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Arrangementer vinter - vår 2022
1. januar til
26. april

Hver onsdag
hele året

Dato

6. februar

TRIMKASSER

ONSDAGSTUREN

3 PÅ TOPP
VINTER

KOM DEG UT
DAGEN

Side 7

Side 7

Side 7

Side 7

15. februar

25. februar

20. mars

26. mars

TEKNIKK
KURS PÅ SKI

VINTERFEST

SKITUR

SKITUR

Hauståsbua

Dølbekken
– Atndalen

Dalene nord
i Sølnkletten

Side 8

Side 8

Side 8

Side 8

27. mars
FAMILIESKIDAG
MED SPORTSANDAKT
på Allmannstua

1. april

2. og 3. april

Palmesøndag
10. april

ÅPNING AV
SESONGEN
PÅ STEN

SKITUR
Breisjøseter

SKITUR
Rødalen

Side 9

Side 11

Side 11

Side 11

13. april

20. april til
10. mai

30. april

8. mai

VÅRYR

TREKKFUGLER

KULTURTUR

Side 11

Side 11

Side 12

Side 12

17. mai

21. mai

22. mai

29. mai

FLAGGHEISING
PÅ STEN

TI PÅ TOPP
OG UKAS STI

TI PÅ TOPP

TI PÅ TOPP

Hoelsetvola

Midthøa

Side 12

Side 12

Side 12

Side 12

BÅLBRENNINGSTUR
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Hauståsbua

Servering og helgas løype 2022
1. - 2. januar

9. januar

16. januar

18. januar

Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua

Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua

Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua

Fullmåne
Servering
Allmannstua

23. januar

30. januar

6. februar

13. februar

Løype
Plassen
Servering
Allmannstua

Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua

Kom deg ut
dagen
Servering
Allmannstua

Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua

16. februar

20. februar

13. mars

Fullmåne
Servering
Tylldalsbua

Løype
Plassen
Servering
Taubankehuken

27. februar
til 6. mars

20. mars
Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua

10. april
Servering
«Utsikten» på
Haustdalen
Lilleeidet/
Samuelshaug

27. mars
Løype
Østkjølen
Servering
Allmannstua
Sportsandakt

Vinterferie
Allmannstua
åpen hver dag

Løype
Hamndalen
Servering
Norengvangen

3. april

10. april

Løype
Sølndalen
Servering
Follandsvangen
«Synnatevangen»

Servering
Gardvikåsen
Gapahuken
på Vassbakken

10. april - 17. april

Påske

Allmannstua åpen hver dag
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Vi ønsker velkommen til en
ny vinter og vårsesong i 2022
Østkjølen. Foto: Brit Iren Stormoen

Vi har lagt bak oss et meget godt
jubileumsår - 40 år! Jubileumsåret
har som kjent blitt markert gjennom
en rekke tiltak og arrangementer i
hele 2021. Vi takker for all deltakelse
og bistand! Salg av caps var
jubileumsartikkelen. For den som ikke
har kjøpt enda er dette å få tak på
Alvdal-Tynset Sport avd. Alvdal, eller ved
å ta kontakt med styret.
Våre 3 store prosjekter i jubileums-året;
Siktrose på Store Sølnkletten, Turveg
for ALLE til Høgåsen og nye Tylldalsbua
tok lenger tid en opprinnelig planlagt.
Tylldalsbua er nesten ferdig, det mangler
kun utedo. De to andre prosjektene
mener vi det skal la seg gjøre å få åpnet i
løpet av 2022! Følg med!
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Vi er veldig klare til en ny god
vintersesong. Men pr. 15. desember
når vinter-og vårprogrammet går i
trykken, er det flere utfordringer i
horisonten. Snøforholdene kunne så
absolutt vært bedre, det blir en sen
sesongstart for løypemaskina vår
SPORIL i år også. Det andre usikkerhets
momentet er pandemien som ikke ser
ut til å gi seg. Ift. smittevern kan dette
by på utfordringer. Vi vil selvsagt følge
alle nasjonale råd og pålegg og evt.
stenge ned vårt serveringstilbud hvis
nødvendig.
Årsmøtet for 2021 som ble avholdt den
30. november på Gaiasenteret, ønsket
at det kommende året skal fylles med
aktiviteter på linje med de vi har hatt de
siste årene. Det er selvsagt lettere å få

