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ARRANGEMENTER VINTER - VÅR 2017

NY!

NY!

NY!

Nr Arrangement  Jan. Febr. Mars April Mai 

1.  Trimkasser       1. januar til 30. april

2.  En til topps    15. feb. til 23. apr. 

3.   Onsdagsturen      Hver onsdag kl.10.00 fra Taverna

4.   Måneskinnsturer  12 9 9 11

5.  KOM DEG UT DAGEN - hjertemarsj og valentindag   5

6.  Teknikk-kurs      9,16 

7.   Den store morsdagen med skilek på Nordihaugan    12

8. Solan Gundersens Vinterleker   23

9.   Familieskidag på Allmannstua    5

10.  Utenfor allfarvei - stort og smått       12

11.  Rendalsfjella    25

12. Breisjøseter     1, 2

13.  Rødalens hemmeligheter       9

14.  Kosetur på Svartbekkjølen        12

15. Sten 2017  1. april til 30. oktober      23  

16 .  1. mai på Dovre       30

17.   Trekkfugler       6(13)

18.  Stolpejakt      13

19. Kvebergsberget med Klæhølet      20

20.  Bli kjent i nærmiljøet       22

21.  Ti på topp - fellestur til Vesletron      28

22.  Fotokonkurranse  Fra 1. januar til 1. mai
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Se mer informasjon om alle arrangementene/ tiltakene fra side 8 til side17. 

SERVERINGSSTEDER - HELGAS LØYPE 2017
Dato Helgas løype Serveringssted Kommentarer

Søndag 1. januar       Østkjølen   Allmannstua Riktig godt nyttår!

Søndag 8. januar      Plassen Allmannstua

Torsdag 12. januar                                      Allmannstua Fullmåne

Søndag 15. januar     Østkjølen                  Allmannstua    

Søndag 22. januar      Plassen Allmannstua

Søndag 29. januar Østkjølen Allmannstua

Søndag 5. februar      Østkjølen Allmannstua                   Kom deg ut dagen

Torsdag 9.  februar                                      Allmannstua               Fullmåne

Søndag 12.februar   Østkjølen                   Allmannstua Åpent hver dag!

Søndag 19. februar til og med søndag 26. februar -  VINTERFERIE! 

23. - 26. februar Solan Gundersens Vinterleker i Sandeggbakken. Skiløype Øya rundt. MØT OPP!

Søndag 5. mars       Østkjølen Allmannstua                Familieskidag

Torsdag 9. mars                                        Allmannstua                     Fullmåne

Søndag 12. mars Hamndalen/Strømmen Hamndalen  Norengvangen   

Søndag 19. mars Plassen                Åsan                             Hytte Magnvor Stenhaug 

Søndag  26. mars   Østkjølen                Allmannstua

Søndag 2. april Østkjølen             Allmannstua 

Søndag 9. april        Gardvikåsen         Servering i gapahuken

Søndag 9. april  - Søndag 16. april         Østkjølen Allmannstua

Åpent hver dag i påska med sesongslutt 1. påskedag

           

NY!
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ALVDAL TURFORENING - VINTER OG VÅR 2017
Vi ønsker velkommen til en ny vinter- og vårsesong.  
Som vi antar de fleste har registrert så produserer 
vi to foldere – en for vinter og en for sommer og 
høst. Vintersesongen har vært fantastisk så langt 
med mye snø og kjempegode skiforhold. Vi har nå 
et så godt snøgrunnlag at gode skiforhold nærmest 
garantert resten av vinteren. Etter utsagn har det 
ikke vært så mye snø per dags dato siden 1993.  

Vi tilbyr også i år et omfattende og variert 
aktivitetsprogram med ulike tilbud. Vi preparerer 
skiløyper hver dag ved behov, mandag til søndag.  
Se vår kjøreplan på side 7. Muligens er dette vel 
ambisiøst og kostnadskrevende, dog så registrerer 
vi stadig en jevn og god trafikk på de aller fleste 
uke dagene. I tillegg brukes det mye ressurser på 
drifting av ulike serveringssteder som er en viktig 

økonomisk bidragsyter. Iht til vår formålsparagraf 
har vi en rekke arrangement og tiltak som vi erfarer 
øker turgleden. Vi tar gjerne imot synspunkter på 
vår virksomhet.  Vårt motto er og blir «Alltid noe å 
glede seg til med Alvdal Turforening». 

