Navn: ……………………………………… alder: ……… mobilnr:…………………………….

Veibeskrivelser Ti på topp 2021

Tannvola 1225 moh.

Dato for besøk:

Distanse en veg ca 3,5 km.
Beskrivelse: Greit til dels lett turterreng fram til oppstigning mot toppen av Tannvola.
Herfra er det krevende terreng, med gange i steinur. Man må ha egnet fottøy, gode fjellsko
anbefales.
Veibeskrivelse:
Kjør Fylkesvei 30 mot Øvre Rendal, ta av mot Fiskevollen – og følg skilting videre mot
Fiskevollen. Etter noen kilometer kommer du til automatisk bom, betal bomavgift med kr
100,- kun mulig med bankkort.
Fra bommen kjører du 19 km, til du kommer til turskilt i vegkanten på høyre side merket
«Rypvarden».
Like før skiltet kan du parkere bilen på venstre side. Følg deretter sterk sti merket med røde
bånd mot Rypvarden. Etter ca. 1,5 km er du ved Rypvarden som er merket med rødt bånd
på en stein inntil varden. Herfra tar du inn på sti mot høyre retning Tannvola, merket med
røde bånd. Fra Rypvarden til toppen av Tannvola er det ca. 2,0 km.
Stien mot Tannvola er godt synlig og merket med røde bånd, men blir etter hvert mindre
synlig når du nærmere deg selve oppstigningen mot toppen. Det er merket med røde
bånd oppover i steinura.
Det er mye løs stein, så vær oppmerksom på siste delen!
På toppen er det flott utsikt i alle retninger!

Gammeldambua 695 moh.

Dato for besøk:

Dette er en lett tur med lite stigning, men kan ha noen bløte partier.
Turen har samme utgangspunkt fra bilen som Kraggen og Volltjønnet.
Det vil si: Følg F.v 217mot Engerdal. Fra Åkrestrømmen til avkjøring 17 km.
Bom (kr 60 og betal med VIPPS). Til venstre inn på Misterdamveien i 7 km.
Anvist parkering som to nevnte turmål.
Mot Gammeldambua går du IKKE over brua, men tar sti til høyre. Rødt bånd. Da er det god
sti i 4 km. Noen røde bånd ved stikryss, men sterkeste sti følges.
Dersom Gammeldammen ønskes å nå fra Øvre Rendal, kan følgende være et alternativ.:
Følg Søndre Sølendalsvei til Misterdalen. På vollen velges vei til venstre og så litt senere til
høyre og over Mistra. Deretter til høyre på Markenveien. Denne veien har også bomavgift.
(Det vites ikke hvordan standarden på denne veien er etter vårløsning.)
Markenveien følges til en nedkjøring som har et rødt bånd. Her er første bånd på denne
traseen. Fin parkeringsplass etter 200-300m.
Etter vel 1 km, ta av sti til venstre. Her er et nytt rødt bånd. Fra nedkjøring på Markenveien
til Gammeldambua er det ca 2,6 km.

Kraggen 864 moh.

Dato for besøk:

Turen til Kraggen kan fint kombineres med tur til Volltjønna (egen beskrivelse).
Til turmålet Kraggen kan du komme fra tre kanter. Beskrivelsen her er den som har best sti
og starter ved Misterdammen (Nydammen).
På Åkrestrømmen tar du Fv 217 som går mot Engerdal. Etter 17 km tar du til venstre og
kjører inn på bomvei som går til Misterdammen. (Bomavgift 60 kr. Vipps) Ved Grønholma
tar du til venstre, og etter ca 200m, tar du til høyre. Det er skiltet og røde bånd. Anvist
parkering etter ca 7 km.
Du går så gjennom en fysisk bom, over brua over Mistra. Etter ca 1 km passerer du setra
Lomnesmistra, og forsetter på tydelig sti til Kraggen ca 4,7 km.
Alternativ adkomst er Misterdalen, forbi Søre Missjøen eller fra Lomnes, opp lia og over
Volltjønna. Her er det ikke merket.

Volltjønna 860 moh.

