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I januar i år ble vårt vinter- og vårprogram 
utgitt med bankgiroblankett for medlems-
kontingent og/eller støtte til skiløyper og 
våre aktviteter. Vår økonomiske ryggrad 
er og blir en stor og aktiv medlemsmasse. 

Årsmøte i november 2018 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!

MEDLEMSKONTINGENT 2019
 
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 løypemaskina valgfritt beløp  Ref nr. 77 

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.

VIPPS: 548833

Napp ut siden og du har innbetalingsblanketten klar!

OBS! Husk å fylle ut “betalt av”

Alvdal Turforening
2560 Alvdal

MEDLEMSKONTINGENT 2019
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 løypemaskina valgfritt beløp  Ref nr. 77

 

1895 44 22050

1895 44 22050

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

SOMMER- OG HØSTPROGRAM 2019

PROGRAM SOMMER - HØST:
Selvbetjente tiltak    side 4 og 5
Felles arrangementer  side 7 -17
Barnas Turlag    side 19

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.
Arrangementer legge også inn på alvdalmiv.no sin 
aktivitetskalender

ALVDAL 
TURFORENINGS

 

Vipps
5488833
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-

ARRANGEMENTKALENDER

SOMMER - HØST 2019

- hver onsdag
hele året

SØN 2. JUNI SØN 9. JUNI SØN 16. JUNI
Onsdags-

turen
 

Barnag Turlag 
Alvdal Liten 

søndagstur 
til Klettan

- se program 
side 19

- side 6 -

Storkletten i 
Sølndalen

- side 6 -

TOR 20. JUNI

Skarven

- side 7 -

Årets 
lengste dag 
på Høgåsen

- side 8 -

FRE 21. JUNI

Åpning av 
stolpejakten 

2019

- side 8 - - side 9 - - side 9 -

- side 7 -

SØN 23. JUNI

Jubileumstur 
til Langodden 

Kattuglehøe 
i Rondane 

Nasjonlpark

SØN 30. JUNI ONS 3. JULI

Eremitt koia 
på Svartbek-

kjølen

SØN 7. JULI SØN 14. JULI

Jutulhogget

- side 10 -

Storkollen 
med 

flyvraket

- side 10 -

0NS 17. JULI

Nedlagte 
gruver på 

Gammelsetra

- side 10 -

19. - 21. JULI

Breisjø-
festivalen 

2019

- side 11 -

ONS 24. JULI

Kveldstur 
over 

Kvitvola

- side 11 -

ONS 31. JULI

Blomstertur 
i Tron

- side 12 -

LØR 3. AUG.

Høstdalsdager 
med 

setervandring

- side 13 -

TOR 8. AUG.

Båggåstilling 
ved 

Tronsli setra

- side 13 -

10.-11. AUG.

Sykkeltur 
i Sverige

- side 14 -

SØN 18. AUG.

- side 14 -

SØN 15. SEPT.

Haustdalens 
beste 

hytteutsikt 

- side 15 -

Søndagene: 22. og 29. september, 
samt 13., 20. og 27. oktober 

Kl. 11.30 til kl.15.00. 

ALLMANNSTUA 
HØSTÅPENT

- side 15 -

- side 6 - - side 6 -

SØN 6. OKT.

Søndagstur 
til Eiemokoia 

- side 16 -

TIR 10. OKT.

Fullmånetur 
til Høgkuven 

- side 16 -

SØN 28. OKT.

Trippelen 
2019 – siste 
tur til STEN 

- side 17 -

Langtur 
i 2021

Malaysia’s 
Borneo

 - side 17 -

Vardtjønna
og hemmelig-

heter der 
omkring

SØN 21. JULI

Fornminner 
i Rødalen

- side 11 -
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I år for 38. gang og topp nr. 380.
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.

TURORIENTERING
Alvdal idrettslag, orienteringsgruppa 
selger turorientering fra 10. juni. 
Spennende poster både på Østkjølen 
og i Måna. Også tilbud om Sykkel-
orientering. Materiell selges 
på Alvdal-Tynset Sport.

SELVBETJENTE TILTAK:

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 Turistinformasjon - Frichs og 
Aukrustsenteret, samt Alvdal Bok- og 
Papirhandel.

