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ARRANGEMENTER VINTER - VÅR 2021

1. 
JANUAR 
til 26. april

Trimkasser 

- side 7 -

17. 
FEBRUAR

Kjærlighetsmøte 
ved Nysetra

31. 
JANUAR 
Alvdal Tur-

forening 40 år  

 10. 
FEBRUAR 
Teknikkurs  

på ski

28.
FEBRUAR

Trugetur

7.
MARS

Familieskidag 
på Allmannstua

13.
MARS 

Dølbekken til  
Atndalen

 

21.
MARS 

Sølnsetra
 fra Grimsbu

28.
MARS 

Palmesøndag 

Rødalen

1. 
FEBRUAR

TIL 26. APRIL

En på topp 

31. 
MARS 

Påskeuka  

Bålbrenningstur

9.
TIL 10. APRIL 

Breisjøseter
med god mat

20.
APRIL 

 til 10. mai 

Våryr

4. 
MAI  

alt. 9. mai  

Trekkfugler

1.
 APRIL  

Åpning av årets  
sesong på Sten 

10. 
MAI

Hauståsbua

15.
MAI

Ti på topp 
og Ukas sti

17.
MAI 

Flaggheising 
på Sten

23.
MAI 

Ti på topp 
Fellestur

- side 7 - - side 8 -

- side 9 - - side 9 - - side 10 - - side 10 -

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

- side 10 - - side 10 - - side 11 - - side 11 -

- side 12 - - side 12 - - side 12 - - side 12 -

HVER 
ONSDAG 

HELE ÅRET
Onsdagsturen  

- side 7 -

1981 - 2021

- side 8 -
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SERVERING - HELGAS LØYPE 2021

Lør 2. januar 
t.o.m.

søn 3. januar
LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua

Søndag 
10. januar

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua

Søndag 
17. januar

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua

Søndag 
31. januar

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua
40 årsjubileum

Søndag
7. februar

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua

Søndag
14. februar

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua

Mandag 1. mars 
t.o.m.

lørdag 7. mars

VINTERFERIE
Allmannstua 

åpen hver dag

Søndag
28. februar

LØYPE

Plassen
SERVERING

Taubanehuken

Søndag
7. mars

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua               
Familieskidag

Søndag
14. mars

LØYPE

Hamndalen
SERVERING

Norengvangen                   
- 6 års jubileum

Søndag
21. mars

LØYPE

Østkjølen
SERVERING

Allmannstua  

Søndag
28. mars

LØYPE

Gardvikåsen 
SERVERING

Gapahuken på 
Vassbakken  

Søn. 28. mars t.o.m. søn. 4. april       

PÅSKE 
– ALLMANNSTUA ÅPEN 

HVER DAG 

Søndag
11. april          

SERVERING

Allmannstua
sesong-

avslutning

FULLMÅNEÅPENT 
ALLMANNSTUA

Onsdag 27. januar
Fredag 26. februar

Søndag 
24. januar

LØYPE

Plassen
SERVERING

Allmannstua



4

31. januar i år fyller 
Alvdal Turforening 40 år!

Foreningen ble stiftet for få å en bedre 
organisering av løypekjøringa, 
profesjonalisere faget og få tilgang til 
bedre og større løypepreparerings-
utstyr. Vår modell med egen forening 
var banebrytende i Hedmark. Alle 
bygder i Fjellregionen kopierte oss og 
har stiftet sin turforening eller turlag. 
Det var Sigurd Thoresen som hadde 
ideen og var drivkraften for å stifte 
Alvdal Turforening. Vi har mye å takke 
Sigurd for, og er i dag evig takknemlig 
for jobben som ble gjort for 40 år siden! 

Ny løypemaskin av merke BOMBI ble 

anskaffet kort tid etter dannelsen av 
foreninga. Maskina var en revolusjon 
og kostet den gang over kr 100.000 
som den gang var en stor utfordring å 
finansere. I mars samme år som Alvdal 
Turforening ble stiftet ble det arrangert 
fellestur til Atnasjø kafe gjennom 
Sølndalen med start fra Sølnsetra med 
67 deltakere!
1. mai i oppstartsåret var det også 
fellestur til Snøhetta med stor 
oppslutning. Ti på topp ble også startet i 
1981 og har blitt arrangert hvert år siden, 
altså topp nr. 400 i jubileumsåret!
Som for mange andre ble 2020 et 
utfordrende år også for oss. Servering 
på Allmannstua og alle arrangementer 
ble stoppet i mars grunnet 
koronapandemien. 

