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Informasjon om turlaget 
 
Turlagets internettside finner du på: www.tynsetturlag.org 
Vi håper du liker det nye designet. På disse sidene finner du fast informasjon om 
turlaget, løypekart, oversikt over toppturer (10 på topp, FYSAK-topper), andre 
turtips m.m. I tillegg linker til andre nyttige nettsider som skisporet.no (oppdatert 
status skiløypepreparering), ut.no (kart og beskrivelse av en rekke turmuligheter), 
webkamera og temperaturer fra løypenettet. Løpende informasjon legges ut på 
våre Facebooksider. Vi jobber også med å etablere en Instagramkonto slik at alle 
kan legge ut sine turbilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Turlaget 
Du kan kontakte turlaget på følgende måter: 
• Sende en epost til leder@tynsetturlag.org  
• Ringe til en av medlemmene i styret.

Styret

Morten Sandbakken Mari Morønning Svein Harald Telneset Ingunn Strand Olsson Hans Jacob Tronshaug

Styret                        Ansvar          Telefon 

Morten Sandbakken        Leder                911 75 410 

Svein Harald Telneset      Løyper              915 32 905 

Ingunn Strand Olsson      Sekretær          406 39 522 

Hans Jacob Tronshaug    Ti på Topp         906 24 464 

Mari Morønning              Økonomi           979 69 633 

Tore Stubbe                    Stifadder           901 02 884 

Løypekjørere            Særlig ansvar      Telefon 

Gunnar Smedplass         Hovedansvarlig         411 24 134 

Jonny Dalbakk                                                930 01 696
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Tynset turlag 2019-2020 
 
Tynset turlags formålsparagraf er «å fremme tur- og friluftsaktiviteter i bygda vår, 
og samtidig verne om natur og miljø».  

Dette bidrar vi til ved å legge til rette for ulike typer turer både sommer og 
vinter. Preparering av skiløyper om vinteren og tilrettelegging av toppturer om 
sommeren har vært våre hovedaktiviteter i mange år, og det vil vi fortsette med. 
I de senere år har turlaget engasjert seg mer i å tilrettelegge for fotturer i nær-
områdene til Tynset sentrum. Det har bl.a. gitt seg utslag i en stor satsing på tur-
stier i tilknytning til den nye Nebybrua som vil åpne våren 2020. Dette håper vi 
skal bidra til lett tilgang til gode turmuligheter nær der folk bor. Det er både et 
folkehelsetiltak og et miljøtiltak. 

Våre aktiviteter koster penger og vi er glade for at antall medlemmer har vært 
stigende de siste årene. Høsten 2019 har vi i overkant av 700 medlemmer, men vi 
vil gjerne bli enda flere. Det håper vi at dere som allerede er medlemmer kan bidra 
til ved å hjelpe oss å verve nye medlemmer.  
 
Endringer i løypenettet 
Det er gjennomført noen utbedringer av løypenettet før vintersesongen 2019/20.  
Ved p-plassen på Tylldalskjølen ble det igangsatt oppgradering i 2018. I 2019 er 
det gjort ytterligere noen utbedringer. Veien fra fylkesveien opp til p-plassen har 
blitt enda litt bredere, og avkjørselen fra fylkesveien har også fått større bredde. 
Det blir nå lettere å svinge opp på p-plassen når en kommer sørfra. I tillegg har 
selve p-plassen blitt gruset opp. 

På Brydalskjølen er det planer om å flytte p-plassen over på vestsiden av fylkes-
veien, om lag 50-100 meter sørover, til tørrere grunn. Dette vil ikke skje før i 2020, 
men vil være et godt trafikksikkerhetstiltak, da nesten alle som starter skiturene 
sine på Brydalskjølen går mot Grønnfjell. Disse vil med ny p-plass slippe å krysse 
fylkesveien når de starter turen. 

For noen få år siden ble det meste av strekningen fra Svarttjønna til Langsetra 
breddeutvidet. Strekningen som var smalest, den midterste strekningen fra Sand-
bakkenhytta til neste kryss, der det går av en løype mot Kurøsta, er breddeutvidet 
høsten 2019. Etter denne utbedringen skal det være bredde nok på hele strek-
ningen til at det skal gå fint å sette et klassiskspor på hver side, og samtidig ha god 
nok plass til skøyting mellom sporene. 