Dato for besøk:

Turen til Volltjønna kan fint kombineres med tur til Kraggen (egen beskrivelse).
Den kan også nås fra tre kanter, men her beskrives det fra Misterdammen.
Fra Åkrestrømmen kjør Fv 217 i 17 km.
Ta av til venstre ved skilt til Misterdammen. Du kjører inn på bomvei (kr 60 betales med
vipps) og kjører 7 km. Følg skilt og røde bånd, og parker ved merket parkeringsplass. Du
går gjennom bommen, over Mistra, passerer Lomnesmistra etter 1 km og kraggen etter 4,7
km. Rett etter Kraggen kommer du innpå gammelt merket turiststi, som kommer fra
Mistdalen. Da er det røde merker i tillegg til røde bånd fram til Volltjønnet etter ytterligere
2,9 km. (tilsammen 7,6 km fra bilen.)

Elgpiggen 1604 moh.

Dato for besøk:

Turmålet kan nås fra Spekedalen eller Storlegda.
Beskrivelsen er fra Spekedalen:
Kjør av Fv 30 på Elvål (Unsetveien) til Unset. På Unset svinger du av inn på Fjellveien og
kjører mot Spekedalen (bompenger, betal med kort). Fra avkjøring på Unset til
Spekedalen er det 25 km. De siste 8 km er det litt dårlig vei, kjør forsiktig. Når du kommer
til Spekedalen parkerer du på parkeringsplass utenfor setervollen (rødt bånd).
Oppstigningen til Elgpiggen starter her. Dette er en noe krevende tur, du skal opp 800
høydemeter.
Gå forbi setra og fortsett på sti gjennom bjørkeskogen, merket med røde bånd. Når du
kommer ut av bjørkeskogen deler stien seg. Hold til høyre. Litt oppe i fjellet deler stien seg
på nytt, hold til høyre her også. Fortsett stien oppover, den er litt dårlig noen steder, men
er merket med røde bånd i stikryss. Du ser etterhvert/kommer til noen «pinner», etter dette
blir stien mer tydelig. Følg denne stien (langs «foten» av Elgpiggen) til du kommer til en
stor stein merket med røde bånd. Du har da gått ca 4 km fra setra. Her starter
oppstigninga (klatringa) mot toppen, ca 1,5km. Den er ikke merket, men når du kommer
opp på «ryggen» er det lagt opp noen små varder som viser retningen.
På toppen blir du belønnet med en formidabel utsikt i alle retninger!

Andtjernet 556 moh.

Dato for besøk:

Turmålet Andtjernet er en kort barnevennlig tur, kanskje med fiskestang. Turmålet ligger
ved gapahuken ca 200m fra parkeringa.
For å komme dit, kjør Sjøliveien FV 237 sørover fra Åkrestrømmen i ca 1,8 km. Ta til venstre
inn på Flendalsveien. Skiltet 17 km til Andtjernet. Etter ca 3 km passerer du
informasjonsskilt om bompassering – Norgesbom kr 80,-.
Neste avkjøring er til høyre inn på Valsjøveien. Følg denne til avkjøring til høyre skiltet mot
Andtjernet. Følg denne veien helt til en rundkjøring i enden av veien ved Andtjernet. Sti fra
parkeringa over brua og til gapahuken. Merket med rødt bånd.
Mange fine små tjern og sjøer inne i dette område – HUSK fiskekort. Du passerer et
informasjonsskilt ved Valsjøen «Velkommen til Andrå utmarkslag», anbefaler en stopp der.

Tørråsen 849 moh.

