
2023

www.turforening.no

Bankgiro 
for innbetaling 

på midtsiden

Vinter- og 
vårprogram

Langsetra på Haustdalen



2

Hele året

TRIMKASSER

Arrangementer 
vinter og vår 2023

Hver onsdag hele året

ONSDAGSTUREN  
kl. 10.00 fra Taverna

Frem til 31. mars

TRIMPOENG 
- 3 på topp VINTER

5. februar

KOM DEG UT DAGEN  
-  DNT sin store dag

15. februar

TEKNIKKURS PÅ SKI

17. - 20. februar 

VINTERFEST

26. februar

DALENE NORD I 
ALVDAL VESTFJELL

19. mars  25. og 26. mars

SPORTSANDAKT 
på Allmannstua 

1. april Palmesøndag 2. april 

RØDALEN PÅ SKI 

5. april

BÅLBRENNINGSTUR 

6. mai

VÅRYR

17. mai

FLAGGHEISING PÅ 
NASJONALDAGEN

ÅPNING AV SESONGEN 
PÅ STEN 

TREKKFUGLER

25. mai

TI PÅ TOPP 2023

28. mai

TI PÅ TOPP 
- fellestur Veslefjellet

BREISJØSETER 
- 2 dager

14. april - 14. mai

side 7side 7 side 7

side 9side 9 side 10

side 10side 10 side 11

side12side 11 side 12

side 12 side 13

side 8side 8 side 9



 ALLMANNSTUA  
  ÅPENT - MÅNESKINN

6. januar

TYLLDALSBUA  
  ÅPENT - MÅNESKINN

7. mars

2. - 9. april - PÅSKE

ALLMANNSTUA 
ÅPEN HVER DAG

Arrangementer 
vinter og vår 2023

1. januar

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA

8. januar

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA

15. januar

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA

22. januar

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA

29. januar

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA

5. februar 

ALLMANNSTUA  
KOM DEG UT DAGEN

12. februar

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA

16. februar 19. februar

FULLMÅNE
TYLLDALSBUA

26. februar - 4. mars

5. mars 

HAMNDALEN   
NORENGVANGEN  
8 ÅRS JUBILEUM

19. mars

ALLMANNSTUA 
FAMILIESKIDAG OG 

SPORTSGUDTJENESTE 

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA  

  FOLLANDSVANGEN
SØLNDALEN

VINTERFERIE  
ALLMANNSTUA 
ÅPEN HVER DAG

PALMESØNDAG 
ÅPENT I HAUSTDALEN 
Hytta til Heidi Murud 

og Olav Tellebon

PLASSEN
TAUBANKEHUKEN 

Serveringssteder 
- helgas løype 2023

26. mars

 ALLMANNSTUA  
  ÅPENT - MÅNESKINN

4. februar

12. mars

ØSTKJØLEN 
ALLMANNSTUA
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Vi har lagt bak oss et meget godt år, 
med mye god aktivitet gjennom hele 
året med mange arrangementer og 
tiltak. Vi ønsker å fortsette på samme 
nivå i år og håper at du finner flere av 
våre tilbud interessante. Det blir laget 
et eget sommer og høstprogram for 
våre barmark tilbud. Styret vil fortsette 
med å lage programhefter på papir og 
ikke bare digitalt. Det kommer gode 
tilbakemeldinger på programmene, 
og det gleder oss. Kom gjerne med 
synspunkter på hva som kan tas med til 
fellesskapets beste. 

Av våre store jubileumsprosjekter i 2022 
er som kjent både Tylldalsbua og Turveg 
for ALLE til Høgåsen ferdige og fått sin 
åpning. Siste prosjektet - Siktskive på 
Store Sølnkletten får sin avduking 24. 
juni på 1827 moh. Vi gleder oss og håper 
mange tar turen opp.

Vi er veldig klare til en ny god vinter-
sesong. Også i år ser det ut til drøye med 
det store snøfallet. Vi har vært heldige 
med å få litt snø i november og dermed 
preppet noen skiløyper allerede. Vi er 
godt forberedt for mer snø, løypetraseer 
er ryddet, skilt og nye gradestokker er 
satt ut.  
Årsmøtet ga styret fullmakt til å kjøpe 
ny snøscooter i løpet av året. SPORIL 
er klar til innsats! En stor utfordring i 
år er økningen i prisene på drivstoff, 
vi snakker nesten om en dobling av 
prisene siden i fjor. Årsmøtet vedtok 
ikke heve medlemskontingenten i vinter. 
Vi anmoder om at ALLE brukere av 
våre tilbud betaler for seg og gir noen 
kroner ekstra kroner til økte drivstoff- 
priser. Blir det mye snø og vind må vi 
vurdere å redusere  kjøringa så sant 
det ikke kommer inn ekstra godt med 
løypefinansiering. 

