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VEIBESKRIVELSER - 10 PÅ TOPP 2020

Høyde mellom Sandtjønne - Halvorsbekken 900 moh.
Koordinater: 32V 633276 6856588
Gradering: Lett - Lengde: 3 km (en vei).
Følg sti i 1,7 km -skiltet til Sandbu fra parkering ved Gravåsen. Fortsett forbi Sandbu og
nesten ned til Sandtjønne. Her tar du av stien til høyre (merket med røde bånd) og går på
østsiden av tjønne i ytterligere ca 1,3 km. til varden på toppen. Obs når du kommer til
høyeste punktet på den "tydelige stien", her skal du ta til venstre inn på en litt mindre
tydelig sti (merket med røde bånd).
Dersom du planlegger å gå videre på Sølentoppen eller bare gå en rundtur: Kan du gå fra
varden og ned mot Halvorsbekken og følg den mot Sukkertoppen (retning nord). Her
kommer du inn på "hovedstien" til Sølen som krysser Halvorsbekken. Går du til venstre her,
kommer ned til parkeringa igjen.
Veibeskrivelse: Fra Åkrestrømmen - følg Engerdalsveien(FV 217) i ca 27 km til avkjøring
"Sølen/Grøndalen fritidsområde/Gravåsen". Bomkasse og betaling med kontanter eller Vipps
kr 50,-. Følg grusveien i ca 4 km til parkering i enden av veien.
Besøkt dato:

Sølentoppen 1755 moh
Koordinater: 32V 632332 6863822
Gradering: Krevende - Lengde: ca 20 km (tur/retur)
Toppturen til Sølen går i åpent landskap til Rendalens høyeste topp.
Her kan du starte både nordfra, f.eks. fra Mistdalen og fra Mefurua, eller sørfra, som vi har
valgt, fra parkeringsplassen i Gravåsen. Fra Gravåsen går det en sterk sti helt til toppen.
Skiltet start og stikryss. Her går du i lett, fint fjellterreng, og etter to km ser du Sandbu, ei
åpen bu som ligger ved Sandtjønna.
Stien går videre innover forbi Sukkertoppen og til Halvorsbekken, der stien deler seg. Du kan
her velge hvilken sti du vil følge. Uansett, blir det som det står skrevet i siste verset av
Rendalssangen: ;Ferden går mot Sølenskaret til den store høyfjellsfest!;

I Sølenskaret kommer vi til Skardstjønna, 1250 moh. Her er det fint å raste, og kanskje også
ta et forfriskende bad. Herfra opp til toppen er det god sti, men bratt stigning og en del
stein. Når du kommer opp, blir du belønnet med panoramautsikt langt inn i Sverige i øst og
til Rondane i vest.
(Det er ikke satt opp markeringspunkt fra Turgruppa på Sølen, men den kan registreres
allikevel. DNT Trysil og Engerdal har samme turmål med samme app.)
Veibeskrivelse: Fra Åkrestrømmen - følg Engerdalsveien( FV 217) i ca 27 km til avkjøring
"Sølen/Grøndalen fritidsområde/Gravåsen". Bomkasse og betaling med kontanter eller Vipps
kr 50,-. Følg grusveien i ca 4 km til parkering i enden av veien.
Besøkt dato:

Balstadmistra ca 590 moh
Koordinater: 32V 627061 6849712
Gradering: Lett - Lengde: 1,6 km (en vei)
Veibeskrivelse: Fra Åkrestrømmen - følg Engerdalsveien (FV 217) i ca 15 km. Du passerer ei
bru og får da et skilt på venstre side, Balstadmistra. Parker her.
Du følger en dårlig vei og passerer en bom etter 500m. Etter bommen, ta til venstre. Følg
veien gjennom nesten hele setergrenda. Etter å ha passert 3 setrer er turposten plassert på
en slette ned mot Mistra. Det er merket med røde bånd fra parkeringa.
Besøkt dato:

