Sesongprogram 2021
Foto: P.I.S.

Informasjon om turlaget
Turlagets internettside finner du på: www.tynsetturlag.org
På disse sidene finner du fast informasjon om turlaget, løypekart, våre aktiviteter, 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.

Tynset Turlag 2020-2021
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 nærområdene til Tynset sentrum. Det har bl.a. gitt seg utslag i en
stor satsing på turstier i tilknytning til den nye Nebybrua som ble åpnet
16. mai 2020. Dette håper vi skal bidra til lett tilgang til gode turmuligheter
nær der folk bor. Det er både et folkehelsetiltak og et miljøtiltak. Fra og med
1. januar 2021 overtar turlaget ansvaret for turstiene. Tynset kommune tar
ansvaret for belysningen og «grøvre» vedlikehold. Nebybruas Venner har
ansvaret for brua.
Tynset Turlag må også følge med inn i den digitale tidsalder. 1. februar
lanserer vi TURLAGSTRIMMEN som er vår nye trimkonkurranse. Denne erstatter Ti på topp, Barne-fem på topp og FYSAK-toppene. Vi tar i bruk en
digital løsning, en app – Trimpoeng. Mer om dette på side 12.
Våre aktiviteter koster penger og vi er glade for at antall medlemmer har
vært stigende de siste årene. Høsten 2020 har vi i overkant av 700 medlemskap (330 enkeltmedlemskap og 380 familiemedlemsskap), 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.

2

Takk til grunneierne
Turlaget tilrettelegger flere hundre kilometer med turveier, turstier og skiløyper i Tynset. Vi hogger ut traséer, planerer grunnen, setter opp skilt, tråkker
skiløyper over innmark m.m. Vi spør på forhånd, og etter hvert har vi også
inngått skriftlige avtaler. Vi møter stor velvilje, og det er vi så takknemlige for.
Mange takk til alle grunneiere
som er berørt av våre tiltak!

Takk!

Takk til dugnadsgjengene

Byggingen av Neby bru og alle turveier og turstier som er anlagt i tilknytning
til dette er stort sett utført på dugnad. Dugnadsgjengene er i hovedsak hentet
inn fra turlagets medlemsliste. Det er gjort en kjempejobb. I tillegg utføres en
masse dugnad med ordinært vedlikehold av traséer, merking, skilting osv.
Vi har ikke regnskap på all dugnaden, men vi er svært takknemlige for all
innsats.
Mange takk til dugnadsfolket for all velvillig innsats!

Gruskjøring til ny lyssatt turvei.
Foto: Odd Sletten.
Dugnad gir matlyst. Foto: Trond Kletvang
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Skiturer
Endringer og prepareringsplan
Det er mange mil med skiløyper som kjøres gjennom hele vinteren. Derfor
vil det kreve at hele løypenettet ryddes og vedlikeholdes både vinter og sommer. Mange av våre medlemmer bidrar sterkt til dette arbeidet.
Turlaget prioriterer løypekjøring fortløpende i forhold til vær- og snøforhold. Ved dårlig vær vil lysløypa og strekningen Haverslia-GrashavernHemstadvangen-Langsetra bli prioritert.
Det er stort sett gode forhold i lysløypa hver dag.
Vi oppfordrer til å variere turene ved å bruke begge sider av dalen.
Løypene på Åsan og i Aumdalen går i forskjellig terreng, som hver for
seg har kvaliteter som varierer med årstiden og værforhold.
Planer og status for løypepreparering finner du på turlagets hjemmeside
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 enhver tid, og hvor lenge det er
siden løypestrekningen er kjørt. Det er ønskelig at sporene får sette seg litt,
før bruk.
På turlagets hjemmeside finner du link til skisporet.no, som viser prepareringsstatusen.
Endringer i løypenettet vil det være til stadighet.
En kan merke at bruken av både setrer og hytter har endret seg. Folk ser
viktigheten av å bruke vår flotte natur. Det har blitt ført fram strøm til mange
områder, noe som igjen fører til hyppigere bruk. Mange ønsker brøytet vei
helt fram, noe som da hindrer oss i å kjøre løyper på disse veiene. Viktig at
både grunneierne og turlaget er i god dialog med både avtaler og nye løsninger. Det skjer og har skjedd endringer både ved Hemstadvangan og i Tronløypa. På den andre siden av dalen (Åsan) er det også planer om endringer i
traséen. Det er derfor ønskelig at ny trasé er klar før brøyting av veier skjer.
Planlegginga er startet.