Informasjon om våre aktiviteter gis nesten daglig 
via Facebook og hjemmesiden www.turforening.no

Årsmøtet i november ga enstemmig klarsignal til 
kjøp av ny snøscooter. Den gamle var fra 2009 
og begynte å bli noe slitt. Vi har særlig behov for 
snøscooter til grunnpreparering  før  løypemaskin 
kan brukes, samt til vedlikeholdsarbeider i våre 
løypetraseer. Det er anledning til å gi bidrag til 
prosjektet, se bankgiro blankett på midtsidene.

Østkjølen, Nordpåsetra, Tylldalen. Foto: Terje Redtrøen
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Johan Ragnar Eggen, leder   
Tlf.: 958 73 907
Arne Helge Dahlen, nestleder
Tlf.: 413 17 533
Nils Flaten, styremedlem
Tlf.: 905 30 860
Else Helen Lillestrøm, styremedlem
Tlf.: 908 21 509
Bjørn Langleite, styremedlem
Tlf.: 982 55 965
Erling Steigen, varamedlem
Tlf.: 900 92 805
Brit Iren Stormoen, varamedlem
Tlf.: 480 85 285

STYRET 
I ALVDAL TURFORENING

MEDLEMSKONTINGENTEN 
FOR 2017:

Barn (under 17 år) kr 100,-
Voksne kr 400,-
Familie (barn under 21 år) kr 700,-

Bankkontonummer: 1895.44.22050. 
Adresse: 2560 Alvdal.

Det er i midten av dette vinter- og vårprogram 
vedheftet en bankgiroblankett som kan nyttes 
ved tegning/fornying av medlemskap. 
Bare napp forsiktig ut hele midtsiden så har 
du giroblanketten klar. Kvitteringen gjelder som 
bevis. Org. nr.:  983 987  903 - Enhetsregisteret 
og Frivillighetsregister Brønnøysund.

Foruten våre programmer 2 ganger i året vil 
vi informere fortløpende gjennom våre sosiale 
medier, hjemmesiden vår www.turforening.no og  
på Facebook . Vi får stadig flere  venner på  nettet, 
250 flere venner eller sympatisører er registrert 
siste året.

Vår økonomiske ryggrad er og blir en stor og 
aktiv medlemsmasse, samt bidragsytere til ski-
løyper og  løypemaskin.  Vi vil i vinter gjøre flere 
informasjonstiltak for å øke medlemstallet og 
sikre vårt inntektsgrunnlag. De fleste brukerne er 
flinke til å betale, noe som vi håper vil vedvare. 
Vi anmoder  de som bruker skiløypne ofte og ikke 
betaler for seg i dag, om å bidra til fellesskapet. 

Alvdal  Turforening ønsker alle fine  
opplevelser  i skog og mark også i  2017.
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SAMARBEIDSPARTNERE
I tillegg til profilering av bedriftene, likt tradisjonelt sponsorsamarbeid, bidrar også bedriftene økonomisk 
til å gi sine egne ansatte økte muligheter til friluftsaktiviteter gjennom turforeningens tilbud.

Turforeningen ønsker at våre tilbud skal bidra til å bevare Alvdal som et hyggelig sted å bo for naturglade 
mennesker og alle andre. Ved å bruke tilbudene kan den enkelte komme i bedre form, både fysisk og 
psykisk, med de positive virkninger det har både privat og i arbeidslivet.