ÅRETS TOPPER:
1.  Klettan 995 moh
2.  Havern 839 moh
3.  Storkletten  1133 moh
4.  Storknausen  1021 moh
5.  Midtkletten  1198 moh
6.  Storkollen 1596 moh
7.  Nordisætervola  1032 moh
8.  Sølnsjøskrabban 1416 moh
9.  Kattuglehøe 1553 moh
10. Skarven 1165 moh

TI PÅ TOPP TRIMKASSER Med bok 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
- Hauståsen

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.
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EIEMOKOIA
Turmål med overnattingsmuligheter 
for inntil 3 voksne. Et lite lunt og stille 
sted med utsikt over Alvdal og Tron. 
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.

HAUSTÅSBUA 
- Ny bu ova Steia. 
Her kan du kvile både inne og ute.

UKAS STI
Vi har haugevis av flotte merkede stier. 
I år lanserer vi tiltaket ”Ukas sti”. 
Totalt 10 stier - en ny sti hver uke. Start 
27. mai. Tiltaket går ut til september.
Kjøp konvolutt på Bokhandelen for 
kr 200 med all informasjon. Trekker 
premier for innleverte svarkoder.

TTV VANDRER
TronToppVandrer. Materiell på tysk, 
engelsk og norsk. Alle som går på Tron 
fra Tronsvangen er da autorisert turgåer. 
Materiell på Tronsvangen Fjellhotell.

TRE PÅ TOPP TRE GANGER
Bestig toppene Sten, Hauståsen 
(trimkassa på bua), Kvitvola 3 x hver 
+ 1 gang på Trontoppen. 
Skriv deg opp i trimbøkene. 
Trekning av vinnere, send mail til 
turforening@alvdal.net 

STOLPEJAKTEN
Sammen med Alvdal IL O-gruppa. 
40 stolper på Steia. 21. juni - 27. oktober. 
Materiell på nettet og på butikkene.

SYKKELTURER
Et uttall av sykkeltur muligheter finnes. 
Steia - Barkald med Jutulhugget. Haust-
dalen rundt. Savalen rundt. Sølndalen 
på langs. Sykkelveien over til Tylldalen, 
Aumdalen og Baugsberget rundt. Seter-
veien Alvdal - Røros - for å nevne noen. 
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ARRANGEMENTER SOMMER OG HØST 2019

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 
Revmatikerforening, 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.

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.

FYSISK GRADERING AV ÅRETS TURPROGRAM ER MARKERT SLIK:
* Lett ** Ganske lett *** Middels **** Litt krevende ***** Krevende

3. LITEN SØNDAGSTUR 
TIL KLETTAN**
Søndag 2. juni 
Oppmøte: Banken kl. 10.00 .
Turleder: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 965.
Vi tar en liten kosetur til “Dokkan” i 
Vestfjella. Vi henger ut skilt og tang og 
har god tid denne dagen. Flott terreng 
her og ikke minst god utsikt. Bjørn har 
alltid noe å vise oss i naturen så her er 
det bare å glede seg.

4. STORKLETTEN 
I SØLNDALEN**
Søndag 9. juni
Turleder: Arne Helge Dahlen, 
mobil: 413 17 533.
Oppmøte: Steia kl. 10.00.
Vi henger ut tang og skilt på denne TI 
PÅ TOPP toppen i Sølndalen. Vi kjører 
opp til Nyhussetra og går i lett terreng 
til toppen. Utsikten her er FENOMENAL 
og verdt turen alene! Vi koser oss med 
nista vår og nyter utsikten. På vei hjem 
stopper vi ved Furulisetra og tar en 
liten kikk på det unike fangstanlegget 

Ved  Urstrømsetra
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FYSISK GRADERING AV ÅRETS TURPROGRAM ER MARKERT SLIK:
* Lett ** Ganske lett *** Middels **** Litt krevende ***** Krevende

som “sperret” hele lia. En liten koselig 
søndagstur på 3-4 timer.

5. SKARVEN ****
Søndag 16. juni
Turleder: Johan Ragnar Eggen, mobil: 
958 73 907
Avreise: Steia ved banken kl. 09.00
Biltur til Aumdalen, en god halvtime.
Bratte bakker opp til Gråhøgda, deretter 
flatt inn til Tegningsdalssetran. Herfra 
videre opp til Skarven. Tang og skilt blir 
satt ut. Vi går samme vei tilbake, men vil 
også vurdere Dølbekken. Rolg tempo, 

vi bruker 6-7 timer medregnet kvile.
Store sjanser for å se reinsdyr på turen. 
Denne toppen kan kun bestiges frem 
til 15. august. En kjempeflott tur som vi 
anmoder om at alle blir med på! 