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

Parkeringsplassen på Tylldalskjølen. Foto: Morten Sandbakken

Parkering på Brydalskjølen
Den gamle plassen var både liten og i dårlig forfatning. Vi har derfor fått tillatelse til å flytte p-plassen over på sørsiden av fylkesveien, om lag 100 meter
østover. Her er det også tørrere grunn. Planen er at denne nye p-plassen er
klar til bruk tidlig i 2021.
Dette er et godt trafikksikkerhetstiltak. Nesten alle som starter skiturene
sine på Brydalskjølen går mot Grønnfjell, og med parkeringen på «riktig»
side av fylkesveien slipper man å krysse. Det vil også her bli en avgift for
ikke-medlemmer tilsvarende slik det er på Tylldalskjølen.

Løype Tynset-Savalen
Det er ønskelig med ei scooterløype som forbinder Tynset med Savalen over
bl.a. Skarpåsen og Tunnvola. Det er dialog med grunneiere.

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.
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Lysløypa i Haverslia
Lysløypa er åpen hver dag i skisesongen. 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 barnehagene.

Løyper i jula
Det kjøres løyper både på Åsan og i Aumdalen.

Løyper i vinterferien
Hele løypenettet kjøres, inkludert Gråvola, Grønfjellet og Tronløypa.

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
sporene minimum 2 timer for å feste seg. Hunder i helt nykjørte spor er frustrerende. Vi oppfordrer hundeeiere til å unngå å ta med hunden i helt nyoppkjørte løyper.
OBS! Husk hundepose i tilfelle hunden din må gjøre sitt fornødne!

Serveringssteder
I turlagets løypenett er det mulig å ta seg en pause og kaffe med «noe attåt».

Skihytta til Tylldal IL
ved Småvangan vil være åpen med servering på følgende datoer: 27. des.
(3.juledag), 10. jan., 24. jan., 14. feb., 6. mars (vinterferie), 28. mars (Palmesøndag). Salg av kaffe og kaker.
Åpen kl. 11-15. Velkommen
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Åsan
Det vil også denne sesongen bli servering i «jaktbua» på Åsan ved Gapahuken. Det blir servering
på følgende datoer: 17. jan.,
31. jan., 14. feb., 28. feb.,
14. mars og 28. mars.
Åpen kl.11-15.
Velkommen!
Gapahuken ved Flotjønna. Foto: Per Inge Sagmoen

TIF Skistua
vil være åpen med servering følgende datoer:
27. og 30. des. 2020
3., 10., 17., 24. og 31. januar
7., 14., 21. og 28. februar
7., 14., 21. og 28. mars (Palmesøndag)
1. april (Skjærtorsdag) og 2. april (Langfredag)
4. april (1. påskedag) og 11. april.
Åpen kl. 12-15. 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 utplassert poster i løypenettet.
Premiering i samband med avslutning av turorienteringa til høsten. I år
vil postene bli stående ute fra juletider til påske. Skijeger’n inngår som en del
av supertrimmeren.