VI ØNSKER VELKOMMEN 
TIL EN NY VINTER OG VÅRSESONG

Fra Bråttet nea Åsvangen. Foto: Lars Olaf Eggestad
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STYRET
Johan Ragnar Eggen, leder 
Tlf.: 958 73 907
Arne Helge Dahlen, nestleder
Tlf.: 413 17 533
Marit Grøtting , styremedlem
Tlf.: 901 21 351
Else Helen Lillestrøm, styremedlem
Tlf.: 908 21 509
Bjørn Langleite, styremedlem
Tlf.: 982 55 965
Dag Strøm Andersen, varamedlem
Tlf.: 975 21 146
Brit Iren Stormoen, varamedlem
Tlf.: 480 85 285

MEDLEMS-
KONTINGENT
Barn (under 17 år) kr 100,-
Voksne kr 450,-
Familie (barn under 21 år) kr 800,-

Bankkontonummer: 
1895.44.22050. 
Adresse: 2560 Alvdal.
VIPPS: 548833

Bankgiroblankett finner du i 
midten av dette programmet. 
Napp forsiktig ut hele midtsiden 
så har du giroblanketten klar. 

Kvitteringen gjelder som bevis. 
Org. nr.: 983 987 903 
 - Enhetsregisteret og Frivillig-
hetsregister Brønnøysund.

På prosjekt SPORIL – ny løypemaskin 
gjenstår nå kun jobbing med refusjon 
av merverdigaviften. Aktivitet på ulike 
områder har vært gjennomført som 
planlagt siden mai 2020. 

Vinteren 2020/2021 lar vente på seg. 
I fjor var sesongen nesten 6 måneder, 
i år ser det ut til å bli maks 4 måneder. 
Vi er godt forberedt, løypetraseer 
er ryddet og sjekket, snøscooter og 
løypemaskinen SPORIL er klar.
I jubileumsåret er det ingen ting 
som ville glede mer enn mye snø og 
oppkjørte løyper i alle grender hele 
vinteren.

Årsmøtet for 2020 den 25. november 
i Nordihaugan ønsket at jubileumsåret 
2021 skal fylles med mye aktivitet en 
jubilant verdig. Vi vil ha tilbud om rekke 
arrangementer og tiltak hele året. 

Vår store klassiker TI PÅ TOPP fyller 
også 40 år i 2021 og det vil vi markere 
skikkelig. Under forutsetning om at 
det kommer nok snø, vil vi bruke mye 
ressurser på løypekjøring til og med 
påska både i det ordinære løypenettet 
og i hytte- og seterdalene. Årsmøtet ga 
også grønt lys til å jobbe med 3 store 
prosjekter i 2021, nemlig turveg for alle 
til Høgåsen, nye Tylldalsbua og siktrose 
på Store Sølnkletten.

Vår økonomiske ryggrad er og blir 
en stor og aktiv medlemsmasse 
samt bidragsytere til skiløyper og 
løypemaskin. Medlemskontingent er økt 
i år etter å ha vært på samme nivå siden 
2014. De alle fleste brukerne er flinke til 
å betale, noe som vi håper vil vedvare. 
Alvdal Turforening vil ønske alle fine 
opplevelser i skog og mark også i 2021
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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). Normalt starter 
løypeprepareringen fra kl. 07.00. Det 
kjøres ikke løyper når det er kaldere enn 
minus 20 grader på Steimoegga eller 
ved dårlig vær frem til kl. 12.00.

Mandag og tirsdag prøver vi å holde 
et lavere aktivitetsnivå, for å spare 
ressurser. Dog vil Plassen og Østkjølen 
bli preppa ved store snøfall. Lysløypa 
på Steimoegga Idrettspark blir kjørt 
både mandag og onsdag ved behov, for 
både klassisk og skøyting.

Onsdag:  Måna - Hamndalen-Strømmen 
- Savalen. Evt lysløypa på 
Strømmen ved behov.