Alvdal Turforening ønsker 
velkommen til en ny vinter- 
og vårsesong i 2023
 



Årsmøtet for 2022 den 30. november på 
Gaiasenteret ønsket at det kommende 
året skal fylles med aktivitet på linje 
vi har hatt de siste årene. Det er 
selvsagt lettere å få til gode aktiviteter  
i sommersesongen . Det er nok lurt å 
legge vekt på kvalitet i våre tilbud og 
ikke  bare utvide virksomheten. Sentralt 
i vårt arbeid blir å oppdatere tur- og 
vandrekart som ble lagd i fjor. 

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 til vinterferie og 
påske. Barmarksesongen er også viktig,
og har stor deltakelse med mange 
selvbetjeningstiltak som Stolpejakten og 
TI på topp.

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 ønsker alle fine 
opplevelser i skog og mark også i 2023!

Styret
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

Medlemskontingenten
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. 
Grarostandel i Norsk Tipping.
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Taubanehuken på Haustdalen



               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.

 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 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.For temperatur 
på Østkjølen, bruk Nord-Østerdal 
Kraftlag sin måler på turforening.no

Driftsoperatør
Olav Magne Samuelshaug, 
tlf.: 950 46 371.
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og vi anmoder om at enda flere tar 
turen til Taverna kl. 10.00 - sommer som 
vinter.

3. TRIMPOENG og 
3 på topp - vinter** 
1. januar til 31. mars
Brannvålsberget 974 MOH, Høyåsen 
på Østkjølen 914 MOH. Bjønnåsen på 
Østkjølen 922 MOH. Fin trening til 
sommerens Ti på topp. 

1. Trimkasser*
Hele året
Det er som kjent satt ut en rekke 
turkasser på ulike steder og topper i 
Alvdal. I november har vi opptelling av 
antall navn på ulike steder og trekker ut 
10 gavekort blant alle som har skrevet 
seg opp. Det er både helsefremmede og 
ikke minst trivelig å besøke ei trimkasse. 
Tiltaket er i samarbeid med NYE Alvdal 
Helselag. 

2. 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 der trimmen og en lang 
god kaffesamtale er viktig for helsa. Det 
settes stadige rekorder i Onsdagsturen, 

Fysisk gradering av årets turprogram er markert slik:

* Lett   ** Ganske lett   *** Middels   **** Litt krevende   ***** Krevende

Arrangementer 
vinter og vår 2023
Aumdalen i Alvdal vestfjell

Høgåsen, en av trimpoeng postene
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Nytt i år er at en må registrere seg via 
TRIMPOENG appen. Finn «Vinterturer 
Alvdal 22-23». Når du har vært på alle 
tre toppene, send mail til 
alvdal@turforening.no.

Trimpoeng er et enkelt turkonkurranse-
konsept som gjør det mye mer 
motiverende å komme seg ut på tur! 
Deltakere laster ned TRIMPOENG appen 
og blir med på en konkurranse i sitt 
lokalområde. Vi har aktiviteten 
«Vinterturer 22-23». Det koster kr 200, 
og går ut mars måned. Les konkurranse 
info og du får en trivelig aktivitet i vinter. 
Vi trekker ut hele 8 ulike gavekort, herav 
to gavekort verdi kr 500,- vedrørende 
TRE PÅ TOPP - vinter, blant alle som når 
et minimum av poeng. Lykke til!

4. Kom deg ut dagen 
2023*
Søndag 5. februar
Dette er den store nasjonale 
KOM DEG UT DAGEN til Den Norske  
Turistforening. Allmannstua er åpen, 
og vi lager til en liten natursti hvor det 
vanker en liten premie til alle som er ute 
denne dagen.