Værstasjoner
Ved å gå inn på turlaget sin hjemmeside kan du observere hvordan værforholdene er, og samtidig lese av både temperatur, fuktighet og vind. 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.
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Fotturer
Fra «Ti på topp» til «Turlagstrimmen»
Bare fire år etter at Tynset turlag formelt ble stiftet, introduserte turlagets styre
Ti på topp som sommerens aktivitet og konkurranse. Barn fikk sin egen toppkonkurranse i 2006 da Barne-fem på topp ble arrangert for første gang. Helt
siden starten har disse to konkurransene tilhørt grunnpilarene i turlagets
virksomhet, og konkurransene har vært arrangert så og si uten endringer i
henholdsvis 32 og 14 år.
I de senere år har det vært arbeidet mye med klargjøring og merking av
turstier og løypetraséer i turlagets regi, og med Neby bru på plass, er det også
opparbeidet turveier med universell utforming. Tynset turlag overtar ansvaret for vedlikeholdet av disse fra 1. januar 2021. I tillegg har turlaget ansvar
for atskillige kilometer turstier som er merket både i terrenget og på kartet.
Noen av disse blir tråkket slik at de kan benyttes vinterstid også. Det tidligere
fokuset på løypekjøring om vinteren og Ti på topp om sommeren er altså i
løpet av få år blitt sterkt utvidet.
Endret fokus bør også medføre endret innstilling til hvordan vi utnytter
de nye mulighetene. Styret i Tynset turlag har derfor bestemt å utvide Ti på
topp-konkurransen slik at medlemmene også kan søke opp og registrere
andre turmål enn bare fjelltopper. Dette har flere medlemmer etterlyst.
Tidligere års konkurranser, Ti på topp og Barne-fem på topp, har i prinsippet vært en sommerkonkurranse. I senere år har en eller to topper vært
såkalte «helårstopper», men registrering av resten av toppene i disse konkurransene har bare vært mulig på sommerføre.
Fra og med vinteren 2021 oppretter Tynset turlag derfor en «helårskonkurranse» der hele turvei- og løypenettet blir tatt i bruk i tillegg til de tradisjonelle fjelltoppene. Konkurransen omfatter 40 turmål/poster og vil gå fra
1. februar til og med 31. oktober. Postene kan man oppsøke til fots, på ski
eller på sykkel. FYSAK-toppene rundt om i kommunen er 12 av disse turmålene. I tillegg kommer de tradisjonelle ti på topp-postene og de to «faste»
barnetoppene.
Registrering av postene skjer elektronisk. Det vil si at man må ha en
mobiltelefon med innebygd GPS, og man må laste ned appen «Trimpoeng»
(se s. 12) for å kunne registrere at man har vært ved det aktuelle turmålet.
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Noen av postene langs turstier og -veier vil skifte fra år til år. Det samme
vil de 12 toppene som utgjør fortsettelsen av Ti på topp/Barne-fem på topp.
FYSAK-toppene vil foreløpig være de samme som de har vært til nå. Ettersom
registreringen skjer elektronisk, vil vi kunne føye til eller trekke fra antall turmål hvert år, og heretter vil det derfor være enda viktigere for medlemmene
å foreslå nye turmål. Turlag og turforeninger i hele Norge bruker Trimpoengappen, og anbefalingen fra app-utvikleren er at man ikke bør ha mer enn 100
turmål. Vi starter med 40, men det er altså mulighet for utvidelser.
Turmålene får ingen synlige merker. Det er altså slutt på trimkasser med
bøker og/eller toppskilt. Det gir større frihet når det gjelder å sette opp turposter i f. eks. nasjonalparker og verneområder fordi turer med elektronisk
registrering foreløpig ikke blir regnet som «organiserte» turer. Det medfører
samtidig at det ansvaret hver enkelt turdeltaker har ved ferdsel i slike områder blir individuelt og viktig å overholde. Ettersom registreringen foregår
elektronisk, kan man oppsøke alle turmålene sommer som vinter. Flere av
toppene som ligger inne i TURLAGSTRIMMEN 2021 egner seg ypperlig for
besøk vinterstid, og den muligheten får man nå med elektronisk registrering.
Turmålene er fordelt langs hele tur- og løypenettet, og det er lagt vekt
på at de er plassert slik at man ikke kan kjøre helt inntil posten med bil. Man
må altså bevege seg et stykke for å kunne registrere målet i appen. Turmål i
nærområdene krever at man er ti meter eller nærmere målet før det «åpner»
i appen. I terrenget er grensen satt til 40 meter.
Betingelser for deltakelse, konkurransereglene og turmålene finner dere
på s. 12-15 i sesongprogrammet.