6. ÅRETS LENGSTE DAG 
– MED BLØTKAKE OG 
KONSERT PÅ HØGÅSEN*
Torsdag 20. juni 
Turleder: Arne Helge Dahlen, mobil: 
413 17 533.
Oppmøte: kl 21.00

Fra tidligere konsert på Sten
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Vi feirer årets lengste dag med hyggelig 
lag på toppen ovenfor Gammelsetra 
på Haustdalen. Kort å gå fra bilvei, kun 
600 meter - lettest å gå fra hyttefeltet 
i Høgåsen. 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. Bløtkake spanderer vi 
– ta med egen kaffe.

7. ÅPNING AV 
STOLPEJAKTEN 2019*
Fredag 21. juni
Oppmøte: Alvdal Stasjon kl. 17.30. 
Åpnes av brukere fra TFF - Tjenesten 
for funksjoshemmede.
I samarbeid med Alvdal Idrettslag, 
orienteringsgruppa har vi også i år 
gleden av å tilby Stolpejakten. I år med 
40 poster på Steia øst kartet. Du kan 
bruke mobiltelefon eller kart – dette 
deles ut på åpningsdagen. Tilbudet 

er gratis, finanseres av Hedmark 
Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. 
Tilbudet går ut oktober.

8. JUBILEUMSTUR 
TIL LANGODDEN **
Søndag 23. juni
Kl. 11.00 ved Langdden Natursti. 
Stien er 25 år i 2019 og kvinnen bak 
prosjektet Grete Langodden vil fortelle 
oss hvordan den ble til og hva den 
inneholder. Stien er nyoppusset de siste 
årene og er lett og fin å gå på.
På Langodden Gard blir det servering 
mellom kl. 12.00 til kl. 15.00. Det er 

Ova Tronsvangen
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flott å sykle ned til Langodden og videre 
på gammelveien helt ned til Barkald og 
Jutulhogget - totalt 20 km. Ungene på 
Langodden tilbyr servering og vi håper på 
godt vær som i fjor. Tiltaket er en del av 
Midtsommerdagene og vi håper mange 
tar sykkelen fatt i dag.

9.KATTUGLEHØE 
I RONDANE 
NASJONLPARK***
Søndag 30. juni
Oppmøte: Steia kl. 09.00 for 
samordning av skyss.
Turledere: Arne Helge Dahlen, mobil: 

413 17 533 og Erling Steigen, mobil: 
900 92 805.
Vi har hvert år en langtur utenfor 
Alvdal. I år har vi valgt Kattuglehøe i 
Grimsdalen. Start og stopp ved kjente 
Grimsdalshytta. 2 timers tur i rolig 
tempo opp til toppen. Vi avslutter med 
besøk og mat på DNT hytta. En flott tur 
som vi håper mange blir med på.

10. EREMITTKOIA PÅ 
SVARTBEKKJØLEN**
Onsdag 3. juli
Oppmøte: Steia ved banken kl. 17.00.
Turleder: Leiv Skare, mobil: 
995 78 559.
Vi kjører opp til Gammelsetra, herfra er 
det kort å gå opp til Eremittkoia. Koia 
ble bygget for 30 år siden av en dyktig 
ingeniør som oppholdt seg her i flere 
somre. Godt bygget på et strategisk 
sted. Leiv kjenner området svært godt 
og vi får helt sikkert en kjempeflott 
kveld. Ta med kaffe, saft og biteti.

Fra Storronden i Rondane
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11. JUTULHOGGET****
Søndag 7. juli
Oppmøte: Steia ved banken kl. 10.00.
Turleder: Bjørn Langleite, mobil: 
982 55 965.
Botanisk tur ned i selveste Jutulhogget. 
Blir det regn, så kan vi ikke ta oss ned, 
vi finner oss da et annet sted. Ekstremt 
spennende botanikk med mye planter 
og løvvirke. Hvor langt vi går avhenger 
av antall deltakere og været. Ta på 
gode sko! Saft og mat hører selvsagt 
med. Varighet 5-7 timer.

12. STORKOLLEN MED 
FLYVRAKET***
Søndag 14. juli
Oppmøte: Steia kl. 11.00.
Turleder: Arne Helge Dahlen, mobil:
413 17 533
Kjentmann: Ingvald Dahlen
Vi kjører til Einunndalen og Gløta, en 
times biltur. Kursen settes rett mot 
Storkollen, her blir årets siste Ti på 

topp post satt opp. Kvile og mat i 
toppområdet. På vei opp svinger vi 
innom restene av flyvraket fra krigens 
dager. Lett og fint terreng, 5-6 timer 
bruker vi på turen. Vi avslutter turen 
med middag på Romsdalsetra. 