Høsten 2019 er det bygget to nye klopper i løypenettet i Aumdalen. Den ene 
ligger der løypa oppover mot Grønnfjell krysser en bekk. Dette vil gjøre det  
enklere for scooter og løypemaskin tidlig på vinteren når det er lite snø. Den andre 
kloppa er bygget der den nye strekningen mellom Langsetra over mot Skinnaråsen  
krysser bekken. 
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I deler av løypenettet, både på Åsan-siden og i Aumdalen/Grønnfjell ble det 
sist vinter kjørt ut mange nye stolper for å markere traséene. Dette vil gjøre det 
enklere for både løypekjørere og de som bruker løypene å følge disse når sikten 
er dårlig. 

Utover ovennevnte tiltak har medlemmer i turlaget nedlagt mange dugnads-
timer i 2019 i forbindelse med stiene i Nebybru-prosjektet. Det er totalt 12 stier 
som inngår i prosjektet, og det er turlaget som har ansvaret for å rydde og 
vedlikeholde disse stiene. 

Turlaget har blitt kontaktet av ildsjeler som ønsker en skiløype som forbinder 
Tynset med Savalen over bl.a. Skarpåsen og Tunnvola. Det jobbes med å få med 
grunneiere på denne strekningen. 

Turlaget ønsker ikke å bruke mye ressurser på dette, men vi har sagt at vi kan 
bidra med scooter slik at løypa blir kjørt opp noen ganger i løpet av vinteren. 
 
FYSAK-topper 
Kassene på FYSAK-toppene står ute hele året, og de er godt besøkt. Naturlig nok 
er kassene på Havern, Fåsten og Storsteinen på Grønfjell de med flest besøk gjen-
nom året, men spesielt i vintersesongen har Finstadhøa mange besøk. Besøkene 
registreres og er en av kildene for opplysninger om folkehelse og bevegelse. Alle 
oppfordres derfor til å skrive navnet sitt i boka som ligger i kassene. 
 
Samarbeid med grunneierne 
Med ca. 10 mil med løyper i utmarka og på private veier er turlaget avhengig av 
et godt samarbeid med grunneierne der løypetraseene går. Det betyr at turlaget 
må tilpasse løypekjøringa når grunneierne skal bruke traseen i forbindelse med 
forvaltning av eiendommene. Den mest vanlige problemstillingen er hogst. I slike 
tilfeller har grunneier ofte varslet turlaget i forkant slik at vi enten tilpasser kjøring 
med midlertidig omlegging av traseen eller at vi blir enige om å stenge løypa i en 
periode. Elgjakta har de siste årene trukket langt ut over høsten, med kjøring på 
veiene helt fram til jul. Utfordringen blir da å finne en løsning hvor veien både 
kan brukes som løype og bilvei. Med litt smidighet fra begge sider har dette som 
regel fungert godt. For turlaget er det i slike tilfeller viktig å informere skiløperne 
slik at vi unngår unødvendige konflikter.  
 
Ti på topp og Barne-fem på topp 
Den elektroniske tidsalderen er over oss for fullt og mange steder foregår regist-
reringene i ti på topp-programmet ved hjelp av QR-koder som blir avfotografert 
og lest av på mobiltelefonen. Den populære «Stolpejakten» benytter seg også av 
et slikt system.  
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Ti på topp og Barne-fem på topp på Tynset vil gå over til dette systemet etter-
hvert, men vi er ikke der riktig ennå. Som en forberedelse vil vi i en overgangsfase 
bruke det systemet Alvdal turforening har benyttet seg av i alle år; et skilt med 
toppnavn og en klippetang blir satt ut på de aktuelle toppene. Et klipp i klippe-
kortet bekrefter at toppbesøket er gjennomført. Skiltene blir tatt ned og lagret ved 
sesongslutt, og fordelen med denne endringen er at skiltene kan brukes om igjen, 
og det kan klistres QR-kode på dem når den tid kommer. Skiltene er dessuten 
lettere å sette opp og ta ned enn toppkassene som har vært benyttet fram til nå.  

Det betyr imidlertid at tiden med toppkasser og kontrollbøker er over. Fra og 
med sesongen 2020 er det altså bare et skilt med toppnavnet og ei klippetang man 
finner på toppene. 

Barn har ikke samme behov for å finne nye topper som voksne, og flere har 
påpekt at barn ønsker å gå til de samme toppene flere ganger. Styret i turlaget har 
derfor plukket ut seks topper som det skal rulleres mellom over tre år. Det 
medfører at to topper blant de seks kommer med på klippekortet hvert år. Disse 
toppene er: Jønnbekkvola, Tronskalven, Bratthøa (Savalen), Telgardsvola, Raud-
sjøpiggen og Naustervola.  

