsdag 24. oktober.
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil 958 73 907. 
Oppmøte: Steia kl. 18.00.
Det er fullmåne denne kvelden, og vi prøver 
oss med en tur til Urdskardskampen. Lett 
å gå etter traktorveien, vi ser ann lengden 
etter vær,temperatur og måne. Ta med 
vindtett tøy og egen niste.

Lykke til med fullmånertur!

28.TRIPPELEN 2018 - 
MED SISTE TUR TIL STEN**
Lørdag 27. oktober.
Oppmøte: Sten kl. 13.00.
Avhengig av vær og føre, hvis bra trekker vi 
ut vinnere i trippelen. Vi viser til vårt tiltak 
nr 16 i Vinter- og programmet «Sten 905 
moh, Storfjellet 938 moh og Baugsberget 
907 moh. Nytt tiltak i år er trippelen 
STEN-STORFJELLET-BAUGSBERGET. Det er 
trimkasse på alle 3 stedene. Alle som har 
signert i bøkene 3 x på alle toppene er med 
i trekningen av 3 gavekort verdi kr 1 000. 
Perioden er fra 1. april til 28. oktober. 
Når du har gjort dette, send mail til Bjørn 
Langleite: aroma.konsult@fjellnett.no
  God tur med trippelen!

29. SRI LANKA  
- JANUAR  2019
Årets stortur går til Sri Lanka. Se detaljert 
program på www.turforening.no. Turen kan 
ta 30 deltakere, og det er fortatt 6 plasser  
igjen. Ta kontakt hvis det er interesse med  
Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907.
 



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
Januar 
Kaldt vær denne dagen. 
Vinner: Hedda Ledang. 
Kun 3 innleverte svar.

FOTOKONKURRANSE 
VINTER -VÅR 2018
Blir offentliggjort i juni. 
Jury:  Alvdal Fotoklubb
Se www.turforening.no. 

TRIMKASSER 
VINTEREN 2017/2018
Malenaåsen: 1420 navn 
Vinner: Stein Vardenær
Tylldalsutsikten: 4140 navn
Vinnere: Jon Sagbakken og 
Nina Skovro Enget
Fossåsbekken: 240 navn
Vinner: Magnar Tronsmoen

Gavekort fra Alvdal Bok- og 
Papirhandel AS. I samarbeid 
med Alvdal Helselag

EN PÅ TOPP 
- VINTER 2018
Gavekort kr 913,-
Vinner: Bjørn Langleite
25 deltagere trukket i 
styremøtet.

VI SØKER STIFADDERE
Det er stort behov for å 
rydde og vedlikeholde våre 
sommerstier. Kan du ta en 
rode i ditt område?
Kontakt: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 965.

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 2018
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Ons 4. juli Fiskesommer med Alvdal Jeger og Fiskeforening. Servering av pølser, 
Kl 18-20 saft, kaffe og kake.  Info om sted kommer senere.

Lør 30.juni Fottur til Breisjøsetra med overnatting. Turen passer greit for alle  
- søn 1. juli aldre, vi bruker god tid og tar pauser etter behov.  Vel framme blir det
Kl. 11.00  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.  

Lør 14. juli  Kalvstock på Aukustsenteret. Kalvstock er Livestock for de minste - en
Kl. 10.00  festival spekket av musikk og aktiviteter, og Barnas Turlag er med. 
 Følg med for nærmere program.

Søn 2. sept  Tur til Vismannskletten på Kom deg ut dagen.  Vismannskletten er en av 
Kl 12.00  årets 5-på-topp.  Oppmøte ved bommen til Haustdalen.               

Vi planlegger noen kveldsmatturer 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, 
Tore Trønnes tlf 913 19 072, Hanne  Christel  Hagard Reinertsen tlf 911 61 514, Liv Marie Nyrønning  

Bilder av toppturer som sendes på mail, sendes til ida.ostmolokken@fjellnett.no eller anneflaten@hotmail.com  

Du trenger ikke være medlem av Barnas Turlag for å delta på turer, men vi oppfordrer alle som har mulighet til å 
melde seg inn. Flere medlemmer gir oss mulighet til å utvikle og forbedre turtilbudet. Medlemskap koster kun 120 
kr pr år, og medlemmer bor gratis på alle DNT`s selvbetjente og ubetjente hytter over hele landet og får rabatt på 
de betjente hyttene. 
Påmelding kan gjøres her: https://www.dnt.no/innmelding/registrering/?utm_campaign=meld_deg_inn-
602&utm_source=kampanje&utm_medium=kampanjeknapp 

Husk i tillegg  Barnas 5-på-topp! 



2560 Alvdal    Mobil: 908 21 508