Fløtarstien. Foto: Åsmund Skjøtskift
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Turlagstrimmen 2021
Konkurransen starter 1. februar og avsluttes 31. oktober. Den er åpen for alle
som har lastet ned appen Trimpoeng:

Etter at du har lastet ned appen, må du registrere deg som bruker og betale
kr 150,- for å få tilgang til konkurransen i appen. Betalingen kan skje via VIPPS
eller bankkort/bankkonto evt. andre betalingsløsninger. Når tilgangen er gitt,
er det bare å lete opp første turmål. Bruken av appen er selvforklarende, og
det er lagt inn opplysninger om hvert turmål; lengde på turen, forventet tidsbruk for å nå målet, forslag til veivalg etc.
Du kan hele tiden følge med på hvor langt du har igjen fra der du er og
fram til posten i appen. Når du er innenfor sirkelen rundt posten (10 meter
radius for mål langs stier/veier/løyper; 40 meter radius rundt fjelltoppene),
blir registreringsknappen i appen oransjefarget, og du kan trykke for å registrere at du har besøkt turmålet/posten.
Hver deltaker er unik og knyttet opp mot et bestemt telefonnummer. Det
blir derfor umulig å delta uten egen mobiltelefon, og dersom flere bruker telefonen, er det bare den som er registrert med nummeret som får poeng. Det
kan by på noen praktiske problemer for barn under 12 år som ikke har egen
telefon, men de som er med barna på tur, kan notere dato og tid når besøket
er gjort og sende det til konkurranseansvarlig på e-post slik at barnet registreres manuelt og kan bli med på premietrekningen når den tid kommer. Alternativt kan man bruke en reservetelefon man har liggende, laste ned appen
og registrere barnet som bruker, eller la besteforeldre/tanter/onkler søsken
etc. som ikke deltar i konkurransen, registrere barnets navn i appen på sine
telefoner og på den måten foreta registreringen av turmålene. Det er bare fantasien som setter begrensninger!
E-post til konkurranseansvarlig er: hansjt25@gmail.com
Alle som har samlet mer enn 100 poeng i hovedkonkurransen blir med
på trekningen av premier. Barn under 12 år må samle 40 poeng for å kunne
være med på trekningen. Høyeste totale poengsum i hovedkonkurransen blir
premiert særskilt og blir titulert årets supertrimmer.
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Du kan oppsøke hvilket som helst turmål/post så mange ganger du vil
for å samle poeng. Er det vanskelig for deg å gå i terrenget, kan du samle
poeng ved å besøke turmålene langs turveiene. For eksempel gir 100 registrerte besøk til benken i søndre enden av kjærlighetsstien 100 poeng. Du kan
bare få registrert hvert turmål en gang pr. 24 timer, men det er ingen begrensninger for hvor mange turmål du kan registrere pr. døgn. Dersom du besøker
alle turmålene i appen en gang i løpet av de ni månedene konkurransen varer,
samler du 150 poeng.
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Turlagstrimmen 2021 har disse turmålene:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Turmål

Målkategori

Høyde o.h. Poeng

Benk Kjærlighetsstien sør
Benk Nebyrunden
Travbanen
Benk «Glåmstien»
(Tynsetbrua-Åbrua)
Appelsinkræggen
Løypekryss Milskiftmyra
Kaffebua ved Flotjønna
Stikryss Østrabbveien
«Såttåveien»
Storskardet
Løypekryss Klettmyra
(Grønfjell)
Skistua, Tynset
Langsetra (nordre), Aumdalen
Skinnaråsen
Skistua Tylldalen
Riptjønna (nord)
Skarpåsvangan
Fåsten
Måna
Storsteinen (Grønfjell) F
Havern F
Tverrvola F
Eggevola F
Finnstadkletten F
Savalkletten F
Midthøa v/Røstvangen F
Kaltberget, Kvikne F
Gråvola (Åsan) F
Finnstadhøa (Grønnfjell) F
Rundhøa (Ravaldslettfjellet)
Rødalshøa
Bellingan (store)

