
ERFARINGER FRA TIDLIGERE TURER 

VANDRENDE BJELKE 

 

Hvor Kitetur og kitekurs til Røros 

Når 4 – 6 februar 2011 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 8 jenter, 20 gutter 

Avreise Kl. 10.00 fra Lerkandalsbygget 

Rute Fredag:Fire biler kjørte til Røros (ca 2 timer) på fredag morgen, to biler 

dro i 2 tiden. Vi bodde på Bergstudentenes hytte rett ved Olavsgruven. Vi 

pakket litt ut, men dro raskt til spotten for å få mest mulig ut av dagen. 

De som bare skulle gå på ski fikk seg en liten tur. De som kunne kite fikk 

prøvd seg litt selv om det var lite vind. De som skulle på kurs fikk prøvd 

noen av de små dragene da instruktørene også kom opp på fredag. På 

kvelden ble det felles middag. 

Lørdag:Flott dag med masse kiting hele dagen. Alle som var på kurs kom 

raskt i gang og lærte masse. Vi hadde kurs med Sideshore. Skulle egentlig 

vært tre instruktøre, men en ble syk. Virket som om at det ikke ble noe 

problem. De som gikk på langrenn måtte kjøre for å komme til løypene da 

det var dårlig med preparerte løyper i nærheten. 

Søndag:Vi vasket og ryddet ut av hytta rett etter frokost. Dro til spotten i 

11 tiden og fikk nok en flott dag med bra vind. Vinden slakket av i 3 tiden 

og noen dro da hjem med en gang. Siste gjeng dro fra hytta i 5 tiden. Vi 

hadde til sammen 6 biler da det var greit med litt ekstra plass til alt 

utstyret. 

Mat Fredag: 6 kg kylling, 11 pakker pasta, 5 glass pesto. Ble mer en nok, men 

litt vanskelig å lage så mye pasta til så mange. 

Lørdag: 11 pakker kjøttdeig (a la 500g), 11 pakker viltgryte, 9 pakker 
creme fresh, 4.2 kg ris. Ble en del mat til overs. 

Pris 520 kr for mat, transport, hytte (125kr per pers per natt) og bensin 

+ 1700 kr for de som hadde kurs i tillegg 

Turledere Erik Knutsen og Silje Ytterdal 

 

 

 

 

 



Hvor  
 Græslihytta (TT hytte)  

 

Når 29.01.11- 30.01.11 

Kartblad Tydal 

Antall/ kjønnsfordeling 12, 5 jenter og 7 gutter 

Avreise Buss fra Munkegate ca kl 09.00 lørdags morgen 

Rute  
 Lørdag: Vi dro med buss fra Munkegata i 9 tiden lørdags morgen. 
Byttet buss ved Stjørdal buss/tog stasjon. Ankom Græsli i 12- 13 tiden. 
Gikk i rolig tempo opp til hytta, Trondheim turistforening sin. Mye vind 
og snø, samt at dette skulle være en kosetur, var vi i hytta, og spillet 
spill og fyrte i ovnen. Søndag: Vi spiste en god frokost, ryddet litt, og 
gikk ut for å strekke litt på beina, og renne/ kose oss i snøen. Bål ble det 
også, men uten pølser dessverre, for undertegnede hadde glemt dem i 
kjøleskapet. Nedtur! Vi husket heldigvis mel, og fikk laget pinnebrød. 
Turen gikk etter hvert tilbake til hytta, hvor vi vasket og ryddet de siste 
tingene. Bussen gikk 18.50, og vi kom til Trondheim litt før 21.  

 

Mat  
 Middag lørdag var kyllinggryte og det skulle vært pølsegrilling på 
søndagen. Det var nok mat. Innkjøp til kyllinggryte er, for 12 pers: - 4 
grillet kylling  
- 4 grillet kylling  
- Tabasco (kun noen dråper, så kan sløyfes..)  
- Ris 1,5 kg  
- Paprika i gul, rød, grønn (6 stk til sammen)  
- Sjampinjong (nesten full pose)  
- 1 liter Kremfløte  
- 3 stk creme fraiche  
- 1 kg løk  
- Chilipepper (ta ut frøene om en ikke ønsker en for sterk gryte..)  
 

 

Pris  
 Antydet pris var 60kr, uten buss og hytteovernatting.  