Samarbeidspartnere pr. 1. januar 2017:

2560 Alvdal    Mobil: 908 21 508



HELGAS LØYPE-SKILØYPER 
I HYTTEOMRÅDENE

SKILØYPER I UKA
Alvdal Turforening preparerer et løypenett på godt  over 100 km etter et bestemt ruteopplegg. (I tilegg 
kommer løyper i hytteområdene  til vinter- og påskeferien).  Dette er beskrevet nedenfor. Normalt starter 
løypeprepareringen senest kl. 09.30. Det kjøres ikke løyper når det er kaldere enn minus 20 grader på 
Steimoegga eller ved dårlig vær frem til kl. 12.00.
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Hver helg prepareres det kun 1 løype og 
det er kun denne som blir prioritert for 
preparering gjennom helga, se side 3. 

Det kjøres opp løyper i hytteområdene 
Savalen, Gardvikåsen, Haustdalen, Sølndalen 
med flere fra vinterferien og utover. Oversikt 
over "Helgas løype" og "serveringstilbud" 
finner du på side 3.

Åpningstider for serveringsstedene: 
Januar/februar: 11.30 - 15.00.
mars/april:  11.30 - 16.00.

Opplysninger om løypeprepareringen kan du 
finne på vår internettside www.turforening.no, 
www.skisporet.no og på vår facebook profil.

Temperaturen på Allmannstua: 
Send  sms  “002285 s 2560” til 26177 og du  
får temperaturen på mobilen din omgående. 
(Tjenesten koster Alvdal Turforening  kr 2,0 
pr. melding. så bruk tjenesten med fornuft. 
Ellers vises det til løypemeldinger på fredag 
i lokalavisene.
Temperatur  på Tronsvangen. Nord-Østerdal 
Kraftlag sin måler. Link på forside www.
turforening.no

Driftsoperatører: 
Audun Eggset, mobil: 900 76 290 og Olav 
Magne Samuelshaug, mobil: 950 46 371

VÆR OG FØREMELDINGER

I tillegg til vanlig spor prepareres det for skøyting slik:

Mandag - torsdag:  Lysløypa, Steimoegga.
Tirsdag/fredager:  Tronsvangen-Sjulhusvangen-
  ny skøytetrase opp til   
  Allmannstua fra 
  Sjulhusvangen 

Det vises til vårt tur- og løypekart for alle 
skiløyper. Lysløypa på Steimoegga skal framstå 
i preparert stand i perioden mandag til fredag. 
Lyset er tent til kl. 22.00.

Mandag:  Plassen: "Åsan rundt" fra   
 Gammelsetra. Litrøa - Gammelsetra  
 ved nok snø.
Tirsdag:  Østkjølen: Tronsvangen -Sjulhusvangen 
 - Kvebergsvangen m.m. Rundvangen -  
 Tylldalen - Bellingmo - Urstrømsetra.
Onsdag:  Måna-Hamndalen-Strømmen -   
 Savalen. Evt lysløypa Strømmen ved  
 behov.
Torsdag:  Som mandag + Finnbudalen (lavere  
 prioritet, fin som hundeløype).
Fredag:   Som tirsdag.



3. ONSDAGSTUREN
Hver onsdag kl. 10.00 fra Taverna
Samarbeidsprosjekt med Alvdal LHL, Alvdal 
Pensjonistforening, Alvdal Revmatikerforening, 
Alvdal  Helselag og Alvdal Turforening. Dundrende 
suksess, har tiltaket vært i snart 12 år. 22 stk. 
har over 250 turer! Torbjørg Bjørn har over 500 
turer. 

Hvis du ikke allerede er med, så bli med!

4. MÅNESKINNSTURER ***(*)
Torsdag 12. januar, torsdag 9. februar, torsdag 
9. mars - Allmannstua 18.30 til 21.00
Tirsdag 11. april. Måneskinnstur gjennom Vestfjella.  
Turleder: Johan Ragnar Eggen, mobil 95 87 39 07. 
Avreise: Steia kl. 17.00

God tur i måneskinn!

5. KOM DEG UT DAGEN*
Søndag  5. februar kl. 11.30 til kl. 15.00. 
Allmannstua
Servering av solbærtoddy og kaffe mm, natursti fra   
P-plassen ved Sjulhusvangen, og flotte skispor 
ikke minst. Ved Allmannstua er det valentinløype. 
I tillegg blir det utdeling av hjertemarsj merket for 
for alle som tar turen opp.

