
 

 

Ut på tur i Stor-Elvdal 2021—Trønneskampen (1134) om Holmsbu  

ADKOMST/Startpunkt    Vinjeveien opp fra rv3, 16km fra bommen,, forbi Trønnesgammelsetra og Tryvang, opp 

til Holmsbubommen (kjetting). Der starter turen og blå tavle med turbeskrivelse står i vegkanten: 

BESKRIVELSE: Koordinater: 61.574530N -010.727218E 

Følg traktorvegen fra bomkjettingen innover forbi Holmsbu og over en bekk etter vel 2km. Traktorvegen går 

etter hvert over i sterk sti. Hold til høyre i første stikryss etter noen hundre meter. 3km fra start er du halvveis til 

turmålet og du kommer til en gapahuk med utsikt over Negaardstjønnen. Her deler stien seg på nytt og du føl-

ger videre T-merket sti skiltet mot Fampsetra opp på fjellet. I stikryss oppe på fjellet, ca. 5 km fra start, ta av T-

merket sti og velg stien til venstre. Nå ser du Trønneskampen (1134) i sør (til venstre for deg. I nord ligger Famp-

høgdene). Litt bløtt parti over noen småbekker før stien fortsetter videre oppover. Flere små varder langs stien. 

En er blåmerket med to trefliser. Ta av stien her og gå stiløst rett sørover og opp på toppen av Trønneskampen: 

Her finner du en varde med en lyseblå stolpe og kan sjekke inn turmålet på UT.no.  

Turen er lite merket, kun  med noen få blå fliser i stikryss, men tydelig sti hele veien helt fram til de siste stiløse 

ca 500m opp mot toppen av Trønneskampen (1134).  Vanskelighetsgrad: middels  

Fin tur i variert lettgått terreng. Meget sterk sti. Steinete. Passerer flere bekker, noen få bløte partier, men turen 

kan fint gås i joggesko. Går mye gjennom løvskog før du kommer opp på snaufjellet. Flott utsikt fra toppen. Ca 6 

km og 1,5 -2 t gangtid hver veg. 

God tur! Husk kart og kompass i tilfelle dårlig vær 

Husk digital registrering av turmålet med 

UT.no appen!  SØK OPP : Ut på tur i Stor-

Elvdal 2021 ( 10 på topp) 

 