Finndalskampen 785 moh
Koordinater: 32V 0608103 6860324
Gradering: Lett - Lengde: ca 1,9 km (en vei)
Veibeskrivelse: Ta av FV 30 mot Hanestad ved Øvre Rendal Kirke.
Følg Hanestadveien(FV 2216) i ca 6 km, parker der hvor Klettvollveien tar av.
Følg Klettvollveien i 800-900 m til du kommer til Finndalshytta. Det er også mulig å kjøre inn
til Finndalshytta, bompenger kr 70 (SMS).
Følg rødmerking fra Finndalshytta og opp på kampen( 1 km). Det er ingen sti her, men godt
merket med røde bånd så det skal være greit å finne fram. Jevn stigning opp, men allikevel
en enkel tur. Fint utsiktspunkt! Denne er felles med Stolpejakten i Rendalen i sommer.
Besøkt dato:

Granberget 818 moh
Koordinater: 32V 612814 6846801
Gradering: Middels - Lengde: ca 3,5 km (en vei).
Veibeskrivelse: Du tar av RV 30 på Otnes skiltet til Vangvollen. Du kan parkere her eller kjøre
gjennom bommen (betaling med kort) og parkere bilen etter ca 750 m, i et grustak. Dette
ligger på veien til Ottdalen, bare 50 m etter å ha tatt av til venstre fra Vangvollsveien. Her
står et skilt merket Ottlaugkampen.
Fra grustaket er det ca 3.5 km til Granberget, jevn stigning hele veien. Det er merket med
røde bånd og noen skilt med piler på. Granberget er et flott utsiktspunkt på vei til
Ottlaugkampen. Her er det en flott utsikt til Sølen, nordover og sørover i dalen, Lomnessjøen
og gårdene på østsida av Lomnessjøen.
Besøkt dato:

Byringen 1038 moh
Koordinater: 32V 629262 6820933
Gradering: Middels – Lengde: 2,2 km (en vei).
Veibeskrivelse: Følg Sjøliveien (FV 237) fra Åkresrømmen i ca 28 km til avkjøring like nord for
grenda Sjølisand. Skiltet mot Sjølimarka inn på Byringveien. Bomvei kr 80, betaling via
Youpark.no. Fra bommen til parkering og stistart er det ca 10 km på grusvei. .
Skiltet mot Byringen ved stistart. God sti i skogsterreng med stigning hele veien. Krysser ei
myr som blir kalt «Japan». Her kan du se flere sjeldne planer. På toppen av store Byringen
ligger en av Rendalens tre åpne brannvakthytter med flott utsikt. Det sies at vi ser inn i sju
forskjellige prestegjeld, og at vi ser over til Sverige i øst. Brannvakthytta var i bruk til
brannovervåking helt frem til 1970-tallet. Mye historie i veggene her. Bernhard Stokke skrev
boka «Den ensomme vaktpost» i 1937. Spennende historie om ei 13 år gammel jente som
var brannvakt her en sommer.
Besøkt dato:

Gamleskarven 974 moh
Koordinater: 32V 633901 6838504
Gradering: Lett – 2 km (en vei)
Veibeskrivelse: Følg Fv 217 (Engerdalsveien) fra Åkrestrømmen i ca. 12 km.
Avkjøring til høyre, skiltet Osdalsveien – Østvollveien. Elektronisk bom.
Etter ca. 800 m, veikryss. Kjør Osdalsveien. Etter ca. 9,6 km fra bommen, veikryss ved bu.
Kjør rett fram, retning Skarven (merket med røde band). Etter ca. 3,4 km, parker og følg sti
skiltet «Pilegrimsleden» (denne stien er ikke avmerket på alle kart) oppover lia.
Etter en snau kilometer, ta av til venstre hvor det er merket med røde band.