Torsdag:  Plassen/Åsan rundt + 
Finnbudalen

Fredag:  Østkjølen

I tillegg til vanlig spor prepareres det for 
skøyting slik:
Lysløypa, Steimoegga.
Tronsvangen, Sjulhusvangen 
- skøytetrase opp til Allmannstua fra
Sjulhusvangen 

Se vårt tur- og løypekart på 
turforening.no for alle skiløyper. 
Lysløypa på Steimoegga skal framstå i 
preparert stand i perioden mandag til 
fredag. Lyset er tent til kl. 22.00.

HELGAS LØYPER 
I HYTTEOMRÅDENE 
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 hytte-
områdene 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.

VÆR- OG 
FØREMELDINGER
Opplysninger om løypepreparering-
en kan du finne på turforening.no, 
skisporet.no og på vår Facebook 
side.

Temperaturen på Allmannstua: 
Send sms “002285 s 2560” til 
26177 og få temperaturen på 
mobilen omgående. Ellers vises 
det til løypemeldinger på fredager 
i lokalavisene.Temperatur på 
Tronsvangen. Nord-Østerdal 
Kraftlag sin måler turforening.no

DRIFTSOPERATØR: 
Olav Magne Samuelshaug, 
mob.: 950 46 371
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ARRANGEMENTER VINTER OG VÅR 2021

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

1. ONSDAGSTUREN*
Hver onsdag kl. 10.00 fra Taverna
Samarbeidsprosjekt med Alvdal LHL, 
Alvdal Pensjonistforening, Alvdal 
Revmatikerforening, Alvdal Helselag og 
Alvdal Turforening. Tiltaket er en flott 
sosial arena foruten trimmen, samt en 
lang god kaffesamtale som er minst 
like viktig. Det settes stadige rekorder 
i Onsdagsturen, og vi anmoder om at 
enda flere tar turen til Taverna hver 
onsdag kl. 10 – sommer som vinter.

x

2. TRIMKASSER*
Frem til 26. 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,- på hvert sted. 

3. KJÆRLIGHETSMØTE  
VED NYSETRA*
ONSDAG 17. FEBRUAR KL. 18:00  
-  NYSETRA PÅ ØSTKJØLEN.
Alvdal Turforening og Vinterfest i Alvdal 
inviterer til tur langs Nyseterveien, fra 
Tronsvangen eller Sjulhusvangen. 
I dokumentar om Kjell Aukrust på NRK 
20. desember fortale oss at det var på 
Nysetra han møtte sin Kari.  
På P-plassen på Nysetra tenner vi bål   
og oppfordrer alle til å ta med seg noe 
godt å grille og noe varmt å drikke. Det 
blir musikalsk innslag og fortellerstund 
rundt bålet. 
Felles måneskinn/hodelyktstur ned igjen 
til ditt utgangspunkt! Velkommen! 
 

4. ALVDAL 
TURFORENING 40 ÅR* 
Søndag 31. januar
Vi er 40 år i 2021. Det markeres på selve  
dagen den 31. januar. På Allmannstua  er 
det åpent med gratis servering. 
Vi tilbyr gratis skyss med snøscooter for 

Prosjektet er i samarbeid 
med Helselagene i Alvdal.

1981 - 2021Gamle Folldalsvei. Foto: Brit Iren Stormoen
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den som trenger det - ta kontakt med  
driftsoperatør Olav Magne S. mobil: 
950 46 371. Avhengig av vær og føre 
så er det en liten offisiell markering kl. 
13.00 på verandaen. 40 års bursdagen  
vil bli markert flere ganger i barmark-
sesongen, det er mere praktisk for flere  
å markere dagen nede i bygda.

x

5. EN PÅ TOPP
- VINTER ** 
Start 1. februar - frem til 26. april
Vi har også i år et vintertopp tilbud, 
denne gangen med toppen Kvitvola på 
Haustdalen. Vintertoppen kan bestiges 
fra mange kanter bl.a. Langsetra. 
Alle som bestiger toppen er med i 
trekningen av et gavekort verdi kr 400 
på Alvdal Bok- og Papirhandel.