turvei
turvei
turvei/løype
tursti

ca. 490
ca. 490
ca. 525
ca. 490

1
1
1
1

tursti/løype
tursti/løype
vei/løype
turvei/tursti

ca. 780
ca. 800
ca. 840
ca. 660

2
2
2
2

tursti/løype
løype

ca. 760
ca. 920

2
2

tursti/løype
tursti/løype
vei/løype
tursti/løype
tursti
vei/tursti
tursti
vei/tursti
tursti
tursti
tursti
tursti
tursti
tursti
vei/tursti
tursti
tursti
tursti/løype

ca. 765
ca. 790
ca. 860
ca. 870
ca. 675
ca. 845
780
978
ca. 940
839
949
1128
981
953
1011
952
1032
1016
1204
1436
1140

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
3
3
4
3
4
4
10
10
5
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tursti
vei/sti

Turmål

Målkategori

Høyde o.h. Poeng

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nyseterhøa
Baralds grav (Tron)
Gruvkletten (Rødalen)
Bjørkåsknollan
Båvola B
Lauvåskletten B
Raudhåmmåren B
Tronkalven B
Bratthøa (Savalen) B

vei/sti
tursti
tursti
tursti
vei/sti
tursti
tursti
sti
tursti

1320
ca. 1400
1198
945
1064
990
895
1016
996

F
B

Tidligere FYSAK-topper (permanente)
Topper som egner seg godt for barn under 12 år (barnetopper)

10
10
5
5
5
5
5
5
5

Forskjellen på tursti og sti er at turstier er merket, mens stier er alt fra velbrukte umerkede stier til enkle dyretråkk.
Turmålene 29 – 40 blir skiftet ut hvert år. Disse turmålene er egentlig
den gamle ti på topp-konkurransen, og alle som fullfører minst 8 av disse
turmålene er med på trekning av en premie og tittelen årets fjellgeit. Du
må besøke 8 forskjellige topper, og minst to av dem må gi 10 poeng hver
(du må samle minst 50 poeng). Tilsvarende vil barn under 12 år som har
fullført turmålene 36 – 40 (25 poeng) være med på trekningen av en premie
og tittelen årets juniorfjellgeit. Denne delkonkurransen er inkludert i
hovedkonkurransen og koster altså ikke noe ekstra.
Poengene som blir sanket i denne delkonkurransen kan suppleres
med poeng fra andre turmål slik at du også er med i hovedkonkurransen
der du altså må ha minst 100 poeng for å være kvalifisert for premiering.
Barn under 12 år må samle 15 poeng i tillegg til de 25 topp-poengene for
å være kvalifisert for premiering i hovedkonkurransen (minst 40 poeng).
Lykke til med å konkurrere både mot deg selv og andre – og riktig gode
turer sommer som vinter!

15

Nærturstier
Tynset Turlag kan tilby et nett av nærturstier i tilknytning
til Tynset sentrum som er merket og skiltet. I Haverslia og
Grønnfjellia er det flere stier både «vertikalt» og horisontalt. I tillegg er det anlagt en rekke turstier og turveier i tilknytning til Nebybrua. Flere av disse har universell utforming. Turveien fra brannstasjonen ved Tynset bru om
Framnes og til Kongsveien og videre opp til Tylldalsveien
om Travbanen er lyssatt. Det vil etter hvert komme et godt
digitalt kart over dette som er tilgjengelig fra turlaget nettside www.tynseturlag.org

Fotturer om vinteren
Turlaget legger til rette for å gå fotturer også om vinteren. Vi kjører opp på
Ripan, den lyssatte turveien mellom Domus og Kongsveien, og den nye lyssatte turveien fra Kaldbekkdalen (Kjæreng) over Gudmørstrøa (travbanen)
og til Tylldalsveien. Denne lyssatte turveien skal forlenges videre opp mot
lysløypa, men det får vi ikke til før til neste år, så i år må gangveien langs
Tylldalsveien benyttes.