Herfra og opp (nesten en kilometer) er det ingen sti, men merket med røde band. Etter hvert
vil du også se toppen.
Nyt utsikten!
Besøkt dato:

«Kanken» (nord for Ø. Nubben)

1036 moh

Koordinater: 32V 631667 6835389
Gradering: Middels – Lengde ca 4 km (en vei)
Veibeskrivelse: Følg Fv 217 (Engerdalsveien) fra Åkrestrømmen i ca. 12 km. Avkjøring til
høyre, skiltet Osdalsveien – Østvollveien. Elektronisk bom. Etter ca. 800 m, veikryss.
Kjør Osdalsveien. Etter ca. 9,6 km fra bommen, veikryss ved bu. Kjør rett fram ca. 5,1 km, til
Skarven. Parker ved bommen og følg grusvei til høyre (bom her også) i ca. 1 km.
Ta av sti til venstre, merket med røde band, og følg denne i ca. 3 km. Her krysser du flere
bekker og passerer ei gammel bu som det vokser ulvelav på.
Stien går gjennom Nubbrøsta med frodig skog. NB! På hele denne turen følger vi gamle stier
som til dels har grodd igjen, men som er blitt merket opp igjen flere ganger og med band i
forskjellige farger. Bli derfor ikke forvirret om du i tillegg til «våre» røde band finner noen
som er både blå og oransje.
Etter hvert kommer du til et stidele. Ta av oppover til venstre. Her er stien lite synlig i
starten, men følg merkingen. Etter vel en kilometer i motbakke er du på «Kanken», og du har
fin utsikt til mange kanter. Turen tar ca. 4 timer tur-retur i rolig tempo.
Besøkt dato:

Akshaugtjønnan 924 moh
Koordinater: 32V 629735 6869575
Gradering: Lett - Lengde ca 1,8 km (en vei)
Kjør FV 30 til Øvre Rendal. Sving av mot Østagrenda, i Østagrenda tar du av mot Fiskevollen.
Etterhvert kommer du til bommen, kr 90,- kun kort. Kjør mot Fiskevollen. Etter 24,6 km fra
bommen kommer du til en liten parkering på høyre side merket med røde bånd. Følg derfra
sti mot Sølen. Etter ca 1,8 km er du framme ved målet. Stolpen står godt synlig ved stor stein
nede ved vannet
Kan kombineres med videre tur mot Nordre Sølenhølet. Se egen beskrivelse.
Besøkt dato:

Nordre Sølenhølet 1082 moh
Koordinater: 32V 631385 6865323
Gradering: Krevende - Lengde ca 8,5 km (en vei)
Kjøre FV 30 til Øvre Rendal. Sving av mot Østagrenda. I Østagrenda tar du av mot Fiskevollen.
Etterhvert kommer du til bommen, kr 90,- kun kort.
Kjør videre mot Fiskevollen, etter ca 24,6 km (fra bommen) kommer du til en liten parkering
på høyre side merket med røde bånd. Følg stien mot Sølen. Etter ca 1,8 km passerer du
Akshaugtjønnan.
Fortsett på stien videre mot Sølen. På toppen av høyden blir stien borte. Herfra må du følge
markering med røde bånd som er merket til venstre for myrområder du ser foran deg.
Etterhvert når du har passert 2 små bekker, så begynner oppstigning mot Nordre Sølenhølet,
svakt mot høyre. Etter ca 5,7 km oppe i skrenten, når du en merket tursti som du tar til
høyre. Etterhvert kommer du til en stor stein som er merket på toppen med røde bånd. Ta av
svakt mot venstre og følg røde bånd oppover til du snart er inne i «katedralen». Fortsett
innover mot «holet». Det er merket med røde bånd. Stolpen er plassert ved tjernet. Ønsker
du fortsette siste delen helt inn, så bare fortsett. God Tur!
Turen fram til stien forsvinner, er lett tur i greit terreng. Siste delen uten sti er noe krevende.
Total lengde fra parkering til målet, ca 8,5 km.
Besøkt dato:

Alle turer går på eget ansvar!

Vi ønsker dere GOD TUR
Håper dere får en fin sommer i Rendalen.