6. TEKNIKKURS 
PÅ SKI*
Onsdag 10. februar kl. 18.30 på 
Steimoegga Idrettspark
Vi prøver også i år en kveld med teknikk 
kurs på ski. Litt grunnleggende teknikk 
- det er ikke så mye som skal til før en 
får bedre fremdrift og mere glede av 
skituren. Varer en times tid. Passer for 
alle aldre.
Instruktører: God aktive skiløpere fra 
Alvdal Idrettslag.

x

8. TRUGETUR**
Søndag 28. februar
Oppmøte: Steia kl. 10.00
Turleder: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 965
Det å ta seg frem på truger i snøen 
er både praktisk og fullt mulig for folk 
flest. Dagens truger er veldig gode og 
gjør det nesten like enkelt å gå som 
på sommerstid. Vi går fra Slettmoen 
på Kvebergskjølveien og i retning 
Bjønnåsen. Husk å ta med staver. 
Alvdal-Tynset Sport har tilbud på truger 
hele vinteren. Bjørn tar med flere par til 
trugeturen.

Foto: Inger Pedersen Nesteby

Foto: Brit Iren Stormoen

Fra programhefte i 1981
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x

9. FAMILIESKIDAG PÅ 
ALLMANNSTUA* 
– sportsandakt og TINE smaksprøver.
Søndag 7. mars
Kristine, den nye presten i Alvdal, 
avholder en sportsandakt på 
Allmannstua, slik som sin forgjenger Kari 
Prest. Vi håper på godt vær og gode 
skiløyper, noe som det ofte er i mars 
måned. Foruten Sportsandakt har vi 
natursti, lek i bakkene og smaksprøver 
fra Tine. 

x

10. DØLBEKKEN TIL 
ATNDALEN****
Lørdag 13. mars 
I jubileumsåret må vi bare ha en tur 
sørover fra Dølbekken eller Aumdalen. 
Vi kan gå til Hanestad eller Gråsjøen 
eller helt ned til Fossum i Atndalen. Hvor 
avhenger av vær og føre. En tur på 
25-30 km. Ta med rikelig med mat og 

drikke, samt vindtett tøy.
Turleder og påmelding til:
Johan Ragnar Eggen, mobil 958 73 907

11. GRIMSBU TIL 
SØLNSETRA***
Søndag 21. mars
Turleder: Arne Helge Dahlen, 
mobil: 413 17 533
Start: Fra Sølnsetra kl. 10.00
 – påmelding til turleder eller liste på 
Alvdal-Tynset Sport.
Med start fra Stormoegga i Grimsbu 
tar vi turen oppover mot Raukletten, 
etterhvert Bjønnsetra. Så videre mot 
Sølndalen og etterhvert Sølnsetra.  
En tur på 28-30 km i flott terreng. 
Ta med vindtett tøy og godt med varm 
drikke. Vi avslutter med middag på 
Grimsbu Turistsenter.

Mot Storrøa i Vestfjella. Foto: Brit Iren Stormoen

Sølndalen. Foto: Bjørn Langleite

Rødalssetra. Foto: Johan Ragnar Eggen
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12. RØDALEN**
Palmesøndag 28. mars 
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil 958 73 907
Påmeding: Alvdal-Tynset Sport eller 
direkte til turleder.
Avreise med felles transport fra Alvdal 
og Tynset. Start ved Stubsjøen, med litt 
motbakke opp til Jervheim hvor vi har 
saftstopp. Herfra går vi i oppkjørte spor 
til Søgårdvangen hvor vi kviler ut. 
Så videre på lange flater gjennom dalen. 
Håper på godt med snø, så det blir godt 
å gå. Siste etappe opp mot Gardvikåsen, 
og matkvile i den flotte gapahuken. 
Herfra transport hjem. Turens lengde er 
på 18 km. 

x

13. BÅLBRENNINGSTUR*
I påskeuka onsdag 31. mars 
Oppmøte: Steia ved banken kl. 12.00
Turleder: Leiv Skare, mobil: 995 78 559
Vi kjører til Aumdalen og Svartbekkjølen.
Her går vi en liten stund på ene siden av 
bilveien. Vi tenner bål, koser oss med 
gode samtaler over et godt måltid. 
Husk fjellski. Varighet et par timer.