til gode aktiviteter i sommersesongen.
Det er lurt å legge vekt på kvalitet i våre
tilbud og ikke bare utvide virksomheten.
Sentralt i det kommende året blir å
presentere et turkart som viser bl.a.
P-plasser, turstier, historiske steder,
toppturer og mye mer. Det finnes i dag
flere gode apper for bruk på mobilen,
men ingen som viser helheten for hele
Alvdal.
Vår hovedoppgave er og blir oppkjøring
av skiløyper. For hyttefeltet i
Gardvikåsen og Haustdalen er det gjort
avtale om oppkjøring med snøscooter
utenom høytidene. SPORIL vil preppe
ved store snøfall og i vinterferien og
påsken. Barmarksesongen er også viktig
og gleder mange. Det er stor deltakelse
i mange selvbetjeningstiltak som bl.a.
Stolpejakten og Ti på topp.

Taubanehuken - kjempefint sted hele året med
Taubanehistorie

Vår økonomiske ryggrad er og blir
en stor og aktiv medlemsmasse,
samt bidragsytere til skiløyper og
løypemaskin. 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!

Styret

Medlemskontingenten

Johan Ragnar Eggen, leder
Tlf.: 958 73 907
Arne Helge Dahlen, nestleder
Tlf.: 413 17 533
Marit Grøtting, styremedlem
Tlf.: 901 21 351
Nina Skovro Enget, styremedlem
Tlf.: 412 49 147
Bjørn Langleite, styremedlem
Tlf.: 982 55 965
Dag Strøm Andersen, varamedlem
Tlf.: 975 21 146
Brit Iren Stormoen, varamedlem
Tlf.: 480 85 285

Barn (under 17 år): kr 100,Voksne: kr 450,Familie (barn under 21 år): kr 800,Bankkontonummer: 1895.44.22050.
VIPPS: 548833
Bankgiroblankett finner du i midten av
dette programmet. Napp forsiktig ut
midtsiden så har du giroblanketten.
Kvitteringen gjelder som bevis.
Org. nr.: 983 987 903 - Enhetsregisteret og
Frivillighetsregister Brønnøysund.
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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 i vinter- og
påskeferien).
Normalt starter løypeprepareringen
fra kl. 07.00. Det kjøres ikke løyper når
det er kaldere enn minus 20 grader på
Steimoegga, selv om det er mildere i
høyden.
Mandag og tirsdag prøver vi å holde
et lavere aktivitetsnivå, for å spare
ressurser. Plassen og Østkjølen
vil bli preppa ved store snøfall.
Lysløypa på Steimoegga Idrettspark
blir kjørt både mandag og onsdag
ved behov, for både klassisk- og
skøytespor.
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.
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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 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.

Vær- og
føremeldinger
Opplysninger om løypeprepareringen 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.For temperatur
på Østkjølen, bruk Nord-Østerdal
Kraftlag sin måler på turforening.no

Driftsoperatør
Olav Magne Samuelshaug,
tlf.: 950 46 371

Allmannstua

Arrangementer vinter og vår 2022
Fysisk gradering av årets turprogram er markert slik:
* Lett ** Ganske lett *** Middels **** Litt krevende ***** Krevende

1. Onsdagsturen*

3. Tre på topp - vinter **

Hver onsdag kl. 10.00 fra Taverna
Et samarbeidsprosjekt mellom Alvdal
LHL, Alvdal Pensjonistforening, Alvdal
Revmatikerforening, Alvdal Helselag og
Alvdal Turforening. Tiltaket er en flott
sosial arena. I tillegg til trimmen, er en
lang og god kaffesamtale minst like
viktig. Det settes stadig nye rekorder i
Onsdagsturen, og vi håper at enda flere
blir med på turen fra Taverna kl. 10.00.