13. NEDLAGTE GRUVER 
PÅ GAMMELSETRA*
Onsdag 17. juli 
Turleder: Ola Nørdsti, mobil: 
959 92 682.
Oppmøte: Steia ved banken kl. 17.00.
Vi har mye spennende gruvehistorie 
i Alvdal, totalt er det registrert 125 

Ny kvilebenk i Hauståsen

Ved Taubanehuken i Malenaåsen
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gruver eller “høl” i bakken i Alvdal. 
Gruvehistoria var grunnlaget for 
bosetting i Alvdal. I kveld tar vi oss en 
liten tur til Gammelsetra på Haustdalen, 
her er det tydelige spor og litt kjent 
informasjon rundt. Kort å gå, ca. 500 
meter, så dette bør passe alle aldre. 
Vi avslutter med hyggelig samvær og 
kaffe på hytta til Jon Eivind Utby og 
Astrid Utby (Nybakk).

14. BREISJØFESTIVALEN 
2019
Fredag til søndag 19.- 21. juli. 
Vår gode samarbeidspartner  
Breisjøseter Turisthytte inviterer 
igjen til Breisjøfestival. I år over 3 
dager hvis en ønsker. TÆLADYLJU 
spiller fredagskvelden. Skrøner og 
folkemusikk! Gutta spiller opp til dans 
i teltet. Bergstaden står for musikken 
hovedkvelden lørdag. Det blir aktiviteter 
alle dagene, fellestur til Kildene, 
Sølnkletten og hula m.m. Det er ingen 
felles avgang, vi anmoder alle fjellfanter 

om å legge turen til Alvdal Vestfjell 
denne helgen.
For mere informasjon, se plakater og 
facebook oppslag til Breisjøseter.
Breisjøseter Turisthytte er åpent fra 
20. juni til midt i september.

15. FORNMINNER I 
RØDALEN*
Søndag 21. juli
Avreise: Steia kl. 15.30
Oppmøte: Naustermoen på Savalen 
kl. 16.00.
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil: 958 73 907.
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Fagmann: Ingveig Vangen, Tynset.
Vi kjører til Rødalen og Hektoen vangen. 
Her 1 km sørover i lett terreng til et 
gammelt forminne.  En antar at dette er 
en samisk barnegrav. Ingveig som har 
skrevet den flotte boka “Savalen” vet 
mer om dette og området. Vi kviler ved 
den store flotte kvite steinen i området. 
En liten fin tur i Rødalen med spennende 
informasjon i tillegg.

16. KVELDSTUR OVER 
KVITVOLA**
Onsdag 24. 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. Varighet ca. 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... I fjor 
gikk turen for 32. gang, sammen med 
TI PÅ TOPP er dette vår store klassiker. 
Nytt vertskap i år er på setra til Else Iren 
Smedplass, Sveivangen på Langsetra. 
En kjempeflott tur som alltid er vellykket! 
Maten på setra kommer fra TINE!

17. BLOMSTERTUR 
I TRON**
Onsdag 31. juli
Oppmøte: Ved Tronfjellvei bommen 
kl. 18.00
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil: 958 73 07
Fagmann: Anders Often. 
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Opprinnelig fra Tynset, Biolog. I dag 
både forsker ved NINA og ansatt ved 
Universitetet ved Ås. Anders har vært 
med oss før og er et fyrverkeri av en 
biolog og meget interessant å høre på. 
Vi tar en runde i nedre Tron, der er mye 
spennende å se. Gled dere, dette blir en 
kjempekveld. Ta med kaffe og niste.

18. HØSTDALSDAGER 
MED SETERVANDRING 
RUNDT LANGSETRA*
Lørdag 3. august
Oppmøte: Langsetra på Høstdalen.
Start kl. 12.00 på Festplassen.
Turleder: Brit Iren Stormoen, mobil: 
480 85 285.
Fagmann: Per Arne Henriksen.
Vårt bidrag til årets flotte Høstdalsdager 
er en liten tur rundt om Langsetra.
Maks 2,5 km - det meste på vei og 
noe i terreng. Vi får informasjon om 
Langsetra og området rundt ved Per 
Arne Henriksen. Han har seter her og 
vet svært mye om området og setrene. 

Det øker turgleden når en har litt 
informasjon om området en ferdes i.