14. ÅPNING AV ÅRETS 
SESONG PÅ STEN* 
med BF bjella torsdag 1. april
Vi markerer ”Aukrust i 100” med ny 
fuglekasse i kjent Aukrust stil som skal 
brukes som trimkasse. Sten blir årets 
topp i Alvdal og vi håper mange tar 
turen opp mange ganger for 100 års 
jubilanten.
Ny bok i fuglekassa på STEN 905 moh 
legges ut fra 1. april - sesongen går frem 
til ut oktober måned. I fjor var det 2000 
navn i boka, som må betegnes som i 
et normalår. Årets trippeltur er: Sten, 
Storfjellet og Urdskarskampen.Gavekort 
trekkes i bakkant

x

15. BREISJØSETER 
MED GOD MAT**
Lørdag 10. og søndag 11. april
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil 958 73 907
Trivelig og tradisjonell tur som har gått 
i alle år. Vi går inn fra avtalt sted - i 
flere år nå har vi gått inn fra Atndalen, 
alternativt Sølndalen. 
God middag med sosialt lag utover 
kveden. Valgfri rute hjem på søndag. 
Påmelding fra 1. februar til turleder. 
Medarrangør: Folldal og Hamar 
Turforening.

Foto: Inger Pedersen Nesteby
Foto: Johan Ragnar Eggen
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x

16. VÅRYR*
20. april til 10. mai 
Kom i vårform med å delta i VÅRYR.
Fjorårets tiltak hadde stor oppslutning.
Alltid deilig med vår og lengre dager. 
VÅRYR er et selvbetjeningstiltak hvor en 
må bestige 3 ulike steder totalt 6 ganger 
dog minst en gang pr. sted. Stedene 
er Sten, Baugsberget eller Hauståsbua. 

Når du har gått de turene du har tenkt, 
registrerer du deg på: 
alvdal@turforening.no eller 
mobil: 958 73 907.

17.TREKKFUGLER*
Tirsdag 4. mai (alt. 9. mai - avhenger av 
våren) 
Oppmøte: Aukrustsenteret kl. 14.00.
Fagmann: Bjørn Pettersen, 
mob: 909 67 904.
Litt avhengig av hvor langt våren er 
kommet men kanskje reiser vi opp 
til Strålsjøen i Strålsjøåsen hvor vi er 
garantert å få se noen trekkfugler. 
Tradisjonell vårtur i forhåpentligvis god 
vårtemperatur. Kaffeservering .

Foto: Inger Pedersen Nesteby

Fra mai. 2020 en fin vårkveld. 
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18. HAUSTÅSBUA**
Søndag 9. mai 
Åpen bu med servering mellom kl. 12.00.
og kl 14.00. Gode tilbud på sjokolade fra 
Allmannstua. Kulturinnslag m.m. 
kl. 13.00.
Vi er bokstavelig midt i skauen og 
skogbruksleder i Alvdal Kommune, 
Anders Jensen vil derfor si litt om 
skogsdrift og hva skogen betyr for 
bygda vår.

19. TI PÅ TOPP 2021 
OG UKAS STI* 
Starter salg av materiell 15. mai 
- første topp tilgjengelig 22. mai
Materiell selges på Alvdal Bok- og 
Papirhandel.
I år med topp nr. 400! Tradisjonelt tiltak 
som har vært svært populært i alle år. 
En av de store fordelene med tiltaket 
er at en blir bedre kjent i bygda vår og i 
fjellregionen.
Vi legger også ut konvolutter for 
materiell for Ukas sti 2021.

20. FLAGGHEISING 
PÅ STEN PÅ 
NASJONALDAGEN*
Søndag 17. mai
Presist kl. 08.00 blir flagget hevet på 
Sten, 905 MOH.
Ta med egen kaffe og niste. Vi kan by 
på Champagnebrus til alle som tar turen 
opp.

21. TI PÅ TOPP 
- FELLESTUR** 
23. og 30. mai
Hvilke topper ser du når materiellet er 
ferdig. Begge turene er to lokale ”små” 
topper. Ifbm. jubileumsåret vurderer vi 
etter innspill fra turgåere å ha fellesturer 
på mange av de små lokale toppene.

17. mai 2020 Vigdis Sagplass med Kira og Bella.
 Foto: Johan Ragnar Eggen

Sølnkletten 1827moh. Toppbestiger Nils

Velkjent sted i Hauståsen
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Storkollen i Egnundalen. Foto: Johan Ragnar Eggen

Ti på topp 2021
I år for 40. gang og topp nr. 400!