KOM DEG UT DAGEN er den nasjonale 
turdagen til  Den Norske Turistforening!

1. TRIMKASSER*
Frem til 30. april
Opplegget går ut på å skrive navnet sitt i boka i 
trimkassene som er satt opp på Tylldalsutsikten 
(Østkjølen), Malenaåsen (Plassen, Åsan rundt) 
og Fossåsbekken (Hamndalen). Det trekkes ut 2 
gavekort på kr 250,- hvert sted. Prosjekt trimkasser 
er i samarbeid med Helselagene i Alvdal

God(e) tur(er)!

2.  EN PÅ TOPP**
Nytt tiltak i år som vi håper vil glede mange. 
Alle som skriver i boka er med i trekning av 2  
gavekort verdt kr 921.Vintertoppen er Bjønnåsen 
921moh. Merket med skilt fra Humla og Øvre 
Kvebergsvangen.Fin trening til 10 på topp sommer. 
Vi setter opp ny trimkase 15. februar. Varighet 
frem til 23. april.  

God vintertur på topp!
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ARRANGEMENTER VINTER OG VÅR 2017

Kvannberget, Tron. Fin topp!

Tylldøler og alvdøler på Tylldalutsikten
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6. TEKNIKK KURS PÅ SKI*
Torsdagene 9. og 16. februar kl. 18.30 klassisk 
trening i lysløypa på Steimoegga
Selv om vi nordmenn er født med ski på beina, 
prøver vi igjen to enkle kvelder med trening i 
å gå på ski. Vi kjører på med instruksjonskurs i 
klassisk- og skøyte teknikk.
Varighet: 1 times tid
Instruktør: Gode og aktive skiløpere fra Alvdal 
Idrettslag

Velkommen på kurs!      

7. DEN STORE MORSDAGEN 
MED SKILEK PÅ NORDIHAUGAN*
Søndag 12. februar
Lek i bakkene frem til kl. 15.00.
Vi feirer den flotte vinteren og morsdagen på 
Nordihaugan. Vi håper mange tar turen til 
Nordihaugan. Fra kl. 12.00 til kl. 15.00 er det stor 
aktivitet med skilek på jordet. Vi kjører opp med 
løypemaskina  så det blir fint å leke seg. Det blir 
konkurranser i både hopp og slalom.

Velkommen til skilek på Nordihaugan!

8. SOLAN GUNDERSENS 
VINTERLEKER*
Torsdag 23. februar i Sandeggbakken kl. 19.00 
(etter off. åpning)
Som en del av Solan Gundersens Vinterleker har 
vi det tekniske ansvaret for Solan Gundersens 
hodelamperenn. Vi har hatt veldig stor deltakelse 
i flere  år og etter som det er kortvarig og  enkelt 
å delta regner vi med det  samme i år også. 
Skøyteløype ut fra stadion i Sandeggbakken. 
Deltagerpremier til alle!

Ut i mørket med hodelampe!  

9. FAMILIESKIDAG PÅ 
ALLMANNSTUA*
Søndag  5. mars
Tradisjonell  skidag for store og små. Natursti  fra 
P-plassene. Kl. 12.30 er det Sportsandakt med Kari 
Prest. Til serveringa kommer det overraskelser.

Velkommen til familieskidag!

Teknikktrening ved Tronsvangen
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STORT OG SMÅTT...
 
 

 

 

Snøscootertransport
Vår assisterende driftsoperatør Olav Magne 
Samuelshaug har løyve, og står til disposisjon 
hele døgnet, mobil: 950 46 371.

Transport til Allmannstua
Vi kan godt  kjøre deg opp til  Allmannstua  
hvis du ikke klarer dette for egen maskin. 
Ta kontakt med  driftsoperatør (tlf. side 7) så 
ordner dette seg. Kr 200 pr. tur.