 

Turledere  
 Lisbeth Voll og Mari Wigestrand  

 

 

Hvor Surfetur til Stadt, Hoddevik 

Når 4- 7 november 2010 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 10, 3 jenter, 7 gutter 

Avreise Torsdag kl 14.00, kjøretur ca 9 timer 

Rute Generelt: Reiste på Torsdag for å få tre dager med surfing. Bodde på 

”Surfehuset” rett ved stranden, nr ditt er 57856944, koster 150-200 kr 

natta pr pers. Surfebrett leies for 200 kr pr dag. Våtdrakt leies 200 kr pr 

dag. Dagene gikk til surfing og avslapping. 

Mat Kjøpte vi inn felles, 2 middager og 3 frokoster. Pasta og Taco til middag 

Pris 585 pr pers for transport og mat. Opphold betalte hver enkelt når vi dro. 

Turledere Petter Hauge og Andreas Gjærum 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor Kanotur til Anjan, Sverige 

Når 17. – 19. september 2010 

Kartblad Fjellkart Skjækerfjellan 1: 100 000 

Antall/ kjønnsfordeling 4 jenter og 8 gutter 

Avreise Kl. 13 fra Lerkendalsbygget 

Rute  
 Fredag: Kjørte med kanoer og leiebiler fra Lerkendalsbygget kl 13. 
Deretter gikk turen innom Åre for å handle, før vi kjørte videre til 
Anjan. Her parkerte vi bilene i nærheten av Anjan Fjellsation. (På 
nordsiden, ca midt på vannet) Vi pakket kanoer og startet å padle ca 
kl 20.00. Vi padlet i mørket og fant oss en fin leirplass på en odde rett 
på andre siden av vannet. Lørdag: Vi ble værende på samme leirplass 
hele helgen. Folk gjorde stort sett hva de ville hele dagen, noe som 
innebar padleturer, fiske, fottur, bærplukking og kos rundt bålet. 
Området var veldig fint både for kanopadling og fottur. Det ble tatt en 
god del fisk, den største en ørret på 800 gram. Søndag: Slappet av og 
dro hjem. Veien om Verdalen tok ca 2,5t. Tips: Vi leide kanoer av 
Vikhamar speidergruppe for 200kr per kano per helg, med vester og 
årer. Henger lånte vi gratis fra instituttet. Kontaktperson i Vikhamar 
speidergruppe: Erlig Husby.  
  

 

Mat  
Fredag: Spaghetti med kjøttdeig, Lørdag: Kylling TikaMasala, med ris. 
Pinnebrød til kvelds.  

 

Pris 500,- per pers 

Turledere Martin Dons og Bjørn Kristian Bache 



Hvor Sylan 

Når 3- 5 september 2011 

Kartblad Sylan (privat), hadde også med VB's nye GPS som kun viste norsk side 

Antall/ kjønnsfordeling 20 stk.- 12 gutter, 8 jenter 

Avreise 14.30 på fredag, ankomst Trondheim 19.00 søndag 

Rute Fredag: Vi kjørte fire biler til Nedalshytta (3t), men hadde ca 0,5 timer 

stans. Gikk fra Nedalshytta og inn til sylkjønna (3,5t).  

Lørdag: Lot vi teltene og sekkene stå ved sylkjønna og gikk opp på 

Storsylen med dagstursekker (2t opp). To personer snudde før toppen 

fordi det var glatt, grunnet nylig snøfall. Vi hadde en lengre pause, med 

pakking av telt og sekker da vi kom ned til Sylkjønna igjen, for så å gå 

merket rute inn til Sylarnas Fjällstation i Sverige (var der kl 18.30, og folk 

var slitne). Her betalte vi service avgift på 90 SEK pr. pers slik at vi kunne 

benytte oss av wc, dusj, badstue, spisestue, og kjøkkenet (med alt av 

kasseroller og servise). 

Søndag: Gikk vi tilbake til Nedalshytta via Ekorrdörren (denne veien er 

mer steinete og alpin, men mer spennende), hadde en lengre pause 

utenfor Ekorrdörren nødbu. Var ved Nedalshytta kl 15.30. (Men det tok 

litt tid før vi kom oss av gårde, da bakruten på en av leiebilene var knust.) 

Mat Middag fredag: 7 pakker à 16 pølser (litt over en pakke for mye), lomper 
og 7 potetmospakker hvor 4 ble spist, da potetmosen ble ferdig litt sent.  
Middag lørdag: Rondane viltgryte à 8 pakker, 5 pakker rømme og 6 
pakker kjøttdeig à 750 g og ris. Dette var passelig, slapp å forsteke 
kjøttdeigen ettersom vi kunne tilbrede maten på Sylarnas Fjällstation. 

