5 på topp i Stor-Elvdal 2019

Flotte, varierte naturopplevelser som tar deg ut på nye stier og
turmål slik at du blir bedre kjent i kommunen!
1) Hovdsjøfjellet (957 moh) via gamle Opphus og eldste seterveg ca 5,9
km hver vei og 700 høydemeter. Turen tar ca 3,5 time (lengste alternativ) Kort
alternativ fra Opphussetra er på ca 1 km hver vei. Fantastisk utsikt!
2 ) Gråfjellet (1030 moh) ved Vestgardssetra /Tryliveien. Enkel, men fin
ettermiddagstur som passer for alle! Årets høyest liggende turmål med flott
utsikt - ca 4 km til sammen.
3 ) Månskjæret (650moh) i Frøsålia. Sløyfe på til sammen 7,9 km lengste
alternativ. Turen er delvis bratt og går på gammel slepvei i spennende terreng.
Enklere alternativ på ca 2 km hver vei er merket fra lenger opp i Frøsåliveien.
4 ) Løvlandsvola (888 moh) v Bjøråfallet. Middels tur på 2,4 km hver vei,
ca 2,5 timer. Fin, variert tur i spennende skogslandskap og flott utsikt fra
toppen. Utsikt til Bjøråfallet og Storelgen!
5) Langvola (925 moh) i Atndalen. Turen starter på Kjølsetra i Atndalen og
er på 2 km hver vei. Turen går i åpent og lett fjellterreng med nydelig utsikt, og
passer for alle! Ekstratur på 750 m bortom «Jutulbordet» anbefales.
TURBESKRIVELSER:
Du finner turbeskrivelsene på kommunens hjemmeside, som papirkopi på
biblioteket og kommunens servicekontor. UT.no side på internett, eller som
gratis mobilapp. Dette er DNT sitt verktøy for kart og turbeskrivelser, og et
suverent hjelpemiddel!
Skriv navnet på den aktuelle turen, og sjekk at du velger riktig område da flere
topper har samme navn. Her er det gode kart og mer detaljert turbeskrivelse.
Gi oss tilbakemelding om du finner feil i beskrivelser eller annet, og ta også
kontakt med oss om du har spørsmål om turene.
Tanja K Quande: 971 75 513; Elin Gustu: 909 88
166; Kjetil N Ruud: 909 40 365; Eli Løken: 976 61
305; Janne Mellum: 477 51 216
Husk innleveringsfrist 1.oktober for å være med
i trekning om premier!
GOD TUR!
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Flotte, varierte naturopplevelser som tar deg ut på nye stier og
turmål slik at du blir bedre kjent i kommunen!
Turene har ulik lengde og vanskelighetsgrad og passer for de aller
fleste som er glad i å gå på tur. Bratte eller litt lengre turer er angitt med
et enklere alternativ slik at alle kan nå fram til den røde DNT-kassen!
Bruk klippekortet og skriv deg inn i turbøkene, så er du med på
trekning av fine gevinster etter
sesongslutt 15.sept
HUSK Å BRUKE DETTE KLIPPEKORTET PÅ ALLE TURENE DINE !
DET ER MERKETANG MED ULIK «KLIPP» I HVER AV DE 5 KASSENE.
Utfylt klippekort leveres på biblioteket eller kommunens servicekontor.
Du kan også ta bilde av kortet ditt og sende som sms til:
Janne: 477 51 216 eller Eli: 976 61 305
Fine premier trekkes blant de som har gått alle 5 toppturene og har levert klippekortet. Vi har også noen premier til de som har skrevet i turboka på en eller
flere av toppene — så legg inn en liten hilsen her også!
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