For sesongen 2020 er Jønnbekkvola og Raudsjøpiggen valgt blant disse top-
pene. 

I likhet med de to foregående årene er det lagt vekt på at mange ønsker seg 
nærtopper som kan besøkes i løpet av en ettermiddag eller kveld. Tre av disse top-
pene er samtidig godt egnet som barnetopper. Ordningen fra forrige sesong med 
at turlaget selger et klippekort som gjelder både for ti på topp og barne-fem på 
topp fortsetter.  

Klippekortet inneholder denne sesongen i alt 12 ruter med toppnavn, der to 
av rutene er forbeholdt Barne-fem på topp. Resten av toppene inngår i Ti på topp 
og tre av dem også i Barne-fem på topp. Barnetoppene er merket med B. Alle 
barn under 12 år som tar de tre toppene merket B og de to «faste» toppene med 
rød tekst på kortet, er med i trekningen av premier. Trekningen blir foretatt på 
turlagets årsmøte. Det er selvsagt tillatt for de voksne å ta med topp 11 og 12 også, 
men gjennomførte minst åtte topper kvalifiserer for 10 på topp-premiering. Selv 
om man fullfører 11 eller 12 topper, blir man fortsatt registrert med maksimum 
10 i «Adelskalenderen».  

Som ytterligere nyordning får man ved kjøp av registreringskort utdelt et ark 
med forslag til startpunkt og veibeskrivelse fram til toppen sammen med en 
kartreferanse for hver topp. Dette arket blir også nedlastbart fra hjemmesida.  
 
Fotturer på Ripan om vinteren 
Turlaget tråkker opp en runde med scooteren (uten sporsetter) på Ripan. Dette 
er det området i Tynset som benyttes mest til fotturer, og vi ser gjerne at mange 
benytter muligheten for fotturer på Ripan også om vinteren.



6

Pant flasker på KIWI, 
og gi pantelappen 
til Turlaget!



7

H e l s e ,  m i l j ø  o g  s i k k e r h e t  
Bedriftshelsetjeneste AS
www.bht.no 

Kongsveien 23A, 2500 Tynset 
Øverhagaen 15, 7374 Røros

Fysisk aktivitet – 
godt for kropp og sjel. 
             God tur!

Industriområdet, 2500 Tynset 

Tlf. 62 48 09 80 

www.holmenmotor.no
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Ny løypemaskin 
Tynset turlag har kjøpt ny løypemaskin. På turlagets årsmøte 20. mars 2019 ble 
styret gitt fullmakt til å kjøpe inn ny løypemaskin når økonomien til dette var på 
plass. Forrige gang det ble byttet løypemaskin var i 2013.  

En gruppe bestående av Gunnar Smedplass, Jonny Dalbakk og Bernt R. 
Hansen ble oppnevnt for å forhandle med leverandør og arbeide med finansiering. 
Turlaget hadde allerede ved årsmøtetidspunktet en bra sum i egenkapital. Det ble 
søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark, Tynset kommune og Tolga-
Os sparebank, som bevilget henholdsvis 400 000 kr, 300 000 kr og 100 000 kr. 
Den nye løypemaskina koster 2,7 millioner kroner. Innbytteprisen på den gamle 
er kr 780000. Turlagets egenandel er dermed på vel 1,1 millioner kroner. Dette 
dekkes med oppspart egenkapital. Vi håper å kunne få tilbake noe som moms-
kompensasjon.  

I tillegg til disse tilskuddene har turlaget, for å sikre best mulig økonomi fram-
over, i 2019 fått 3-årige avtaler med Mobilgrus og Rørservice. Disse vil få sine 
logoer plassert på den nye løypemaskinen sammen med logoen til TOS. 

Den nye løypemaskinen er en Prinoth, dvs. samme merke som forrige maskin. 
Størrelsen er også den samme, men den nye maskinen har bedre kjørekomfort, 
skal bruke merkbart mindre drivstoff, har renere utslipp og kjøres med joystick i 
stedet for ratt. Den har en ekstra dieseltank, og et eget sete for passasjer.  

Med ny løypemaskin fra høsten 2019, i tillegg til de to scooterne som turlaget 
har, skal vi stå godt rustet til å produsere gode skispor også de kommende årene. 