19. BÅGGÅSTILLING 
VED TRONSLISETRA
Torsdag 8. august
Oppmøte: Steia ved banken kl. 17.00 for 
samordning av skyss.
Turleder: Leif Braseth, mobil: 
905 43 556.
Vi kjører til Einnunndalen og Markbulia. 
Ved Tronslisetra stopper vi, herfra 
går vi kun 300 meter til båggåstilling 
anlegget. Det er tydelige spor å se 
og det er interessant å observere 

Langsetra på Haustdalen
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hvordan slike anlegg ble brukt. Det er 
også i dag et godt reinsdyrtrekk her. 
Vi avslutter turen med kaffe og kake 
på Smedplass setra. Vi er sikre på at 
dette blir en interessant og spennende 
sommerkveld!

20. SYKKELTUR I 
SVERIGE**
Lørdag 10. og søndag 11. august
Turleder og påmelding: Ketil Stokdal, 
mobil: 911 77 845. 
Frist for påmelding: 7. august
Avreise: Bil fra sentrum kl. 09.00.
Vi kjører til Funäsdalen - snaue 3 timers 
kjøring med kaffestopp. Opphold på 
hotell Gyllene Bocken i Ljusnedal. Herfra 
tar vi en sykkelrunde lørdag, detaljert 
rute og lengde blir bestemt ut fra vær, 
føre osv. Søndag en noe kortere rute, 
vi kjører først en liten tur med bil til 
egnet sted. Må ha med egen sykkel. 
Overnatting og mat på hotellet. Litt form 
bør en selvsagt være i, men dette er en 

sykkeltur for folk flest. Sosialt og helt 
sikkert god stemning underveis.

21. VARDTJØNNA OG 
HEMMELIGHETER DER 
OMKRING**
Søndag 18. august
Oppmøte: Steia ved banken kl. 10.00. 
Turleder: Leiv Skare, mobil: 995 78 559.
Vardmoan Naturreservat har svært 
mange spennede natur forekomster 
som styrker enhver turglede. Med start 
fra Kjølhaugbua går vi en liten runde på 
ca. 4 km i flott morene terreng. Massevis 
av spennende geologiske forekomster. 

Veslefjellet på Østkjølen
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Vi kviler godt ved Vardtjønna og går 
annen vei tilbake til starten. Lett tur på 
3-4 timer inkl. kvile.

22. HAUSTDALENS 
BESTE HYTTEUTSIKT*
Søndag 15. september
Sted: Hytta til Liv Randi og Ivar 
Eggestad - Langsetter gamle Folldalsvei, 
2 km fra Langsetra.
Åpent for servering kl. 12.00 til kl. 15.00.
En lever lenge på en flott høstdag med 
flotte høstfarver. Haustdalen er en av 
mange slike steder. I dag kan vi tilby 
servering og kvile i hytta til Liv Randi og 
Ivar. Her er det veldig flott utsikt mot 

Sølnklettan og Alvdals fjellverden. 
Du kan kjøre helt frem eller gå fra f.eks. 
Langsetra. Også fint å kombinere med 
en tur på Kvitvola.

23. ALLMANNSTUA 
- HØSTÅPENT*
Vi starter en ny sesong på barmark 
med disse åpningsdatoene:
Søndagene: 22. og 29. september, 
samt 13., 20. og 27. oktober. 
Kl. 11.30 til kl. 15.00. 
Det er lenge siden det har vært åpent 
på Allmannstua, så vi regner med at 
turfolket vil på Østkjølen igjen. Tiltaket 

Vardtjønna

Fra hytta til Eggestad
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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).

24. SØNDAGSTUR TIL 
EIEMOKOIA*
Søndag 6. oktober
Turleder: Leiv Skare, mobil: 
995 78 559.
Oppmøte: Steia ved banken kl. 10.00 
for samordning av skyss eller kl. 11.00 
ved Eiemokoia.

Turforeninga eier både Allmnnstua, 
Hauståsbua og Eiemokoia - alle er 
flotte turmål. Leiv Skare viser oss litt av 
Eiemokoias mange hemmeligheter og 
hvordan den er bygget. Bjørn Langleite, 
vår “skiltekspert” kommer også og 
forteller om det som er gjort i området i 
sommer. Ta med egen niste.