Pris Prisen på turen kom på 430 kr pr person. 

Turledere Petter Røe Nåvik, Christopher L. Simonsen, Silje Ytterdal og Mai Watson 

 

Hvor Snøhetta, Dovrefjell  

Når 17-18. april 2010  

Kartblad Turkart Dovrefjell 1:100 000 Ugland  

Antall/ kjønnsfordeling 13/ 4 jenter + 9 gutter  

Avreise Kl . 10 fra Lerkendalsbygget  

Rute Lørdag: Kjørte ca 2,5 time sørover fra trondheim langs E6. Parkerte ved 
Kongsvold fjellstue og gikk langs Turistforeningens stier inn til Reinheim 
(kvistingen var blitt tatt inn ved påskeslutt). Fra E6 og opp de første 250 
høydemetrene (ca 1,5 - 2 km) er det forholdsvis bra stigning, mens det 
flater ut etter dette. Så følger rundt 15 km med flatt/slak motbakke inn til 
Reinheim. På grunn av god og kald motvind brukte vi ca 5 timer inn. 
Søndag: gikk rett opp på Snøhetta og kjørte ned med vakre 
telemarksvinger. Startet kl 0850 og var på toppen før 1200. Vi valgte å ha 
mesteparten av baggasjen på Reinheim mens vi gikk på toppen. Ble 
lettere tur opp, samt at vi fikk spise lunsj inne, med kokemuligheter. God 
medvind ned til Kongsvold, så vi brukte halve tiden tilbake.  

Mat Rondane viltgryte med ris.  

Pris 400,- per pers.  

Turledere Aleksander og Siri Bente  



 

Hvor Skarsfjella (Sylane)  

Når 05. – 07. mars 2010  

Kartblad Stuggusjøen, 1720 I  

Antall/ kjønnsfordeling 5  

Avreise Kl. 1000 fredag  

Rute Ca 2.5 time kjøring til Stuggudal, parkerte på parkeringsplassen ved kirka. 
Gikk opp i skaret Skarddøra, rett øst for Stuggudal. Slo leir øverst i skaret 
med flott utsikt til Sylmassivet. Lørdag gikk vi ned i dalen på svensk side 
og fulgte den rett sørover. Gikk vestover igjen over Tele og slå leir i 
nedkant av Firkantåtkista. Søndag hadde vi en kort etappe tilbake til 
parkeringa. På grunn av værmeldingene ble det valgt å gå en litt lengre 
runde på lørdag, fine bakker å leke seg i område rundt Tele og 
Firkantåtkista.  

Mat Gruppen ble delt i kokelag ut fra teltene, og ordnet maten individuelt. Det 
gikk i pølse og potetmos, kjøttkaker og poteter samt gryterett.  

Pris  

Turledere Marius Austnes og Martin Nerhus Øen  

 

Hvor Jegerprøvekurs  

Når 25. februar – 1. mars 2010  

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling  32 

Avreise  

Om kurset TJFF stilte med kursholdere. Vi fikk 9 dagers kurs kuttet ned til 3 kvelder 
og 2 hele dager. Opplegget var som følger: 
Torsdag 25.februar, 17:30- 20:30, Teori 
 Fredag 26 februar, 17:30-20:30, R9, Teori  
Lørdag 27 februar, 10:00-16:30, R9, Teori (Halvparten)  
Lørdag 27 februar, 10:00-16:00, Skytebanen Jonsvatent (Halvparten) 
Søndag 28 februar, 11:00-17:00 Skytebanan Jonsvatnet (Halvparten) 
Søndag 28 februar, 11:00-17:30, R9, Teori (Halvparten) Mandag 1 mars, 
17:30-21:30, R9, Teori + Eksamen Prisen inkluderte alt unntatt 
eksamensavgiften på KR 265. Det var ingen problemer å bukke 
forelesningssaler. Dette ble gjort med turledere sitt brukernavn. Dette er 
et kurs som man ikke trenger å holde hvert år, men trolig gjentas om en 
2-3 år. For å skaffe kursholder ta kontakt med TJFF, (www.tjff.no) og ring 
jegerkursansvarlig. Det var Torbjørn Haugen og Stian Schjølberg som 
holdt dette kurset. I planleggingsfasen er det viktig å spikre datoene tidlig 
opp mot TJFF. Tips er att ta in ca 500kr i depositum før å få bindende 
påmelding. 