Stifadderordning
Tynset Turlag har en stifadderordning for å ta vare på (rydde, merke) stier i
utmarka. 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.

Stifaddergruppa
Hans Petter Eggen
Kristin Siksjø
Sigrund Jordet

971 46 998
416 93 847
907 79 619
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Styret

Morten Sandbakken

Mari Morønning

Svein Harald Telneset Ingunn Strand Olsson Hans Jacob Tronshaug

Kontakt Turlaget
Du kan kontakte turlaget på følgende måter:
- Send en e-post til leder@tynsetturlag.org
- Ringe til en av medlemmene i styret

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

Ansvar
Leder
Løyper
Sekretær
Ti på topp
Økonomi

Telefon
911 75 410
915 32 905
406 39 522
906 24 464
979 69 633

Løypekjørere
Jonny Dalbakk
Bernt Robert Hansen
Steinar Røsten

Særlig ansvar
Telefon
Hovedansvarlig 930 01 696
901 66 595
993 84 750
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Bli medlem i T

Turlaget er avhengig av mange medlemmer for å kunne opp
noen av turlagets tilbud er villig til å støtte turlaget med sitt

Hvorfor bli medlem?
Alle som betaler kontingent bidrar til å utvikle et godt fritidstilbud i lokalsamfunnet. Turlaget preparerer skiløyper hele vintersesongen. Om sommeren vedlikeholdes stier og turlagkasser på store og små fjelltopper. I tillegg
arrangeres det turer både sommer og vinter. Medlemskap 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.
Medlemstype
Voksne
Familie

Kontingent
kr 400,kr 700
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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 begravelser og
på andre måter. Vi er svært takknemlig for slike gaver og donasjoner, og tar
slike som et tegn på at turlaget utfører oppgaver som mange setter pris på.

Turlagstrimmen 2021
Dette er vår nye trimkonkurranse som går fra 1. februar til 31. oktober.
40 ulike trimmål inngår. Last ned appen Trimpoeng, registrer deg som bruker
og betal deltakeravgiften på kr 150,-. Da kan du starte jakten på poeng. All
registrering skjer digitalt (smittesikkert). Alle som samler et visst antall poeng
er med i konkurransen. Egne regler for barn under 12 år.
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Fine skiforhold på Åsan. Foto: Per Inge Sagmoen
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Tlf. 62 48 00 10
spar.tynset@spar.no

Mandag–fredag 7–22
Lørdag 8–20
Se også ukens SPAR-avis!

Tlf. 62 48 17 88
Amﬁ Tynset, 2500 Tynset
www.chilifrisor.no

Knut Solvang • Sondre Steen • Per Roar Øian

Parkveien 5 B, 2. etg., 2500 TYNSET

Østby 35, 2500 Tynset
Tlf. 957 56 557

www.smithgrafisk.no
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Fysisk aktivitet –
godt for kropp og sjel.
God tur!

Helse,

miljø

og

sikkerhet

Bedriftshelsetjeneste AS
www.bht.no

Kongsveien 23A, 2500 Tynset
Øverhagaen 15, 7374 Røros

Siden 1946
Tlf. 62 48 02 70 – Parkveien 5

Alvdal • Folldal • Vingelen • Tolga • Tynset
Tlf. 62 79 06 00 • E-post: nord-ost@vekstra.no
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• Mobilknusing • Sortering • Transport
• Graving • Levering av grus, pukk og jord
• Snøbrøyting
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Tlf. 62 48 48 80 • www.atsport.no
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TYNSET
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www.scooteratv.no
Tlf. 62 47 20 00