25. FULLMÅNETUR 
TIL HØGKUVEN***
Tirsdag 10. oktober
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil: 958 73 907.
Oppmøte: Steia kl 18.00.
Denne kvelden er det fullmåne, vi tar 
oss en tur til Høgkuven. Lett å gå etter 
traktorveien, vi beregner lengden etter 
vær, temperatur og måne. Ta med 
vindtett tøy og egen niste.
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26. TRIPPELEN 2019 
– MED SISTE TUR TIL 
STEN***
Søndag 27. oktober
Oppmøte: Sten kl. 13.00.
Avhengig av vær og føre, trekker vi ut 
vinnere av årets 3 x 3 + 1 gang på Tron 
i dag på Sten. Forutsetning er at en har 
besteget Hauståsen (bok ved bua), Sten 
og Kvitvola. Registrering skjer ved å 
skrive seg i trimbøkene. Alle som sender 
mail til: turforening@alvdal.net med navn 
er med i trekning i dag av 3 gavekort 
servering på Allmannstua. Perioden er 
fra 1. april til 26. oktober.

27. LANGTUR I 2021
Årets stortur denne gang går til 
Malaysia’s Borneo. Se detaljert program 
på www.turforening.no fra 25. juni 2019.
Turen kan ta maks 30 deltakere - så her 
er det først til mølla...

Fra lokaltopp i byen “Ella” - Sri Lanka.  Bønn til Budda. Erling Steigen og Johan Ragnar Eggen

Mye folk på vei til og fra toppen av Adams  
Peak, dette hellige fjell i Sri Lanka.
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SAMKJØRING VED 
FELLESTURER
Passasjerer skal betale kr 3,00 pr. km.

TRIMKASSER VINTEREN 
2018/2019
Malenaåsen: 850 navn. 
Tylldalsutsikten: 2300 navn.
Fossåsbekken: 230 navn. 
Vinnere blir offentliggjort senere.
Gavekort fra Alvdal Bok- og Papirhandel AS. 
I samarbeid med Alvdal Helselag

FOTOKONKURRANSE 
VINTEREN 2018
Blir offentliggjort i juni. Jury: Alvdal Fotoklubb.

EN PÅ TOPP - VINTER 2018 
Vinner: Hallvard Skogli, gavekort kr 992,-. På Gaia.
Topp: Høgåsen 992 moh.

KOM DEG UT DAGEN - JANUAR
Vinnere: Nina og Mette Skovro, Petra Skovro 
Bjørsagård og Emma Stormoen Lillestrøm.

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.

LITT TÅ HØRT:

VINTERSKUR FOR 
SNØSCOOTER
Det er behov for et enkelt 
bygg for vinterlagring 
på Sjulhusvangen. Vi har 
behov for materialer til 
reisverk og panel. 
Tanken er å gjøre prosjektet til høsten.
Har du noen liggende som kan gis bort? 
Kontakt Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907. 
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BARNAS TURLAG ALVDAL 
PROGRAM 2019

Ons 5. juni KVELDSMATTUR TIL VENNESKOGEN.
Kl. 17.30 Oppmøte ved Plassen barnehage (gamle skola). Ta med mat 

og drikke, og ta kveldsmaten ute. 

Ons 3. juli FISKESOMMER MED ALVDAL JEGER OG FISKEFORENING. 
Kl. 18.00 Servering av pølser, saft, kaffe og kake. 
 Info om sted kommer senere.

Lør 13. juli KALVSTOCK PÅ STORSTEIGEN.
Kl. 10.00 Kalvstock er Livestock for de minste – en festival spekket av 

musikk og aktiviteter, og Barnas Turlag er med. Følg med for 
nærmere program.

Søn 1. sep. SOPPTUR PÅ KOM DEG UT DAGEN. 
Kl. 11.00 Vi går på oversiden av Gaia, mot Skammelsberget, og ser etter 

sopp og bær. En lett tur på ca 1 km tur/retur, som passer for 
alle. Etterpå får vi en kikk i drivhuset på Gaia. Oppmøte på Gaia.

Ons 11. sep. KVELDSMATTUR TIL JENNYS PROMENADE OG TRONSÅA.
Kl. 17.30 Oppmøte i krysset ved Tronsvanglia. Ta med mat og drikke, og 

ta kveldsmaten ute. 
 

Følg med på Facebook for mer informasjon!
Barnas Turlag Alvdal benytter Facebook for oppdatering av 
turer, bli medlem! Facebook: Barnas Turlag Alvdal

HUSK I TILLEGG BARNAS 5-PÅ-TOPP! 

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 

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 
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2560 Alvdal    Mobil: 908 21 508