Værstasjoner 
Ved å gå inn på turlaget sin hjemmeside kan du observere hvordan værforholdene 
er, og samtidig lese av både temperatur, fuktighet og vind. De nye værstasjonene 
på Åsan og Langsetra har vist seg å fungere stabilt og bra. Fra Åsan legges det også 
ut bilder på hjemmesiden. På hjemmesiden er det også en link til NØK sine 
målepunkter for temperatur i Nord-Østerdal. 
 
Arrangementer  
Se nærmere info på hjemmesida www.tynsetturlag.org  
•   Foreløpig er det planlagt fellestur til Marabekkhøa i forbindelse med «Høgget  
    to-dagers» og «Betberget» opp i midten av august.
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Stifadderordning 
Tynset turlag har en stifadderordning for å ta vare på (rydde, merke) stier i ut-
marka. Dette arbeidet planlegges ikke av turlaget, men er basert på initiativ fra 
alle som ønsker å holde gamle stier oppe mot gjengroing. Det gjøres en avtale 
med turlaget om hvor dette skal skje og hvilke hensyn som skal tas. Turlaget kan 
da bistå med kontakt med grunneier – samt skilting, hvis dette ønskes. 

 
Nærstier rundt Tynset tettsted 
Oppmuntringer både fra publikum og det offentlige har drevet fram et omfattende 
arbeid med nærstier rundt Tynset tettsted. Ringsystem i Grønfjellia ble delvis 
etablert og merking av 6 «vertikale» stier ble gjort. Her gjenstår noe grøfting, 
merking og klopping men dette ble lagt på is da arbeidet med Neby bru kom i 
gang i 2016. 

Stien Tynset bru – Å-brua (nordsida av Glåma) er godkjent i 2019, og likeså 
Nebyrunden under forutsetning av et par opprettinger. Disse to stiene er tatt i 
bruk. 

Strekningen Vollveien-Gamle Allmannvei (mellom Sandbakken og Domus) 
har fått lys. Vinters tid vil løypemaskina følge denne. Tynset turlag har tatt an-
svaret for vedlikehold av stiene. Det tas sikte på at både bru og stier skal stå klare 
våren 2020. 

 Regn med en dugnadsinnkalling også til våren! 
 

«Ut på tur»-brosjyrer 
Det er laget noen enkle turbeskrivelser – spesielt for besøkende som kan tenke 
seg en liten tur under oppholdet her (Nebyrunden, Nyvangåsen, Skarpåsen, Grøn-
fjellia og Tynset bru/Å-brua). Disse legges ut på Tynset Camping, Tynset hotell, 
sportsforretningene, Servicetorget og Tynset bokhandel. Disse er selvsagt også 
tilgjengelige for fastboende.  
 

Start gjerne en lokal stifaddergruppe og kontakt oss. Tips oss gjerne om  
aktuelle stier, informasjon, skiltbehov o.l., så skal vi se hva vi kan samarbeide 
om. 

Styringsgruppe for dette prosjektet 

Tore Stubbe             901 02 884 

Sigrund Jordet         907 79 619 

Kristin Siksjø            416 93 847
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Løypenettet og 
prepareringsplan 

Parkering på Tylldalskjølen 
Turlaget brøyter parkeringsplassen på 
vei til Svarttjønna på Tylldalskjølen. På 
denne plassen parkerer alle medlem-
mer gratis, men ikke-medlemmer må 
betale en liten avgift på kr 50,- hver 
gang de parkerer. For at vi kan føre 
kontroll må de som er medlemmer 
oppgi bilnummeret sitt til turlaget. 
Dette kan helst gjøres på hjemmesiden, 
www.tynsetturlag.org. 
Oppgi bilnummer og medlemmets 
navn. Det kan også sendes e-post til  
leder@tynsetturlag.org. 
 

Turlaget prioriterer løypekjøring 
fortløpende i forhold til vær- og snøfor-
hold. Ved dårlig vær vil lysløypa og 
strekningen Haverslia − Grashavern − 
Hemstadvangen − Langsetra bli priori-
tert.  

Vi oppfordrer til å variere turene 
ved å bruke begge sider av dalen. Løy-
pene på Åsan og i Aumdalen går i for-
skjellig terreng, som hver for seg har 
kvaliteter som varierer med årstiden og 
værforholdene. 