5. Teknikkurs på ski*
Onsdag 15. februar 
Kl. 18.30 på Steimoegga 
Idrettspark. Vi prøver også i år 
en kveld med teknikkurs på ski. Litt 
grunnleggende skiteknikk, det er ikke 
så mye som skal til før en får bedre 
fremdrift og mer glede av skituren. 

Første Sporil spor i januar 2022
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Turleder: Arne Helge Dahlen, 
mobil: 413 17 533.
Oppmøte: Steia kl. 09.00 
Påmelding: Til turleder eller liste på 
Alvdal-Tynset Sport.
Med start fra Nedre Mjovassdalsetra 
går vi i glissent skogsterreng innover 
Mjovassdalen. Vi svinger så over til 
Tverbekkdalen, litt høydestigning men 
ikke mye. Her er det 2 åpne buer som 
vi kan besøke, vi går også innom et 
gammel minnesmerke. Så går vi i flatt 
terreng videre mot Bjønnsetra og etter 
hvert Sølndalen. Her kommer vi inn 
på skiløypa og vi 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 varm 
drikke. En super tur som vi råder deg til 
å bli med på.

8. Familieskidag på 
Allmannstua 
– med Sportsandakt og TINE 
smaksprøver.
Søndag 19. mars
Svein, presten i Alvdal vil gjerne avholde 
sportsandakt på Allmannstua.  
Vi håper på godt vær og gode skiløyper, 
noe som det ofte er i mars måned. 

Varighet en time. Passer for alle aldre.
Kursledere: Gode og aktive skiløpere fra
Nord Østerdal vidergående skole

6. Vinterfest i Alvdal**
17. til 20. februar med både inne og 
uteaktiviteter. Vi tenner opp bålpanna 
på Hauståsbua fredag 17. februar fra 
kl. 17.00. Turen opp og opphold har 
kjempeutsikt over sentrum! Ta med egen 
grillmat og drikke. Kanskje kan vi by på 
litt underholdning også. Velkommen!
Søndag 19. februar er det åpent for 
servering i Taubanehuken i Malenaåsen 
på Haustdalen. Flott sted med mye 
historie. Det er alltid en glede å komme 
hit! Velkommen til vinterfest!

7. Dalene nord i Alvdal 
Vestfjell***
Lørdag 25. februar

Konsert på Hauståsbua

Kjekke Tine-ambassadører på Allmannstua
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Foruten Sportsandakt har vi natursti 
og smaksprøver fra Tine. Det blir lek i 
bakkene, håper det er kommet godt med 
snø så det blir gode forhold. 

9. Breisjøseter med 
god mat***
Lørdag 25. mars og søndag 26. mars
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil 958 73 907.
Påmelding: Fra 1. februar til turleder.
Trivelig og tradisjonell tur som vi har 
gått i alle år. Vi går inn fra avtalt sted. 
I flere år nå har vi gått inn fra Atndalen, 
alternativt Sølndalen for de som vil det. 
Hyggelig middag og sosialt lag utover 
kveden. Valgfri rute hjem på søndag. 
Medarrangør: Folldal og Hamar 
Turforening.

10. Sesongåpning 
på Sten - med BF bjella**
1. april 
Nei, det er ikke aprilsnarr! Det er faktisk 
sesongåpning på Sten 1. april.
Ingen ting 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 opp, og mange går opp med 
gode sko. Sommeren er det mange som 
bruker sykkel både opp og ned! 
Også i år trekker vi ut en gavekort blant 
de mange som tar turen opp!
God tur(er) til Sten i 2023!

11. Rødalen**
Palmesøndag 2. april 
Turleder: Johan Ragnar Eggen, 
mobil 958 73 907.
Påmelding: Til turleder eller liste på 
Alvdal-Tynset Sport.
Har etterhvert blitt en tradisjonell tur 

Sten med vernet varde og BF-bjelle

På Holmsjøen på vei til Bresjøseter

Lykksandbua i Alvdal vestfjell
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gjennom flotte Rødalen. Avreise med 
fellestransport fra Alvdal og Tynset. 
Start ved Stubsjøen, herfra videre i 
litt motbakke opp til Jervheim hvor vi 
har saftstopp. Herfra går vi i oppkjørte 
spor til Søgårdvangen, hvor vi kviler. Så 
videre på lange flater gjennom dalen.
Siste etappe opp mot Gardvikåsen, 
og matkvile i gapahuken der. Herfra 
transport hjem. Turens lengde er 18 km.