Betaling på Allmannstua
På generelt nivå ta med egnet  mynt og 
sedler når du handler. Vi får hodebry  når alle 
har store penger og det kjøpes kun en kopp 
saft for eksempel. På forhånd takk.
Vi har hevet noen priser på Allmannstua:
Kaffe til kr 25. Kake til kr 25. Saft kr 15. 
Prisøkning kr 5.

Skøyteløyper
Ordningen fungerer greit med enkelte spesial 
løyper, se side 8. Vårt inntrykk er at folk synes 
dette fungerer greit. Vis respekt slik at du 
ikke  tråkker med ene skia der det er mindre 
bredde.
 

Innspillkassa på skistua
Har du saker som du mener vi  styret bør 
vurdere å jobbe med, så kom med innspill! 
I inngangspartiet på Allmannstua er det ei 
kasse med penn og papir hvor du anonymt 
kan komme med innspill.

Brøyting av seterveier
Dølbekken, Gardvikåsen og  Sølndalen  til 
Sølnsetra er åpen hele vinteren. Øvrige veier 
er vinterbrøytet til sine vante P-plasser til 
vinterferien.
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Løyper i Strålsjøåsen
Olav Strypet og sønnene Anders og Henning 
kjører jevnlig, hele vinteren på vegne av 
Alvdal turforening innover mot Marsjølia og 
Rødalen. Annonseres i avisene, facebook og 
hjemmeside.

Grasrotandelen
Systemet med grasrotandelen i Norsk Tipping  
startet i 2009 og har gitt oss mange kroner på 
konto hvert år. Tusen takk til alle som støtter 
oss.  For det du spiller går  5% direkte til din 
favorittforening. Dette går av overskuddet i 
Norsk Tipping. I Alvdal  er det mange  gode 
foreninger med i ordningen. 

Ønsker du å støtte Alvdal Turforening eller 
annen forening i Alvdal, er det bare å ta 
kontakt med din tippekommisjonær som 
ordner det praktiske.
Vårt organisasjonsnummer er 983 987 907.

Hunder i skiløypa
Folk er stort sett veldig flinke til å ta  vare 
på hunden sin i skiløypa.Hold hunden i bånd, 
kast ut møkk av skiløypa og ikke la hunden 
gå i helt ferske skiløyper, sporene må stå i 
minst  2 timer  før de er harde nok til å tåle 
hundepoter.

Breisjøseter Alvdal Vestfjell
Er  åpen fra uke 8, midt i februar.  
Mobil: 970 69 836. Snøscooter løyper både 
fra Dølbekken og Sølnsetra i Sølndalen. 
DNT selvbetjeningshytter kan brukes hele 
vinteren.

Langtur til  USA
Fredag 20. januar reiser en gruppe på 29 
stk. fra Alvdal Turforening til Los Angeles. 12 
dagers tur. Det blir mye turgåing... først og 
fremst  til  Grand  Canyon - som jo kjent er 
litt større  enn vårt eget  Jutulhugg. 
Reportasje med lysbilder kommer i etterkant.
 

VI TRENGER FLOTTE BILDER!
Vi er alltid ute etter gode bilder fra sommer og vinter turer i Alvdal:  
Send til oss: Turforening@alvdal.com eller Opplev Alvdal: post@opplevalvdal.no                         
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10. UTENFOR ALLFARVEI  
- STORT OG SMÅTT   
Søndag 12.mars
Oppmøte: Steia kl. 10.00
Turleder og kjentmann: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 965
Bjørn tar oss alltid med på små koselige turer 
i nærmiljøet. Ofte går turen til Østkjølen, alle 
områder i bygda har sin sjarm. Vi går ei  nyoppkjørt 
løype og  tar oss en lang og god rast. Det er alltid 
noe å se på ved slike småturer. 

Ha en god kosetur!