 
Planer og status for løypeprepare-

ring finner du på turlagets hjemme- 
side www.tynsetturlag.org  

 
Både løypemaskin og scootere har 

GPS-tracking. Det vil si at du kan følge 
disse på internett og se hvor de er til en-
hver tid, og hvor lenge det er siden de 
enkelte løypestrekninger er kjørt.  

På turlagets hjemmeside finner du 
link til skisporet.no, som viser prepare-
ringsstatusen. 
 
Skøyting i løypetraseene 
I lysløypa kjøres to klassiskspor med 
skøytetrasé i midten. Det samme blir 
gjort fra Tylldalskjølen til Langsetra.  
I resten av løypenettet blir det kjørt ett 
spor slik at det blir plass for å gå både 
klassisk og skøyting. 
 
Lysløypa i Haverslia 
Lysløypa er åpen hver dag i skiseson-
gen. Lyset er på til kl. 22.00. Prepareres 
om nødvendig hver dag til kl 17.00. 
Løypekjøringa utføres av turlaget som 
leiekjøring for TIF ski. 
 
Leiekjøring 
Turlaget har avtale med TIF ski om 
leiekjøring. 

Vi har avtale med Tolga turlag om 
kjøring av løyper til Åsvangen over 
Gråvola. 

På Ørdet har vi avtale om å kjøre 
løype til og inni hyttefeltet. Det er også 
en avtale med Tynset kommune og 
Nord Østerdal videregående skole om 
kjøring av løyper for skolene og barne-
hagene. 
 
Løyper i jula 
Det kjøres løyper både på Åsan og i 
Aumdalen. 
 
Løyper i vinterferien 
Hele løypenettet kjøres, inkludert Grå-
vola, Grønfjellet og Tron-løypa. 
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Hunder i løypa 
Turløypene er åpne for den som vil ta 
med hunden sin på tur, men vi vil 
anmode hundeeiere til å vise hensyn og 
huske på at ikke alle er like fortrolige 
med hunder. Vi oppfordrer alle som 
har hund i skiløypene om å holde 
hunden i bånd i de mest trafikkerte 
delene av løypenettet. 

Når løypene er nykjørte er de veldig 
løse og sårbare. Vanligvis trenger spo-
rene minimum 2 timer for å feste seg. 
Hunder i helt nykjørte spor er frustrer-
ende. Vi oppfordrer hundeeiere til å 
unngå å ta med hunden i helt nyopp-
kjørte løyper. 
 
Serveringssteder 
I turlagets løypenett er det mulig å ta 
seg en pause og kaffe med «noe attåt».  
 
Åsan 
Det vil også denne sesongen bli serve-
ring i «jaktbua» på Åsan ved Gapa-
huken. Det blir servering på følgende 
datoer: 26. jan., 9. og 23. feb., 8., 22. 
mars og 5. april (Palmesøndag). Bua er 
åpen kl. 11-15. Velkommen! 

Det er krefter som jobber for å få til 
et nytt serveringssted på Åsan. Åsan-
sameiet har kommet godt i gang med 
planene. 

 
Skihytta til Tylldal IL 
ved Småvangan vil være åpen med 
servering på følgende datoer: 
29. des. 2019 (5. juledag). 19. jan., 2. og 
22. feb. (vinterferie), 22. mars og  
5. april (Palmesøndag). 
Salg av kaffe og kaker. 
Åpen kl. 11-15. Velkommen! 

TIF Skistua 
vil være åpen med servering følgende 
datoer: 
26. og 30. desember 2019. 
5., 12., 19. og 26. januar. 
2., 9., 16. og 23. februar 
1., 8., 15., 22. og 29. mars 
5. april (Palmesøndag) 
9. april (Skjærtorsdag) 
10. april (Langfredag) 
12. april (1. påskedag) 
19. april 
Skistua er åpen kl. 11-15. Velkommen! 
 
Skijeger’n 
Skijeger’n er en del av turorienterings-
tilbudet som O-gruppa på Tynset har 
ansvaret for. Den som vil delta må 
kjøpe seg kart og klippekort på Circle 
K eller Alvdal-Tynset Sport. Det er ut-
plassert poster i løypenettet. 

Premiering i samband med avslut-
ning av turorienteringa til høsten. 

I år vil postene bli stående ute fra 
juletider til påske. 

Skijegeren inngår som en del av 
super-trimmeren.

Alt i trykksaker/bøker, 
skilting, dekor, stempler, 
web-sider mm.

Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 TYNSET 

www.smithgrafisk.no
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Ti på topp og Barne-Fem på topp 
 
Skiltet på helårstoppen Veslkletten på Grøn-
fjell  blir satt ut innen 10. februar. De øvrige 
skiltene blir satt ut så snart det er farbart langs 
bilveier og i terrenget, senest innen 20. juni. 
Det lønner seg å følge med på turlagets 
hjemmeside. Så snart et toppskilt blir satt ut, 
kommer det melding her og på turlagets 
Facebook-sider. Begge steder blir det mulig å 
legge inn kommentarer og informasjon om 
veivalg og andre praktiske opplysninger etc.  

Skiltet med klippetang på Øykjekletten i 
Alvdal vestfjell blir tatt ned 15. august p.g.a. 
reinsjakt i området. Resten av skiltene står ute 
t.o.m. 30. september. 

Det blir arrangert fellestur til Marabekk-
høa i Brydalen i forbindelse med «Høgget 2-
dagers» og turløpet «Betberget opp». Del- 
takerne kan velge om de vil melde seg på tur-
løpet og gjøre seg kvalifisert for premiering.  
I så fall gjelder ei tidsramme som fint kan nås 
uansett sprekhetsnivå. Det kan velges alter-
nativ rute ned igjen fra Marabekkhøa slik at 
man får en fin rundtur. 
 
Registreringskort 
For å bli med i trekningen av premier på turlagets årsmøte, må du kjøpe regist-
reringskort. 

Som i fjor er det bare et kort som gjelder både for 10 på topp og Barne-fem på 
topp. Tre av toppene som inngår i Barne-fem på topp er merket med B på kortet 
og de to «faste» barnetoppene er markert med rød tekst. I kartoversikten i sesong-
programmet er barnetoppene merket med rød trekant. 

Kort får du kjøpt på Alvdal-Tynset sport, Sport 1 og på Circle K, Tynset, og 
det koster 150 kroner. Familier som ønsker kort for to voksne og barn under tolv 
år betaler 400 kroner uansett hvor mange barn under 12 år som ønsker kort. 

NB! Familiekortet gjelder kun for barn under 12 år i følge med voksne. 
Familiemedlemmer over 12 år må ha eget kort som betales individuelt. 

Når sesongen er over og senest innen 15. oktober, må registreringskortene 
være innlevert, enten der du har kjøpt kortet eller til toppansvarlige, Hans Jacob 
Tronshaug, tlf. 906 24 464. 

Topp                                                 Moh. 

1. Øykjekletten                        1266 
    (Skilt/tang ned 15. aug.)                    

2. Risbekkfjellet                       1005 

3. Kviknebruna                        1094 

4. Flomhøgda                          1161 

5. Holsetvorda                        1105 

6. Låggia                                 1452 

7. Lomsjøvola                         1056 

8. Veslkletten (Grønfjell)            947 

     Vintertopp               B 

9. Marabekkhøa                        987 

     Fellestur ca. 10/8  B 

10. Sørkletten (Tron)   B         1320 

11. Jønnbekkevola     B         1051 

12. Raudsjøpiggen     B         1306
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For Ti på topp vil alle som har fullført minst 8 topper blir med i trekningen 
om premier. Alle som er med på trekningen sanker samtidig poeng til adels-
kalenderen som du finner på turlagets hjemmesider. 

Barn født 2008 eller senere må fullføre de fem barnetoppene for å kunne være 
med på trekningen.  

Sammen med kortet følger et ark med kartreferanser og forslag til startpunkt 
for toppturen og forslag til veivalg. Alle kartreferanser gjelder de nye kartene som 
er i salg nå. 
 

• Mobilknusing • Sortering • Transport 
• Graving • Levering av grus, pukk og jord  
• Snøbrøyting

Østby 35, 2500 Tynset 
Tlf. 957 56 557
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3-dagers MTB

Deltager elle
r 

funksjonær?

Dette blir mo
ro! 
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www.alti.noÅpningstider: 09–19 (16) Mer av det som gjør deg glad

Thai café & catering

Gavekortet 

med ALT I

EGEN
BAMSEKLUBB 
MED LEK OG 

MORO

GRATIS
PARKERING

20 BUTIKKER

Velkommen til KJØPESENTERET MIDT I       AV SENTRUM!