12. Bålbrenningstur*
Onsdag 5. april i påskeuka
Oppmøte: Steia ved banken kl.12.00
Turleder: Leiv Skare, mobil: 995 78 559 
og Johan Nesteby, mobil: 916 31 587.
Vi kjører til Aumdalen og Svartbekkjølen. 
Her går vi en liten tur med start fra 
parkeringsplassen. Her er det flott 

skiterreng og alltid noe spennende 
å se. Vi tenner bål, koser oss med en 
god samtale og over et godt måltid. 
Husk fjellski. Varighet et par timer. 
Velkommen til påsketur og bålvarme!

13. Våryr
14. april til 14. mai 
Kom i vårform med å delta i VÅRYR.  
Fjorårets tiltak hadde stor oppslutning. 

Jotåsen med Tron i sikte

Hauståsbua
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Alltid deilig når våren kommer og det 
blir 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 eller 
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 
TRIMPOENG appen. Mer info kommer!

14. Trekkfugler*
Lørdag 6. mai 
(alt. uka før - avhenger av våren) 
Oppmøte: Aukrustsenteret kl. 14.00.
Fagmann: Bjørn Pettersen, 
mobil: 909 67 904. 
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. 

15. Flaggheising på 
Sten og Hauståsbua på 
Nasjonaldagen**
Onsdag 17. mai
Presis kl. 08.00 blir flagget heist på 
Sten 905 MOH og på Hauståsbua.
Ta med egen kaffe og niste. 

16. Ti på topp 2023***
Fra onsdag 25. mai 
I år for 42 gang!
Vår store turklassiker sammen med to 
dagers tur til Breisjøseter. En av de store 
fordelene med tiltaket er at man blir 
bedre kjent i bygda og i fjellregionen.
Materiell for Ti på topp selges på Alvdal 
Bok- og papirhandel fra 25. mai.

Alltid flott på Sten

Bjørn Pettersen i sitt rette element

Naustervola fra jubileumstur i august 2021
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17. Ti på top 
- fellestur til Veslfjellet 
28. mai  - 1. pinsedag
Turleder: Bjørn Langleite, 
mobil: 982 55 965. 
Oppmøte: Steia kl. 10.00 for skyss. 

Kort biltur til Kvebergskjølveien. På gode 
merkede stier går vi opp til Veslefjellet, 
som er et spesielt flott område.
Skilt og tang settes ut. Ta med niste. 
Variget tre timer i rolig gange.

Brennvola, en av de mest spesielle vardene som finnes

Fra Veslefjellet med utsikt til Urstrømsetra, Gaupskardskampen og Bellinga og Måna i bakgrunnen



Ti på topp 2023 
- i år for 42. gang

1  Tegningshøa   1335 MOH

2  Steinvola     1128 MOH

3  Kjemsjøvola    1084 MOH

4  Høgkletten     1020 MOH

5 Musvola       1116 MOH

6 Strålsjøåsen     971 MOH

7 Kommeren     1168 MOH

8  Grønhøa     1433 MOH

9  Heimkletten     959 MOH 

10  Veslfjellet      920 MOH

Mange av toppene er relativ enkle å 
bestige, bestig 10 topper for å være 
kvalifisert til å få diplom (5 stk for de 
yngste og eldste).

Diverse turer og tiltak 
sommeren – høsten 2023
Smakebiter:
• Avduking av siktskive på Store 

Sølnkletten - 24. juni
• TRIMPOENG - 15. juni - 31. oktober
• Et trist minne - Søndre Tronsåa
• STOLPEJAKT - Steia og Stemoegga
• Den lange dyregravsrekka i Dølbekken
• UKAS sti
• Flere Fellesturer TI PÅ TOPP
• Melkampen og Meløy setra
• Kulturminner i Strålsjøåsen
• Slagsvola i Trysil - en spetakulær 

topptur
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Vi bistår med 
regnskapet til 
Alvdal Turforening

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

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

Breisjøseter Turisthytte
Har åpent 17. mars til 10. april. 
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!

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

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.

Stort og smått….

Vaktmesteren straks fremme ved Tylldalsbua



2560 Alvdal    Mobil: 908 21 508

Alltid noe å glede seg til med

ALVDAL TURFORENING
Samarbeidspartnere

Varm og god støtte fra

Raufjellet på Østkjølen