11.  RENDALSFJELLA****
Lørdag 25. mars
Turleder: Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907. 
Fellesavgang fra Steia  Alvdal kl.  08.00  til Søvollen 
ovenfor Undsetbrenna i Rendalen kl. 09.00  Her går 
vi over laaaaange floer og fjell over til Sølndalen 
og videre til Johnsgard i Sømådalen.  Vi har hatt 
denne turen flere ganger før (sist i  2011) og det er 
noe magisk ved stedet som gjør at vi vil tilbake. En 

Hallvor og Anne Marit Skjøren

relativ lang tur på 45 km, men i flatt terreng. Flere 
raster underveis, avslutning med 3 retters middag 
på Johnsgard Turiststed. Transport hjem. Bli med - 
dette er en sjelden flott tur.

God tur i  Rendalsfjella!

12.  BREISJØSETRA, 
2 DAGERS TUR**
Lørdag 1. og 2. april
Turleder: Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907. 
Tradisjonell tur som har gått i alle år, meget 
trivelig tur. Vi går inn fra  avtalt sted, i flere år nå 
har vi gått inn fra Atndalen,  alternativt  Sølndalen 
for den som vil det.  Hyggelig middag og sosialt  
lag utover kveden. Valgfri  rute  hjem  søndag.  
Påmelding: Fra  1. februar til turleder. 
Medarrangør: Folldal og Hamar Turforening.

Bli med på sosial tur til fjells!

13. RØDALENS  HEMMELIGHETER
Søndag 9. april
Turleder: Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907. 
I god tradisjon etter hvert arrangerer en fellestur 
på ski palmesøndag. Vi kjører i år tilnærmet en 
kopi av fjorårets tur men åpner muligheten for 
forandringer hvis vær og føre er bra.
I utgangspunktet går vi fra Nytrøa ved Stubsjøen  
til skihytta Jervheim og så sakte men sikkert 
gjennom  Rødalen. En tur på 18 km som passer for 
alle aldre. Vel fremme i Gardvikåsen blir det  mat å 
få kjøpt i gapahuken til Velforeninga.

God påsketur!

Kvile ved gapahuken ved Sølna, Rendalsfjella

Fra tidligere tur på Svartbekkjølen
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Alltid flott på Svekkbekkjølen

14. KOSETUR PÅ 
SVARTBEKKJØLEN - IGJEN**
Onsdag 12. april
Turleder: Johan Nesteby, mobil: 916 31 587.
Oppmøte: Steia kl. 10.00 for samordning av skyss.
I ethvert turprogram er det vanskelig å komme 
utenom Svartbekkjølen. I dag tar vi oss en tur 
“innpå kjølen” igjen, vi  besøker noen av buene i 
området, kanskje ser vi på noen dyrekadavre som 

har falt i løpet av vinteren. Vi får se hva som er på 
“markedet”, litt avhengig av vær og vind.
Uansett så har vi god tid i dag, vi tenner bål og 
hygger oss med naturen og hverandre.

Velkommen til kosetur!

15. STEN  - VI SETTER 
OSS NYE MÅL*
Lørdag 23. april kl. 14.00 - åpning av BF-Bjella  
Vår samarbeidspartner BF Bygg AS henger opp ei 
klokke som alle som går opp kan ringe i! 

På vei mot Breisjøseter fra Solvang. Bakgrunn: Rondane med Rondeslottet, Vinjeronden og Storronden



17. TREKKFUGLER*
Lørdag 6. mai (alt. 13. mai - avhenger av våren) 
Oppmøte: Aukrustsenteret kl. 14.00.
Fagmann: Bjørn Pettersen, tlf.: 62 11 36 91.
Alltid koselig tur, og selvsagt aller best hvis 
været er godt. Litt avhengig av hvor langt 
våren er kommet men kanskje reiser vi opp til 
Strålsjøen i Strålsjøåsen hvor vi er garantert å få 
se noe. Tradisjonell vårtur i forhåpentligvis god 
vår temperatur. Kaffeservering skjer på Bekketun - 
hytta til Else Helen i Gardvikåsen, med råflott utsikt.
De som har - ta med kikkert og fuglehåndbok!

God kikkerttur! 