Tlf. 62 48 48 80  •  www.atsport.no
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Låggia
6919669 - 560233

Flomhøgda
6935685 - 555074

Kviknebruna
6943339 - 561773
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Holsetvola
6883635 - 594013

Lomsjøvola
6898810 - 576207

Sørkletten
6891990 - 589139

Veslkletten
6901678 - 597930

Marabekkhøa
6895019 - 606308

Jønnbekkvola
6896893 - 593466

Øykjekletten
6875324 - 582375

Raudsjøpiggen
6901519 - 613930

Risbekkfjellet
6886945 - 602473
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FYSAK-topper



21

FYSAK-topper 
 
Tynset turlag har i samarbeid med 
FYSAK-koordinatoren i Tynset kom-
mune valgt ut 12 relativt sentrums-
nære topper. På disse toppene ligger 
boka ute hele året. Hver topp har en 
egen fadder som passer på kassa og 
vedlikeholder merking og stier. 
 
NB! I kart og tabeller har turlaget 
valgt å bruke samme skrivemåte på 
fjelltopper som i Statens kartverk sin 
nyeste offisielle kartserie. 

FYSAK-topper          M.o.h. Fadder          

Fåsten 780 Ivar Ystad    

Måna 978 Jan Inge Grøndalen  

Storstein, Bratthøa 935 Gunn Torill Ryen  

Havern  839 Bjørn Tore Grutle  

Tverrvola  949 Ann J. Oldertrøen  

Eggevola 1128 Inger Marie Negård 

Finstadkletten 961 Ingrid Bakken  

Savalkletten 953 Einar Røe   

Midthøa v/Røstvangen 1011 May Tove Dalbakk 

Kaltberget 952 Kari Åse Stai  

Gråvola 1037 Gunnar Smedplass 

Finnstadhøa 1016 Marit Rokstad  

  



Medlemstype     Kontingent 

Voksne                kr  400         

Familie                kr  700        

Bli medlem i T
Turlaget er avhengig av mange medlemmer for å kunne opp
noe av turlagets tilbud er villig til å støtte turlaget med sitt m

Hvorfor bli medlem? 
Alle som betaler kontingent bidrar til å utvikle et godt fritidstilbud i 
lokal-samfunnet. Turlaget preparerer skiløyper hele vintersesongen. Om 
som-meren vedlikeholdes stier og turlagkasser på store og små fjell-
topper. I tillegg arrangeres det turer både sommer og vinter. Medlem-
skap kan også gi økonomiske fordeler.

Hvordan bli medlem? 
Du blir medlem ved å betale medlemskontingenten til 
Tynset turlag v/ kassereren, på bankgiro: 1885 16 40033. 

Du kan også melde deg inn via www.tynsetturlag.org,  
eller sende en e-post til leder@tynsetturlag.org 

Du kan selvfølgelig også vippse kontingent til VIPPS nr. 91301.
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Tynset Turlag!
prettholde sin aktivitet. Vi håper derfor at alle som benytter 
medlemskap. Sesongprogrammet sendes til medlemmene.

Støtte og gaver til Turlaget 
Turlagets grunnfinansiering er medlemskontingenten, men vi mottar 
også midler på andre måter, som gjennom gaver, midler gitt ved begra-
velser og på andre måter. Vi er svært takknemlig for slike gaver og dona-
sjoner, og tar slike som et tegn på at turlaget utfører oppgaver som 
mange setter pris på.

Registreringskort ti på topp 
Registreringskort får du kjøpt på Alvdal-Tynset Sport, Sport 1 og på 
Circle K, Tynset. Hvert kort koster kr 150,-. Familier med barn under 
12 år kan kjøpe «Familiekort». Ordningen gjelder kun for barn under 
12 år som følger voksne. «Familiekortet» kostet 400 kroner og vil lønne 
seg for familier med flere barn under 12 år. Alle barn/ungdommer over 
12 år og voksne må betale 150 kroner pr. registreringskort.

23



24

TYNSET

Mandag–fredag 7–22 
Lørdag 8–20 

Se også ukens SPAR-avis!