NR TOPP MOH 
1   Raudfjellet   988  
2  Kvitvola   1248
3   Blåskarven  1445
4   Høgkuven  1236
5   Løvhaugen 960
6   Urskardskampen 1058
7   Vesltjønnvola 1010 
8   Urdlivola 937
9   Tegningshøa 1303
10   Øykjekletten 1266
11   Sølnkletten  1827
12   Blårandfjellet  1238 
13   Gråvola  962    
14   Høgkletten 1272      
15   Fjordungskollen 1138

I jubileumsåret 2021 smeller vi til 
med 15 topper!
Det er lagt opp til 10 lette topper som 
alle kan ta, og fem som krever litt mer.
Det er fritt valg hvilke topper man vil ta. 
Uansett, fem topper kvalifiserer til 
diplom. Det blir ikke satt poeng på 
toppene i jubileumsåret.

 

 
 

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.
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Dette vil vi jobbe 
med i jubileumsåret
A. Fra årsmøtet i november 2020
-  Informere om helsebegrepet og stimulere til økt aktivitet hele året gjennom en 

rekke arrangementer og tiltak samt oppkjøring av skiløyper. Spesielt vekt på 
turer i nærområdet. Vi er 40 år i 2021 og det markeres på ulike måter gjennom 
hele året.

-  Gjøre ferdig skiltprosjekt  på Åsan rundt og Haustdalen rundt.
-  I samråd med Historielaget Fredriks Gave fortsette å merke historiske steder i 

Alvdal.
-  Bygge bruer i sentrale turløyper bl.a. ved Tronsåa og Spigsetvangen
-  Rydde gamle stier og få dem merket
-  Realisere sykkelprosjekt med Steien Hotell og Urørt ski- og Sykkeleventyr AS
-  Få satt opp enkelt overbygg for snøscooter med utstyr ved Sjulhusvangen
-  Avklare hva vi gjør med prosjekt garasje for SPORIL løypemaskin.
-  Avklare og få til en sikker arkivplass for materiell etter 40 års drift.

B. Turveg for ALLE til Høgåsen 991 MOH
Vi vil legge til rette for ALLE.  Også de med nedsatt funksjonsevne. Det er noe 
symbolsk i det å komme til TOPPS. Målet er å lage til en turveg med bredde 
på maks 3 meter med fjellmasse som gjør det mulig for de med rullestol også 
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å komme opp. Strekningen er 800 meter med en høydestigning på 80 meter. 
Utsikten fra toppen er kjempebra. Grunneiere er positive. Planmyndighetene i 
Alvdal Kommune må gi tilatelse til tiltaket. Vår jubileumsgave til turfolket håper 
vi kan realiseres til sommeren.

C. Oppsett av nye Tylldalsbua
Tylldalsbua er ei gammel ”måssåbu” på Østkjølen, midt mellom Tylldalen og 
Kveberg. Bua er snart helt borte, det er ønske om å reise ei ny bu. Fra Olav 
Nyeggen har vi fått et sommerfjøs som må flyttes pga. breddeutvidelse av 
RV3. Olav vil at sommerfjøset brukes som nye Tylldalsbua. Vi ser gjerne at 
vi finner en samarbeidspartner i Tylldalen som vi kan eie bua sammen med. 
Målsetting er å få flyttet med snøscooter et restaurert sommerfjøs like før 
snøen går. Oppsett av bua kan skje utover sommeren og til neste år. Bua 
ligger midt i turløypenettet både sommer og vinter. Grunneier er positiv, likeså 
planmyndigheten i Alvdal Kommune.
Bidrag til prosjektet. Se giroblankett på midtsidene.

D. Siktskive på toppen av Store Sølnkletten 
 1827 MOH

En detalj skive som viser hva du ser fra toppen. Passer utmerket til Ti på topp 
og vår store turklassiker. Kostnad over kr 100 000. Nesten ferdig finansert med 
midler fra Tynset- og Folldal Turforening, Sparebank Stiftelsen Hedmark, DNT 
NØ, Statsskog og private sponsorer. Grunneiere og planmyndighet i Alvdal er 
positive til tiltaket. Målsetting om å få avduket siktskive sensommer neste år. 
Prosjekteier er Alvdal Turforening.

Sølnklett-eksperten Nils Flaten. Foto: Johan Ragnar Eggen
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