1. februar til 26. april
Høgåsen på Plassen 991 moh, Høyåsen
på Østkjølen 914 moh. Bjønnnåsen
på Østkjølen 922 moh. Fin trening til
sommerens Ti på topp. Det er bare å
registrere seg med navn i kassa som
ligger ute på hvert enkel sted.
Varighet er frem til 26. april med start
1. februar.

2. Trimkasser*
Frem til 26. april
Trimkasser 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.

4. Kom deg ut
dagen 2022*
Søndag 6. februar
Dette er den store nasjonale KOM DEG
UT DAGEN til Den Norske Turistforening.
Vi lager til en liten natursi, så det vanker
en liten premie til alle som blir med.
Allmannstua er åpen.
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5. Teknikkurs på ski*
Tirsdag 15. februar kl. 18.30 på
Steimoegga Idrettspark
Vi prøver oss i år også på en kveld med
teknikkurs på ski. Litt grunnleggende
teknikk, det er ikke så mye som skal til
før en får bedre fremdrift og mer glede
av skituren. Varighet er en times tid.
Passer for alle aldre.
Instruktør: Pål Hafstad Eggset

6. Vinterfest i Alvdal*
Fredag 25. februar kl. 17.30 til kl. 20.30
Det er vinterfest hele uke 8 i Alvdal.
Programmet er variert med både inneog uteaktiviteter. Vårt bidrag er blant
annet bålvarme og enkel servering på
Hauståsbua. Det blir kulturelt innslag
med høytlesing og musikk, litt avhengig
av vær og vind.

7. Dølbekken til
Atndalen****
Søndag 20. mars
I hvert vinterprogram må vi ha med
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
selvsagt. En tur på 25-30 km. Ta med
rikelig med mat, drikke og vindtett tøy.
Turleder og påmelding til:
Johan Ragnar Eggen, mobil: 958 73 907.

8. Dalene nord i
Sølnkletten***
Lørdag 26. mars
Fra Steia kl. 09.00. Vi starter fra Nedre
Mjovassdalsetra og går i glissent
skogsterreng innover Mjovassdalen.
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Sølndalen. Foto: Bjørn Langleite

Vi svinger så over til Tverbekkdalen, litt
høydestigning, men ikke mye. Her er det
to åpne buer som vi kan besøke, vi går
også innom et gammel minnesmerke.
Videre i flatt terreng mot Bjønnsetra
og etter hvert Sølndalen. Vi kommer
inn på skiløypa og koser oss videre mot
Follandsvangen og ned mot Sølnsetra
hvor vi blir hentet. En tur på 23-25 km i
nydelig terreng. Ta med vindtett tøy og
godt med mat og varm drikke.
Turleder og påmelding til:
Arne Helge Dahlen, mobil: 413 17 533.

9. Familieskidag
på Allmannstua*

- med Sportsandakt og smaksprøver
fra TINE
Søndag 27. mars
Den nye presten i Alvdal - Sveinn
Alfredsson vil gjerne avholde sportsandakt på Allmannstua, slik som sine
forgjengere Kristine og Kari. Vi håper på
godt vær og gode skiløyper.
Foruten Sportsandakt har vi natursti
og smaksprøver fra Tine. Det blir lek i
bakkene, håper på godt med snø, så det
blir gode forhold.

Østkjølen
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Gardvikåsen med Savalen og Tronfjell i bakgrunnen. Foto: Marit Grøtting.
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12. Rødalen**

Strømmen Spellmannslag med Anne Nørdsti på Sten.

10. Sesongåpning
på Sten - med BF bjella**
Fredag 1. april
Ingenting er som en tur til toppen av
STEN 905 moh. Dette er toppen som blir
mest benyttet i Alvdal - uansett årstid.
Om vinteren er det mange som bruker
truger, eller går opp med gode sko.
Sommeren er det mange som bruker
sykkel både opp og ned!
Også i år trekker vi ut et gavekort blant
de mange som tar turen opp!

