Navn:

Fødselsår:

Tlfnr:

HUSK kart og kompass!!!!!!

VEIBESKRIVELSER - 10 PÅ TOPP 2022.
STONGA 932 MOH.

Besøkt dato:

Koordinater: 61.930611N 11.316304E
Gradering: lett – ca 1,7 km en vei. Barnevennlig tur.
Kjør RV30 til Øvre Rendal, ta av mot Fiskevollen – og følg skilting videre mot
Fiskevollen. Etter hvert kommer du til bommen, kr 100 betales med kort. Etter ca 14
km fra bommen kommer du til en liten parkering på venstra side og skilt «STONGA».
Parker her og følg «traktorveien» Gamle Sølendalsveien. Merket med noen røde bånd.
Stolpen står like ved et lite tjern – fin utsikt.

ABBORTJØNNA 435 MOH.

Besøkt dato:

Koordinater: 61.923563N 11.096234E
Gradering: lett – ca 1 km en vei. Barnevennlig tur.
Kjør RV 30 til Øvre Rendal, ta av mot Østagrenda (nord for sentrum) og inn på
Haugsetveien etter 1,2 km. Følg denne veien i ca 1 km, deretter til høyre mot
Kjølvollen(står skilt). Følg denne veien bare noen få meter, du kjører forbi bomkassa
på venstre side og tar så av til venstre rundt hjørne på uthuset der. Følg denne
grusveien i 600 meter og stien starter på høyre side, merket med røde bånd. HUSK å
parkere så du ikke hindrer annen trafikk etter denne veien. Det er tydelig sti i
furuskog med noen malte rødmerker + at vi har merket med noen røde bånd.

Måna (Bellinga) 1118 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 62.043611N 10.854283E
For å komme dit tar du av fv 30 på Midtskogen mot Jutulhogget og følger denne i ca 4
km til kommunegrensa mellom Rendalen og Alvdal. Herfra går det tydelig sti mot
Måna 4,9 km. Skilt i veikanten. Den er merket med røde bånd og røyser.

Stikryss ned for Berjevollen 758 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 61.90016N 11.156690E
Denne turen går på en gjenfunnet sti / setervei mellom Veslesetra og Berjevollen.
Stien ble ryddet i 2021 og merket våren 2022.
Vi anbefaler utgangspunkt parkeringsplass ved Veslesetra. Dit kommer du ved å
svinge av Fv 30 ved bygdebrua i Øvre Rendal og følge skilting mot Fiskevollen, 7-8 km
fra avkjørsel til parkeringsplass. Bomvei, betal med kort.
Fra parkeringsplassen går du til venstre på grusvei forbi noen hytter og videre på sti.
Både veien og stien er blåmerket og det er merket sporadisk med røde bånd. Fra
parkering til turmål er det ca 4,5 km på god sti. Turmålet ligger i stikryss der stien opp
fra bygda møter stien fra Veslesetra. Stien opp fra bygda starter ved skiltet «Kvilsten»
ved Fiskevollsveien, før en kommer til bommen. Stien opp lia vil bli merket med blått
tidlig på sommeren 2022.

Renåskarven 962 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 61.716310N 11.323620E
Fra Åkrestrømmen kjører du fv 217 mot Engerdal og følger skilting mot Renåfjellet.
Kjør opp i hyttefeltet. Bomvei, betales ved å ringe oppgitt nummer.
Utgangspunktet for sti mot Renåskarven er ganske høyt opp i hyttefeltet i Renåfjellet,
ved "dammen". Stien starter ved gapahuken. Den er merket med blått, og stikryss er
merket med skilt. Blåmerkinga er på steiner. Gjennom skogen er traseen merka med
røde plastbånd som viser retningen. Alle stikryss er merka med skilt.
Det kan også nevnes at sommeren 2022 er det stolpejakt i området.

Veslefjellet 902 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 61.754017N 11.024550E
Ta av F.v 30 på Otnes og kjør til Vangvollen. ca 9 km.
Det er en elektrisk bom etter ca 150m( kr.70, bet. med kort.)
Parker nord på vollen ved Mjovasskiltet, og gå eller ta sykkel herfra.
Dette er en låst bomvei, og bommen får du etter ca 100 m.
Følg denne veien i snaut 3 km. Ved en stolpe som er malt blå og med rødt bånd, tar du
sti mot Grønkampen. Følg denne stien ca 450 m. Plakaten er festet på skiltet
Lavsafari .