Mat  

Pris 1550 kr (50 kr til VB)  

Turledere Anders Hansson  

 

 

 



Hvor Bymarka  

Når Lørdag 30. jan  

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 6: 4 jenter, 2 gutter  

Avreise Oppmøte bak Byåsen butikksenter kl 17.30. Det var kun tre som møtte 
opp her, men tre kom etter.  

Rute Startet bak Byåsen butikksenter, gikk til Baklidammen. Hvor vi tente bål. 
Etter pølsespisinga var ferdig gikk vi samme vei tilbake.  

Mat Pølser i lomper, med sprøstekt løk, ketchup og sennep. Vi kjøpte tre 
pakker pølser da vi ikke viste hvor mange som kom til å møte opp siden 
det ikke var påmelding på turen. Dette var litt i overkant mye mat til 6 
stykker. Men det kalde været, og det faktum at det var lørdagskveld 
gjorde nok sitt for å redusere antall oppmøtte.  

Pris Det ble 31,45 kr per pers, som ble sponset av VB  

Turledere Lise Lotte Pedersen og Guro Ariansom  

 

Båtførerprøven 

Start planleggingen tidlig. 
Kontakt Nils Christian Meland, nils.meland@ntnu.no. Han har kontor i hovedbygget og er kursholder 
for Trondheim båtforening. 
For at VB skal kunne sitte igjen med en del penger ble det avtalt fastpris med Nils og sagt at kurset 
avlyst hvis påmeldingen sviktet. Vi ble enige om 15000,- Oppslutningen i år ble overveldende så VB 
satt igjen med mye penger. Vi kunne senket deltakeravgiften men valgte og ikke gjøre det siden VB 
ikke får noe støtte fra næringslivet i år! 
Vi hadde bindende påmelding med betaling av et depositum på kroner 500 til privat konto. Dette 
fungerte smertefritt. Men det er viktig å sette fristen relativt tidlig så man kan registrere betalig og 
purre opp de som ikke betaler i tide! Ca ti dager før man må ha pengene er passe. 
Bøker ble bestilt gjennom SIT tapir, vi fikk god rabatt siden vi bestilte 60 bøker (bøtførerprøven 335,- 
veil. Pris er 400,-) Vi har nå kundenummer hos SIT så vi kan få faktura på det vi kjøper. Vi delte ut de 
fleste bøkene på forhånd, folk var veldig fornøyd med dette! 
Kurslinjalen ble kjøpt hos Nautisk handel i Tønsberg, fikk de for kroner 88 pr stk. 
Fargekopiering av sjøkart kan gjøres gratis på bygg biblioteket.  
Totalt melde 60 stykker seg på kurset. Og det var ingen problemer med å være så mange! 
Rombooking bør gjøres så fort datoen er satt. 
Nils kjente en sensor som kunne holde eksamen på gløs etter kurset. Det fungerte bra, de som ikke 
kunne møte på avtalt dato fikk mulighet til å gå på andre eksamener i samme tidsrom. 
Det er relativt mye arbeid knyttet til organiseringen, i snitt 4 mail pr deltaker, så en person bør 
kanskje ta seg av dette, mens en annen gjør resten 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Feren og Forra ved Meråker 

Når 11-13 september 2009 

Kartblad Levanger og Ferren 

Antall/ kjønnsfordeling 2 jenter, 8 gutter 

Avreise Fredag kl 14 – hjemme søndag i 5 tida 

Rute Kanoer ble bestilt gjennom team xcitement; tlf: 4000 2388, epost: 
eirik@xitement.no 
Utleier heter Eirik og er svært trivelig, har også mye annet utstyr til utleie 
og arrangerer eventer 
Vi betalte kroner 550 (etter litt pruting) pr kano for en helg inkl. henger 
når vi leide 5 kanoer. 
Selve Feren er svært vindutsatt, så turer bør legges så nære sommeren 
som mulig! Relativt bløtt rundt hele sjøen så noe leting etter lavvoplass 
må påberegnes! 
Når det gjelder elva som er padlbar er den ca 1mil, under vanlige forhold 
skal det gå greit å padle motstrøms hele veien opp igjen. Da vi var der 
etter en svært bløt høst i trødelag var elva flomstor, og vi klarte ikke 
padle noe særlig mot strømmen! Derfor la vi campen kun 1-2 km 
nedstrøms utløpet! Det er en del svært fine lavvoplasser langs elva. 