Vi leverer og utfører alt innen:
• Gulvsliping • Maling
• Fliser • Gulv

Glåmveien 8, 2500 Tynset

www.flugger.com
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Tlf. 62 48 01 40 • firmapost@osta-elektro.no
www.osta-elektro.no
https://www.facebook.com/ostaelektro

Sakkyndig
i løfteredskap
Borgar Snarvold
Tlf. 911 56 086
Auma, 2500 Tynset
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Pant flasker på KIWI,
og gi pantelappen
til Turlaget!
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BLI EN DEL AV

NYE TYNSET TORG

Ledige
næringslokaler
i 1. og 2. etg

Tynsetbyens mest sentrale beliggenhet. 15 eksklusive leiligheter
med flott utsikt er innflyttingsklare januar 2021.
Høy standard,
integrerte
hvitevarer
Inkl.
garasjeplass
og bod
i
og
helinnglassede
balkonger.
Her er
oppvarmet parkeringsgarasje.
det leiligheter i alle størrelser og
Høy
standard, integrerte hvitevarer
prisklasser
og helinnglassede balkonger. Her er
Ta gjerne
kontakt
å avtale og
det
leiligheter
i allefor
størrelser
befaring for å se den flotte utsikten.
prisklasser.
Ta gjerne kontakt for å avtale
befaring for å se den flotte utsikten.

Priser fra:

2 700 000,- + omk.
Adresse:
Fellesgjeld:
Totalt:
Omkost.:

Torvgata 4
0,fra kr 2 700 000,2,5% av kjøpesummen
+ tinglysningsgebyr
(ca. 1200,-)
Felleskost.: fra 2850,Boligtype: Leilighet, eierseksjon
Bra/P-rom: 57-147m2/57-144 m 2
Visning:
etter avtale med megler

LYST PÅ NYE NÆRINGSLOKALER?
– Bli nabo med Rema 1000
Vi tilpasser våre lokaler til dine ønsker.
Ta kontakt med:
Phillips Eiendommer v/Ken Olav Phillips
95 13 29 63 • ken.olav.phillips@gmail.com

Se finn.no (kode:150558051)
for mer informasjon om prosjektet
og de ulike leilighetene
Kontakt:
Vegard Thoresen
vt@aktiv.no
tlf. 908 97 242
Aktiv i Fjellregionen

GRATIS
PARKERING
20 BUTIKKER EGEN
BAMSEKLUBB
MED LEK OG
MORO

Velkommen til

KJØPESENTERET MIDT I

AV SENTRUM!

I CHE
THA F

Y

K E AWA

T

TA

Gavekortet
med ALT I

Åpningstider: 09–19 (16)

Mer av det som gjør deg glad

God tur!

Brugt. 14 B, 2500 Tynset
Tlf. 62 48 03 16
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www.alti.no

7-23 (23)

Tlf. 62 48 38 00

S E N T E R E T

Alt på ett sted!

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

Tynsets beste
kafeteria

www.kappahl.no
Tlf. 970 37 831

Tlf. 62 48 38 31

Stort utvalg, extra lave priser!

En spennende gavebutikk

Tlf. 62 48 38 02

Tlf. 62 48 38 29

Sport og fritid

- Bøker
- Papir
- Leker

Tlf. 62 47 20 20

Tlf. 62 48 38 21

Totalleverandør av elektriske varer

Kosmetikk – Gaver – Smykker

Tlf. 62 48 38 10

Tlf. 62 48 38 30

Maling og
interiør
Tlf.
62 48 09 27
Tlf. 62 48 38 27

Tlf. 62 47 18 88

Tlf. 04560

DOMUS TYNSET
– der folk møtes!

31

God tur!

Som regel er det enkelt å
orientere seg og ﬁnne frem.
Hvis ikke, følg råd og vink
fra folk som har gått løypa før.
Velkommen innom
for en god bankprat!

Tlf. 62 49 61 00
post@tos.no
www.tos.no
OS – TOLGA – TYNSET – FOLLDAL – ELVERUM

Produsert av Smith Grafisk, Tynset