Gråkletten 936 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 61.738231N 10.989535E
Ta av Rv30 på Otnes og kjør til Vangvollen, ca 9 km.
Det er elektrisk bom etter ca 150m( kr.70, bet. med kort.)
Parker nord på vollen ved Mjovasskiltet, og gå eller ta sykkel herfra.
Gråkletten ligger videre sør-vestover fra Veslefjellet og kan tas på samme tur som
turen til Veslefjellet. (Se egen beskrivelse om turmål Veslefjellet)
Fortsett på Mjovassveien fra Veslefjellet. (Gjerne med sykkel)
Avstand fra parkering på Vangvollen til der du skal ta av veien til Mjovass er 4,2 km.
Merket med 3 røde bånd i veikanten.
Her blir det å gå i vått terreng UTEN sti til plankebru over stor bekk. ca 800 m.(Denne
bekken går fra søre til nordre Mjovassjøen).
Stien fra Mjovassheim kommer du innpå her. (Det er mulig å følge denne stien på
retur. Mer sti, men lengre å gå, ikke merket.)
Følg stien forbi ei hytte og opp lia til Gråkletten. Midt i lia opp, blir det et nytt parti
uten sti (ca 100m). Her er godt med røde bånd. De siste 700 meter er det fin sti opp til
toppen.
Fra Mjovassvei til toppen er det snaut 2,5 km.
Dette er en drøy og våt tur, så et enklere alternativ kan foreslås.
Alternativ 2 (ikke merket og målt lengde eller kostnad i bom):
Kjøre bil til Koppang og til Tresen og Nordre Koppangskjølen. Det er sti herifra og opp
til toppen.

Rausjøpiggen 1303 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 62.228170N 11.191724E
Ta av FV 30 på Elvål og følg skilting mot Brydalen. Etter å ha kjørt en strekning på ca
32 km, og passert Brydalen kirke, kommer en til avkjøring merket Rausjødalen.
Fra avkjøringa er det skiltet bomvei til Rausjødalen, 13 km, veiavgift kr 85 for
personbil, betal med vipps.
I Rausjødalen kommer du til en parkeringsplass ved brua. Herfra går det en rødmerket
DNT løype mot Ellefsplass som du følger. Da du kommer over brua og inn på vollen
går stien opp egga til høyre for setermeieriet. Denne passerer etterhvert like innunder
piggen i lett og fint terreng. Siste stykket fra løypa og til toppen er bratt og kan nok
være utfordrende for noen. På toppen har du en fantastisk utsikt til både nære og
fjerne fjellområder. Totalt er turen på 7-8 km (tur - retur). I juli mnd er det liv på setra.

STORHØGDA, 1188 M.O.H

Besøkt dato:

Koordinater: 61.611946N 11.526031E
KATEGORI: LITT KREVENDE
For de av våre turgåere som gjestet «Kanken» i 2020, så kan dere følge stort sett samme
ruta, men i stedet for å bestige «Kanken» fortsetter dere sydover langs med «Kanken» og
videre forbi «Nubben» til neste fjellet som er «Storhøgda». Da er det bare å begynne
stigningen opp mot toppen, som ligger helt ytterst mot sørvest. På toppen er det fin utsikt i
alle retninger. Nedenfor mot sydvest ligger bl.a. «Villsjøen»
(På kartet er det også en sti fra Skarven mot Villsjøen. MEN den er ikke merket, og
oppstigningen til toppen er meget krevende og stupbratt. Så det anbefales absolutt ikke å
benytte denne ruta.)
Veibeskrivelse: Følg Fv 217 (Engerdalsveien) fra Åkrestrømmen i ca. 11,5 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 mot Skarven ca. 5,1 km.
Parker ved bommen og følg grusvei til høyre (bom her også) i ca. 1 km. Ta av sti til venstre,
ved lita steinrøys i vegkanten merket med røde band, og følg denne. Her krysser du flere
bekker. Etter hvert, ca. 1,5 km kommer du til et stidele. Ta av til venstre, det er merket med
røde bånd. Her er stien godt synlig i starten, og fører mot Storhøgda. Etter hvert blir stien
borte, og du må følge røde bånd videre gjennom skogen, og etter hvert oppover mot
Storhøgda. Litt opp i stigningen – på en liten kolle stopper merkingen på ei lita bjørk. Merket
med mange røde bånd. Herfra bestemmer du selv din rute mot toppen. Turen tar ca. 5-6
timer tur-retur i rolig tempo.

Kalberget 920 moh

Besøkt dato:

Koordinater: 61.82415N 10.96914E
Kaldberget er en barnevennlig, lett tur.
Ta av FV 30 ved Øvre Rendal kirke og følg Hanestadveien i 8 km til du kommer til
avkjøring Kaldbergveien. Følg denne (bompenger, betal med vipps) 4,5 km til du
kommer til parkeringsplass. Parker her og gå videre langs seterveien (merket med rødt
bånd) i ca 200 m til du "nesten" kommer til gjerde/grind. Her tar det av sti mot høyre
som du følger videre. Følg stien opp bakken til du kommer til ei slette, her blir stien
mer eller mindre borte. Ta av mot venstre og gå siste biten opp til toppen uten sti,
retningen er merket med røde bånd. Avstand fra parkering til toppen er ca 1,2 km.
Vi ønsker dere en riktig fin TURSOMMER i Rendalen

Turene går på eget ansvar.