18.  STOLPEJAKTEN*
Fra 13. mai 
Informasjon  tilgjengelig  på offentlige steder.
Teknisk arrangør: Alvdal Idrettslag, Alvdal Helse-
lag og Alvdal Turforening, se  www.stolpejakten.no
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt 
plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres 
både manuelt, digitalt og ved å laste ned en 
applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne 
QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. 

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å 
aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, 

Vi håper dette slår an. “Åpningen” av klokka 
skjer kl. 14.00 23. april.
Ny bok i trimkassa på toppen STEN 905 moh legges 
ut fra 1. april - sesongen går frem til ut oktober. 
I samme periode i fjor var det registrert 2961 navn 
i trimkassa. I år satser vi på å slå dette, klarer vi 
tre tusen navn?

God tur(er) til Sten i 2017!

16. 1. MAI PÅ DOVREFJELL
Søndag 30. april
Oppmøte: Steia kl.  08.00 for samordning av skyss.  
Alt.: Folldal Rutebilstasjon kl. 08.45.
Opplegg: Avhengig av  snøforhold tar vi oss en tur 
et eller annet sted på Dovrefjell. Blir det lite snø tar 
vi en moskus safari, avgjøres i forkant.   
Felles opplegg  med Folldal Turlag.   
Turledere: Arne Lohn, mobil: 411 01 326 og  
Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907.

Dovrefjell  - Norges Nasjonalfjell!
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Ivrige fuglekikkere i Strålsjøen

Gapahuken i SognanHumla, Østkjølen. Vertskap Astri og Jarle Tronslien. 
Fellestur for noen år siden til Bjønnåsen
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 Tron, talkum gruva. Prosjekt: Bli kjent i nærmiljøet
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20.  BLI KJENT I NÆRMILJØET*
Hver mandag fra 22. mai til sommerferien
Vi fortsetter  suksessen fra i fjor  og arrangerer   
lokale småturer i nærmiljøet.
Turledere: Else Helen Lillestrøm, mobil: 908 21 509 
og Brit Iren Stornoen, mobil: 480 85 285.
Oppmøte: Sparebanken Hedmark kl. 18.00 hver gang.

Bli med og bli kjent i Alvdal!

Bli kjent i nærmiljøet

Gode spor så langt du orker å gå på Kvebergskjølen

syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – 
eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre 
kjent i bygda. Stolpejakten er en allmennyttig 
forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant 
folk flest i hele landet. Over  hele landet har tiltaket 
vært svært  populært.

God trim med stolpejakten!

19. KVEBERGSBERGET MED 
KLÆHØLET**   
Lørdag 20. mai
Oppmøte: Steia kl 11.00 for samordning av skyss.  
Turleder: Bjørn Langleite, mobil: 982 55 965.
Vi starter Ti på topp sesongen med en meget lett, 
interessant og spennende tur til Kvebergsberget.  
Vi går innom det kultur historiske stedet Klæhølet.   
Varighet en par timer maks. 

God sesongstart! 
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21. RETT TIL TOPPS 
- VESLETRON*
Søndag 28. mai
Oppmøte: Steia kl. 11.00 for samordning av skyss.
Turleder: Bjørn Langleite, mobil: 982 55 965.
Ti på topp materiell legges ut for salg fra 20. mai.   
Fellestur til årets andre ti på topp post.

God sesong med ti på topp!

22. FOTOKONKURRANSE
Fra 1. januar til 15. mai
I samarbeid med Alvdal Fotoklubb inviteres til 
fotokonkurranse.  
Bildetema: Ut i naturen - sommer som vinter.   Det 
trekkes ut  3 vinnere, gavekort. 
Send oss bilder på alvdal.foto@gmail.com. 
Kontaktperson: Bjørn Langleite, mobil: 982 55 965.

Lykke til!

Auma juvet

Vinnerbilde årets fotokonkurranse: Eline Thorshaug

Ti på topp  -  Knutsthovde, Folldal
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Foto: Bjørn Langleite

GI DITT BIDRAG 
TIL LØYPENETTET 

I ALVDAL!
Vår store økonmomiske utfordring er drifting av løypepreparerings utstyret. 