Dato for besøk:

Veibeskrivelse: Følg Fv 217 (Engerdalsveien) fra Åkrestrømmen ca. 12 km. Avkjøring til
høyre, skiltet Osdalsveien-Østvollveien. Elektronisk bom (betaling med kort). Etter ca. 800
m, veikryss. Kjør Osdalsveien. Etter ca. 9,6 km fra bommen, veikryss ved bu. Følg
Osdalsveien videre i ca. 5-6 km, til Illevåldssetra. Parker til høyre, like etter at du har passert
vollen. Gå over veien og følg merket sti videre. Etter vel 1 km, ta til høyre. Her er det ingen
sti, men røde band oppover på skrå i skogen. Etter hvert blir det delvis svak sti og mange
gamle traktorspor. Vær obs! Se etter røde, og også noen gule/oransje band etter tidligere
merking. Når en kommer i mer åpent terreng blir stien noe tydeligere. I tillegg til band er
det også lagt opp steiner som viser retningen. Etter ca. 5 km gange, følg merker til høyre,
og du er snart oppe på den østre åsen, hvor kommunegrensa til Engerdal (grense 125) går,
og hvor 10 på topp-stolpen er plassert. Du har nå gått en del av den gamle seterveien til
Munkbetsetra, men det var langt igjen å gå for de som skulle dit!
Turen til Tørråsen kan kombineres med turen til Østre Kvitåsen (egen beskrivelse)

Østre Kvitåsen 883 moh.

Dato for besøk:

Veibeskrivelse: Følg Fv 217 (Engerdalsveien) fra Åkrestrømmen ca. 12 km. Avkjøring til
høyre, skiltet Osdalsveien –Østvollveien. Elektronisk bom (betaling med kort). Etter ca. 800
m, veikryss. Kjør Osdalsveien. Etter ca. 9,6 km fra bommen, veikryss ved bu. Kjør til venstre,
ca. 1,6 km, til Hagensetra (Osdalssetra) og ta til venstre (Krokbekkveien). Kjør videre
gjennom setervollen, ca. 500 m, og parker ved skilt merket Kvitåsen. Gå veien opp til
venstre, ca 100 m, og ta så til venstre. «Veien» blir etter hvert til sti. Litt nedenfor toppen er
det stidele. Ta til venstre her, og du har snart nådd målet. Fin utsikt!
Lett og overkommelig tur, ca. 20-30 min. å gå fra bilen til toppen.
Denne turen kan kombineres med tur til Tørråsen (egen beskrivelse)

«Pinnhaugen» 990 moh.

Dato for besøk:

Turmålet "Pinnhaugen" ligger ca 2 km fra Søvollshaugen.
For å komme dit, tar du av Fv 30 på Elvål mot Unset (Unsetveien). På Unset svinger du av
Unsetveien mot Søvollen (Fjellveien) Følg denne veien (bompenger, betal med kort), til du
kommer til Søvollshaugen (ca 8,5 km). Parker her. Herfra følger du traktorvei/sti i ca 2 km
fram til turmålet. Fin utsikt. Denne turen kan kombineres med tur til Kverninghøgda som
også er et turmål i 10 på topp i Rendalen 2021 (egen beskrivelse). Her er det også
stolpejakt for Rendalen 2021.

Kverninghøgda 1275 moh.

Dato for besøk:

Turmålet Kverninghøgda ligger ca 5,5 km fra Søvollshaugen.
For å komme dit, tar du av Fv 30 på Elvål mot Unset (Unsetveien). På Unset svinger du av
Unsetveien mot Søvollen (Fjellveien) Følg denne veien (bompenger, betal med kort), til du
kommer til Søvollshaugen (ca 8,5 km). Parker her. Herfra følger du traktorvei/sti i ca 2 km
fram til "Pinnhaugen". Fra "Pinnhaugen og opp til varden på Kverninghøgda er det ca 3,5
km. Etter at du har passert "Pinnhaugen" blir stien dårligere, men den er markert med
pinner (med røde bånd) videre oppover. Etter at du har passert den siste pinnen blir stien
delvis borte men herfra ser du tydelig varden på toppen. Det er satt opp noen røde bånd
(sporadisk) for å vise retningen. Fint terreng å gå i og du ser turmålet hele tiden. På toppen
er det en flott varde og fantastisk utsikt i alle retninger. Denne turen kan kombineres med
tur til "Pinnhaugen" som også er et turmål i 10 på topp i Rendalen 2021 (egen beskrivelse)

Husk kart og kompass

Alle turer går på eget ansvar.

GOD TUR-SOMMER I RENDALEN 2021.

