
  TI PÅ TOPP OG BARNE- 
FEM PÅ TOPP 2020 

 

    
 Ti på topp er blitt et av Tynset turlags kjerneaktiviteter siden organiserte toppturer startet i 
1987. Hensikten med arrangementet er å motivere medlemmene – og andre – til å styrke kroppen 
gjennom naturopplevelser. Samtidig er det et mål at vi skal bli kjent med alle deler av kommunen vår 
og resten av Nord-Østerdalen. Siden 2005 har Tynset turlag samarbeidet med Barnas turlag om 
Barne-fem på topp. 
 
Arrangementet går ut på å bestige 10 fjelltopper (voksne) og 5 fjelltopper (barn under 12 år). 
Det anbefales sterkt at du studerer kartet og leser skrivet før du legger i vei på tur. På hver av 
toppene finner du et skilt med klippetang. Du må klippe i kortet der toppnavnet står markert som 
bevis på at du har vært der. Du velger selvsagt fritt i hvilken rekkefølge du tar toppene og hvilken 
rute du vil bruke fram til toppen. 
 
Det er lagt vekt på at noen topper skal være litt enklere å nå enn andre, og alle grendene i 
kommunen skal være representert med minst en topp. For å øke kjennskapen til andre områder 
utenfor kommunen blir enkelte «utenbygdstopper» tatt med.  
 
Toppene for barn er litt enklere å nå. Tre av disse toppene merket B i klippekortet er felles med 10 på 
topp, to topper merket med rød skrift på klippekortet inngår bare i Barne-fem på topp. For Ti på topp 
vil alle som har fullført minst 8 topper blir med i trekningen om premier.  
 
Toppene vil være klare for bestigning fra følgende datoer: 
Søndag 2. februar Veslkletten B -  årets vintertopp 
Søndag 17. mai  Sørkletten B og Holsetvola 
Søndag 24. mai  Lomsjøvola og Jønnbekkvola B 
Søndag 31. mai  Marabekkhøa B og Risbekkfjellet 
Søndag 7. juni  Øykjekletten og Raudsjøpiggen B 
Søndag 14. juni  Kviknebruna og Flomhøgda 
Søndag 21. juni  Låggia 
 
Det blir arrangert fellestur til Marabekkhøa i forbindelse med «Betberget opp» i Brydalen i august. 
Følg med på hjemmesida (www.tynsetturlag.org) eller facebook når det gjelder eksakt dato for 
arrangementet. 
 
TURTIPS: Veivalget til hver topp bestemmer du selvsagt selv, men her følger tips om hvor det er 
lettest og mest naturlig å gå. Timeangivelsen er satt utfra rolig gangtempo.                                         
Ta hensyn til dyre- og fuglelivet der du går! 
 
Veslkletten På Grønfjell rett opp for Familiegropa. Følg skiløypa fra Brydalskjølen forbi 
Familiegropa og opp på Klettmyra. Ta til høyre opp på Veslkletten. Den skiller seg ut i terrenget. På 
sommerføre er det fint å følge en godt opparbeidet sti fra Hugudalsvangan. Parkerinsplass ved 
Brydalsveien. Skiltet står inne på toppen. Lett tur 1 – 2 timer  
Kart: 10074 Raudsjøen  GPS: 6901678 – 597930  
 
Sørkletten På Tron. Utgangspunkt: Tronsvangen i Alvdal. Følg bilveien opp på Flattron. Gå til 
venstre ut på Sørkletten. Alternativt er det god sti fra Tronsvangen opp til Flattron og videre til 
Sørkletten. Fra Tronsvangen: 3 – 4 timer  Fra Flattron: 1 time Kart: 10074 Raudsjøen  GPS: 6891990 – 
589139  



 
Holsetvorda Utgangspunkt: Gaupskardbua lengst sør i Tylldalen eller veien opp i Gaupskardet fra 
Rv. 3 ved Bellingmoen i Alvdal. På det høyeste punktet i Gaupskardet følger du stien opp mellom 
Gaupskardskampen og Holsetvorda. Ta til høyre opp mot fjellet når du passerer myra nedenfor 
Gaupskardskampen. 4 – 5 timers tur fra begge sider.Kart: 10074 Raudsjøen  GPS: 6883635 – 5940139 
 