Tlf. 62 48 00 10 
spar.tynset@spar.no

Glåmveien 8, 2500 Tynset

Alvdal • Folldal • Vingelen • Tolga • Tynset 
Tlf. 62 79 06 00 • E-post: nord-ost@vekstra.no
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Tannlege 

Anne Gro Helgesen 

Sakkyndig 
i løfteredskap 

Borgar Snarvold 
Tlf. 911 56 086 

Auma, 2500 Tynset

Brugata 2B, 2500 Tynset 
Tlf. 62 48 04 12 Tlf. 974 05 200

Tlf. 906 24 464 

www.orgelkonsulent.no 

preambulum25@yahoo.com

Rådgivning i orgelsaker (kirkeorgler): 

- Tilstandsrapporter – prøvespilling 
- Projektering av nye orgler 
- Restaurering av gamle orgler

AS
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Tlf. 62 48 17 88 

Amfi Tynset, 2500 Tynset 

www.chilifrisor.no

Tynset turlag takker alle som er med å støtte turlaget 
med en annonse i programmet, og vi oppfordrer våre 
medlemmer til å benytte seg av annonsørenes tjenester.
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Byggingen er i gang av boligsameiet Tynset Torg.  Tynsetbyens mest 
sentrale beliggenhet.  Leiligheter med flott utsikt og høy standard. 

BLI EN DEL AV

NYE TYNSET TORG

Høy standard,  integrerte hvitevarer 
og helinnglassede balkonger. Her 
er det leiligheter i alle størrelser og 
prisklasser

Det er for tiden 3 solgte og  
2 reserverte leiligheter,  men fortsatt 
mange flotte leiligheter å velge 
mellom.

Ta gjerne kontakt for å avtale 
befaring for å se den flotte utsikten.

Priser fra:

2 700 000,- + omk.

Adresse:  Torvgata 4
Fellesgjeld:  0,-
Totalt:  fra kr 2 700 000,-
Omkost.:  2,5% av kjøpesummen  
 + tinglysningsgebyr   
 (ca. 1200,-)
Felleskost.:  fra 2850,-
Boligtype:  Leilighet, eierseksjon
Bra/P-rom:  57-147m2/57-144m2

Visning: etter avtale med megler

Se finn.no (kode:150558051) 
for mer informasjon om prosjektet 
og de ulike leilighetene

Kontakt: 
Stig Erik Semmingsen 
ss@aktiv.no 
tlf.:  95 22 71 00 
Aktiv i Fjellregionen

• 15 stk eksklusive leiligheter for salg,
 inkl. garasjeplass og bod i egen p-kjeller

• Innflytningsklart i desember 2020

Vannbåren 
gulvvarme 

inkludert ved 
kjøp før 

31.12.2019
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www.flugger.com

Vi leverer og utfører alt innen:
  • Gulvsliping • Maling
  • Fliser • Gulv
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Sponsorer og Tynset turlag viser stolt fram den ny løypemaskina. 
Jonny Dalbakk (f.v.), Morten Sandbakken i Tynset turlag, Gunnar Smedplass, Robert 
Holm i Tolga-Os Sparebank, Ronny Moen i Rørservice Tynset AS, Jørn Nesseth i 
Mobilgrus AS og økonomisjef Arild Vik i Tynset kommune. 
Fotos: Lars Vingelsgård / tynsetingen.no
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God tur!

Brugt. 14 B, 2500 Tynset 
Tlf. 62 48 03 16
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DOMUS TYNSET – der folk møtes!

Extra • Byggmix • Power • Gull & Gaver • Hus & Hjem • KappAhl • Notabene  
Leker • Sport 1 • Domuskafeen • Boots Apotek • Bris frisør • Vinmonopolet

Alt 
på ett sted!

7-23 (23)

T Y N S E T

www.kappahl.no 
Tf. 970 37 831

Tlf. 62 48 38 02

Tlf. 62 47 20 20

Stort utvalg, extra lave priser! En spennende gavebutikk

Bøker - Papir - Leker

Totalleverandør av elektriske varer

Maling og 
interiør

Tlf. 62 48 38 10

Tlf. 62 48 38 27

Kosmetikk – Gaver – Smykker

Tlf. 62 48 38 30

Tlf. 62 48 38 21

Tlf. 62 47 18 88 Tlf. 04560

Tlf. 62 48 38 29

Tlf. 
62 48 09 27

Tlf. 62 48 38 31

Tynsets beste 
kafeteria

Sport og fritid

Velkommen til kjøpesenteret i Nord-Østerdalen!



Produsert av Smith Grafisk, Tynset

Som regel er det enkelt å 

orientere seg og finne frem. 

Hvis ikke, følg råd og vink 

fra folk som har gått løypa før.

Tlf. 62 49 61 00 
post@tos.no 
www.tos.no

OS – TOLGA – TYNSET – FOLLDAL – ELVERUM

God tur!

Velkommen innom 
for en god bankprat!