11. Breisjøsetra
- med ekstra god mat***
Lørdag 2. og søndag 3. april
Tradisjonell og meget trivelig tur som
har gått i alle år. Vi går inn fra avtalt
sted, i de siste årene 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.
Turleder: Johan Ragnar Eggen,
mobil: 958 73 907.
Medarrangør: Folldal og Hamar
Turforening.

Palmesøndag 10. april
Tradisjonell tur gjennom flotte Rødalen.
Avreise med fellestransport fra Alvdal og
Tynset. Start ved Stubsjøen, herfra litt
motbakke opp til Jervheim hvor vi har
saftstopp. Så går vi i oppkjørte spor til
Søgårdvangen hvor vi kviler ut. 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 18 km.
Turleder: Johan Ragnar Eggen,
mobil: 958 73 907.
Påmelding: Alvdal-Tynset Sport eller
direkte til turleder.

13. Bålbrenningstur**
Påskeuka - onsdag 13. april
Vi kjører til Aumdalen og Svartbekkjølen.
Vi går innover kjølen. Til å begynne
med i oppgått løype. Her er det flott
skiterreng og alltid noe spennende å se.
Vi tenner bål og koser oss med et godt
måltid. Husk fjellski. Varighet et par
timer.
Oppmøte: Steia ved banken kl. 12.00
Turleder: Leiv Skare, mobil: 995 78 559.

14. Våryr**
20. april til 10. mai
Kom i vårform med å delta i VÅRYR.
Fjorårets tiltak hadde stor oppslutning.
Alltid godt når det blir vår og lengre
dager. VÅRYR er et selvbetjeningstiltak
hvor en må bestige 5 ulike steder totalt 8
ganger, minst en gang pr. sted. Stedene
er Sten, Tylldalsbua, Baugsberget
(øvre eller nedre punkt), Digrebrua og
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Hauståsbua. Når du har gått de turene
du har tenkt, registrerer du deg på:
alvdal@turforening.no eller
mobil: 958 73 907.
OBS! Vi gir også tilbudet gjennom APPEN
«Trimpoeng». Mer info om dette kommer!

15. Trekkfugler*
Lørdag 30. april (alt. 9. mai)
Litt avhengig av hvor langt våren er
kommet, men kanskje reiser vi opp til
Strålsjøen i Strålsjøåsen hvor vi ofte
får se trekkfugler. Tradisjonell vårtur
i forhåpentligvis god vårtemperatur.
Kaffeservering.
Oppmøte: Huset Aukrust kl. 14.00.
Fagmann: Bjørn Pettersen,
mobil: 909 67 904.

16. Hauståsbua
med høytlesing**
Søndag 8. mai
Åpen bu som alltid, med servering fra
kl. 12.00 til kl. 14.00. Gode tilbud på
restlager sjokolade fra Allmannstua
etter vintersesongen! Det tennes opp i
bålpanna og vi koser oss med den gode
utsikten og medbrakt grillmat.Vi får
kulturinnslag fra Alvdal Folkebibliotek
med høytlesing fra snutter av ei god
turbok eller reiseskildring. Det blir
musikalske innslag fra en av bygdas
mange gode musikere.

17. Flaggheising på Sten
- på Nasjonaldagen**
Søndag 17. mai
Presis kl. 08.00 blir flagget heist på Sten
905 moh. Ta med egen kaffe og niste.
Vi kan by på Champagnebrus til alle som
tar turen opp.
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Tylldalsutsikten. Kinseåsen heter den i Tylldalen

18. Ti på topp 2022 og
Ukas sti 2022**
Starter 21. mai
I år for 41 gang! Vår store turklassiker
sammen med 2 dagers tur til Breisjøseter.
En av de store fordelene med tiltaket
er at en blir bedre kjent i bygda og i
fjellregionen. Materiell for Ti på topp og
Ukas sti 2022 selges på Alvdal Bok- og
Papirhandel fra 21. mai.