Lomsjøvola Utgangspunkt: Lomsjødalen eller Nausterdalen på sørsida av Savalen. Korteste vei 
går langs stien som går opp ved hyttene i sørenden av Lomsjøen. Litt lenger men ikke så bratt er stien 
fra Nausterdalen. Ta til høyre opp mot Lomsjøvola ved krigsminnesmerket på toppen av skardet 
mellom Lomsjøvola og Naustervola. 2 – 3 timer Kart: 10073 Folldal  GPS: 6898810 – 5760207 
 
Jønnbekkvola Enkleste utgangspunkt: Eliavangen i Tylldalen. Ta bomveien mot Brenna øverst i 
Tylldalen. Veien knytter an til veinettet på østkjølen i Tylldalen og Aumdalsnettet i Tynset. 
Parkeringsplass ved Eliavangen. Følg vei forbi et par hytter og du kommer på en tydelig sti som leder 
helt fram til toppen av Jønnbekkvola. 2 - 3 timers tur.  Kart: 10074 Raudsjøen GPS: 6896893 - 593466 
 
Marabekkhøa  Bomvei fra garden Grinddalen opp til Beitet i Brydalen. NB! Veien er bratt og det er 
like fint å gå opp til Beitet. Følg sti fra setrene over bekkedalen og ut på Marabekkhøa. 
Fra Grinddalen: 3-4 timer Fra Beitet: 1 time.  Kart: 10074 Raudsjøen   GPS: 6895019 – 606308 
 
Risbekkfjellet    Enkleste utgangspunkt: Nysetra i Tylldalen. Bomvei fra Søgård i Tylldalen, Rivliveien. 
God sti fra Nysetra. Toppen ligger sørøst for Kommeren. Lett tur 2 timer  Kart: 10074 Raudsjøen    
GPS: 6886945 – 602473 
 
Øykjekletten Utgangspunkt: Dølbekken. Bomvei fra Valleråmoen, Vestate i Alvdal. Parker innerst i 
Dølbekken der veien fortsetter opp bakken mot Kvislå. Gå langs veien nedunder bakken forbi et stort 
hyttetun på venstre side og fortsett stien langs Øykjeklettbekken. Kryss bekken der det er 
hensiktsmessig og ta oppover mot fjellet som ligger på venstre side. 4 timers tur Kart: 10073 Folldal 
GPS: 6875324 – 582375   NB! Skiltet tas ned 15. august! 
 
Raudsjøpiggen   Utgangspunkt: Raudsjødalen. Bomvei fra Brydalen. Tydelig sti opp bakken og 
østover fra setrene. Lett adkomst 3 timer. Kart: 10074 Raudsjøen   GPS: 6901519 - 613930 
 
Kviknebruna   Ta av fra Rv3 til Stai bru på Kvikne. Følg Innerdalsveien sørover etter brua. Bomvei 
videre fra Mosvollan. God sti fra veiens høyeste punkt ut på Kviknebruna. Skiltet står ved 
utsiktsvarden, ikke høyeste punktet på Kviknebruna. Det lønner seg å ta denne toppen sammen med 
den neste.  1 – 2 timer. Kart: 10080 Forollhogna   GPS: 6943339 - 561773 
 
Flomhøgda      Fortsett Innerdalsveien videre etter Kviknebruna og kjør ned i Innerdalen. Ta veien til 
venstre og fortsett rundt sørenden på Innerdalsvatnet fram til Vensetra. Følg bekken opp i fjellet. Det 
er noe rålendt nederst, så godt fottøy anbefales. 2 timer. Kart: 10080 Forollhogna   GPS: 6935685 – 
555074   Det lønner seg å ta disse to toppene på samme tur. 
 
Låggia Utgangspunkt: Gløtlægret i Einunndalen. Følg Fylkesvei 29 fra Alvdal mot Folldalen. Ta 
Einunndalsveien ved Moskardet og sving venstre innover Einunndalen på toppen av skardet. Fortsett 
ca. 8 km til du passerer brua over Einunna (både gammel og ny bru på samme sted). Fortsett 200 
meter og ta av til høyre innover mot Gløtlægret. Parker ved setrene. Korteste rute går mellom 
Storkollen og Bjørntangen. NB. Ikke sti. Et lettere alternativ, men lengre blir å følge traktorveien 
innover mot Låg-Gisætran. Den går fint å sykle men det er bløtt enkelte steder så godt fottøy 
anbefales. 5 - 6 timers tur. Kart: 10080 Forollhogna   GPS: 6919669 – 560233  
 
 
Spørsmål om turruter, kart etc. kan gjøres til Hans Jacob Tronshaug tlf. 906 24 464. 