Vi anmoder om at alle brukere av  løypenettet  bidrar økonomisk. 
Viser til giroblankett med informasjon vedheftet sommer- og høstprogrammet.

 
I vinter vil vi kjøre en kampanje for å få alle aktive brukere til å bidra til felleskapet.

Gledelig er det at flere veglag har bidratt med tilskudd til løypekjøringa. Siste året har vi fått 
bidrag fra veglagene Haustdalsvegen, Sølndalsvegen, Gardvikåsen og Sivildalen. 

Kjøringa på Savalen isen er Mobilgrus med som samarbeidspartner.  
Dette er godt  samarbeid - gode skiløyper betyr at flere benytter seg av seterveiene.
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  ARRANGEMENTER SOMMEREN/HØSTEN 2017

Vi presenterer noen smakebiter av de arrangementene vi skal ha til sommeren og høsten. I god tradisjon 
presenteres "10 på topp" postene allerede nå. Vi er i gang med planleggingen, kom gjerne med forslag til 
turer og tiltak. Vi har samarbeid med Folldal Turlag og Historielaget Fredriks Gave om noen  arrangementer.

Fysisk gradering av turtilbudene:
 *Lett     Tidligere erfaring fra skiturer er nødvendig, men nødvendigvis ikke fjellturer.  
  Turene går som regel i oppkjørte løyper.
 **Ganske lett   Tidligere erfaring fra skiturer med ryggsekk er nødvendig. Terrenget vil være  
  forholdsvis flatt uten de store høydeforskjeller.
 ***Middels Tidligere erfaring med skiturer er nødvendig. Det kreves at man behersker
   skiløping med ryggsekk i kupert terreng.
 ****Litt krevende  Krever flere års erfaring fra skiturer i høyfjellet. Deltagerne må kunne mestre  
  lange opp- og nedoverbakker under vekslende vær- og føreforhold.
 *****Krevende    Dette er turer for spesielt gode skiløpere som har omfattende fjellerfaring,  
  gode skiløperferdigheter, og spesielt god kondisjon og særdeles utholdenhet.

Alvdal Turforenings sommer - og  
høstprogram er klart til 1. juni.

A. TI PÅ TOPP
I år for 36. gang og topp nr. 360.....!

1 Kvebergsberget   713 moh.
2 Gruvkletten   1198 moh. 
3 Vesletrond N   945 moh. 
4 Måna   1117 moh. 
5 Vissmannnskletten   1098 moh. 
6 Storskarven   1024 moh.
7 Langfjellet   1284 moh.
8 Tverråfjellet   1334 moh.
9 Digerkampen   1493 moh.
10 Snøhetta   2285 moh.

B. DIVERSE TURER/TILTAK/
ARRANGEMENTER  (smakebiter)
• Digerkampen -  mat på Romdalssetra
• Skogstur til bua i Hauståsen
• Sykkelvegen i  Øikletten  21 år
• Reåpning av gammelveien  Barkald - Høyegga
• Nedsetting av minnestein ved “ et ugjestmildt  
 fødested” - Sør Samisk Forening 
• Gapahuken i Nordkletten
• Den lange dyregravsrekka i Dølbekken
• Skytefeltveien Hjerkinn for sykkel - stenges om  
 få år
• Snøhetta med stopp på Snøheim
• Minnesmerke i Sølndalen
• Ukas tur på egen hånd på  nye stier
•  Vi planlegger ny sykkeltur til sommeren 
 - program kommer. Kom gjerne med forslag.



ALLTID NOE Å GLEDE 
SEG TIL MED 

ALVDAL TURFORENING!

www.turforening.no
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Pins for bruk på stav
 laget etter idé fra Narve Sevilhaug 

selges på Alvdal Bok- og Papirhandel.
Godkjent av Alvdal kommune.

Kun 100 stk.

Kr 100,-

Alvdal turforening
 tøymerke

 for bruk på tøy og  sekk  o.l.  
Kr  50 ,- selges  på  

Alvdal Bok- og Papirhandel 
og Allmannstua.