19. Ti på topp - fellestur
til Hoelsetvola **
Søndag 22. mai
Fin topp på Østkjølen.
Avreise fra Steia kl. 11.00.
Turleder: Bjørn Langleite,
mobil: 982 55 965.

20. Ti på topp
- fellestur til Midthøa
på Kvikneskogen**
Søndag 29. mai
Avreise Steia kl. 10.00 for skyss. En times
kjøring. En times vandring til toppen.
Vi får en historisk fortelling om
Røstvangen gruver når vi går tilbake.
Turleder: Johan Ragnar Eggen,
mobil: 958 73 907.

Hauståsbua. Har 4500 navn i turboka 2021. Foto: Johan Ragnar Eggen

Haustdalen påska 2021. Foto: Johan Ragnar Eggen
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Ti på topp 2022
- i år for 41. gang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klokkerkampen
Svartåsen
Høgåsen
Nordre Borren
Naustervola
Skjellåkinna
Brennvola
Marsjøtangen
Tegningshøa
Falketind
Midthøa
Geitryggen
Veslegrønhøgda
Hoelsetvola
Volengsvola

1014
970
991
1062
1038
1706
1063
1214
1303
1684
1011
1262
1212
1105
1079

moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh
moh

Etter suksessen fra i fjor velger vi også
i år å velge mellom 15 topper. Mange er
relativ enkle å bestige, det holder med
10 stk for å være kvalifisert til å få diplom
(5 stk for de yngste og eldste), en kan
selvsagt gå alle sammen også.

Drømmetur Dølbekken-Hanestad. Her på vei opp mot
Blårandfjell.

Innspillkassa

Diverse turer og tiltak sommeren – høsten 2022
Smakebiter:
• Avduking av Ola Nørdsti sin minnesti i Dokkampen
• Avduking av siktskive på Store Sølnkletten
• Åpning av turveg for ALLE til HØGÅSEN
• Fottur på Fjellægret - Kvikneskogen
• Åpning av NYE Tylldalsbua
• Minnesmerket i Fjellrøstvola
• Den lange dyregravsrekka i Dølbekken
• UKAS sti
• Flere Fellesturer TI PÅ TOPP
• Også i år - åpning av ei ny turbru
• Stolpejakten 2022
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Utsikten i Haustdalen. Servering her Palmesøndag. Foto: Wenche Samuelshaug Lilleeidet

Stort og smått….
Innspillkassa på Allmannstua

Nye Tylldalsbua

Kom med ting du har på hjertet - stort
eller smått. Kassa står i vindfanget.

Er åpen for alle hele året.
Betal noen kroner ved overnatting eller
oppfyring og bruk av gass.
Gi beskjed til vaktmester for overnatting.
Vaktmester: Audun Eggset,
mobil: 900 76 290.

Betaling på Allmannstua eller de
andre serverdighetsstedene:
Betal gjerne med VIPPS, men kontanter
går også fint.

Breisjøseter Turisthytte
Har åpent 3 uker - frem til 2. påskedag.
Tlf 62 49 39 17.

Hunder i skiløypa
Er tillatt, men husk å kaste ut
hundemøkka fra løypa og ikke la hunden
gå i sporene rett etter SPORIL har kjørt!

Transport til Allmannstua
Vi kan frakte deg opp med snøscooter
ved behov.
Kontakt: Olav Magne Samuelshaug,
mobil: 950 46 371.

Grasrotandel
Du kan støtte oss når du spiller hos
Norsk Tipping. Gjøres på nett eller hos
din kommisjonær.
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Tylldalsbua - nå klar til bruk for alle.

Alltid noe å glede seg til med

Alvdal turforening
Samarbeidspartnere

2560 Alvdal

Varm og god støtte fra

Mobil: 908 21 508