Mat Wienerpølse, pasta med røkelaks 

Pris 600 (+200 i støtte fra VB) pr person 

Turledere Lars Kristian Neby og Øyvind Torgersrud 

 

Hvor Trollheimen 

Når 04.09.09 - 06.09.09 

Kartblad Trollheimen 

Antall/ kjønnsfordeling 17, 8 Jenter 9 gutter 

Avreise Fredag 12.30 fra Lerkendalsbygget 

Rute Fra Gråsjøen fulgte stien mot Trollheimshytta. Slo leir under Snota ca. 6 
km før Trollheimshytta. Prøvde å bestige Snota på Lørdag i lavt skydekke 
og regnbyger, men snudde ved brekryssingen pga null sikt. 5 deltagere 
reiste hjem lørdag ettermiddag med gjennomvått utstyr. Søndag gikk 4 
deltagere opp på Snota, mens resten plukket bær og kokte kaffe. 

Mat Felles Middag; fredag pølser og potetmos og lørdag gryterett og ris 

Pris 300,- 

Turledere Magnus Brubakk og Victor Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Snøhetta, Dovrefjell 

Når 25.-26. april 2009 

Kartblad Turkart Dovrefjell 1:100 000 Ugland 

Antall/ kjønnsfordeling 12 deltagere: 5 gutter, 7 jenter 

Avreise Lørdag kl. 08.00 Lerkendalsbygget 

Rute Vi startet ved Kongsvold fjellstue ca kl. 11.30. Den første stigningen måtte 
vi gå til fots pga lite/råtten snø, men etter dette gikk resten av den 17-18 
km lange turen inn til Reinheim fint, men med noen omveier. På 
Reinheim var det mange besøkende, men vi fikk annekset (10 
sengeplasser) for oss selv. Søndag startet vi på stigningen mot Snøhettta 
kl. 08.30, og alle hadde nådd toppen før tolv. På hjemveien ble det lengre 
omveier på grunn av mye smeltet snø, og vi nådde Kongsvoll i 
femtiden. Fin tur i fint vær!  

Mat Jaktgryte med ris til middag lørdag, ellers stilte deltagerne med egen mat 

Pris 300,- 

Turledere Hanna Nordin og Linn Therese Jovik 

 

Hvor Tilskuere på 5-mila i Granåsen 

Når 13.-14. mars 2009 

Kartblad 1621-4 Trondheim 

Antall/ kjønnsfordeling 11, 4 jenter 7 gutter 

Avreise Forskjellig. Tok rutebuss opp etter som folk var ferdige på skolen. 

Rute Turlederne dro opp tidlig på fredag, og fant et egnet sted for lavvoene. 
Folk kom opp litt etter litt, og utover ettermiddagen ble det fart i bålet og 
pølser/grillmat ble fortært. Det var sikkert 30 andre lavvoer i området 
(arrangøren hadde lagt opp til teltplasser i området), så det ble naturligvis 
en liten fest utover kvelden. Stemningen ble etter hvert svært så god!  
Dagen derpå var det opp tidlig og gjøre seg klare til å heie frem de norske 
utøverne. Været viste seg fra sin beste side, og både 3-mila og 5-mila ble 
en fornøyelse å se på! Etter 8 mil heiing, blir selv den beste byggstudent 
sliten, så det ble retur for de fleste etter at 5-mila var ferdig.  
Alt i alt var turen en stor suksess, og det oppfordres sterkt til gjentagelse 
dersom noe lignende arrangeres i Trondheim ved senere anledninger! 

Mat Grillmat, kjøpt felles. 

Pris 50,- dekket overnatting i lavvo og mat 

Turledere Lars Aune og Arnkjell Løkke 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Ruten, 1039 moh (Hemne kommune) 

Når 8. mars 2009 

Kartblad Vinjeøra 

Antall/ kjønnsfordeling 14, 4 jenter 10 gutter 

Avreise Lerkendalsbygget søndag ca 09.30 

Rute Kjøreturen går til Orkanger, deretter litt sørover i retning Molde før du tar 
av mot Kyrksæterøra, E39. Kjøreturen tar under 1.5t. Parkeringsplass på 
venstreside av veien like ved Søylia er brøytet om vinteren (denne er ikke 
skiltet). 
Fulgte skispor og brøytepinner hele veien til toppen. Totalt er det ca 800 
høydemeter. Brukte ca 2,5t opp. Stoppet kort på toppen og tok av feller, 
men sterk vind gjorde at vi ikke ble der altfor lenge. Delte oss i to grupper 
på vei ned, telemarkfolket kjørte en vei, og fjellskiforkjemperne en annen. 
Samlet oss på nedsiden av hengebroen og fyrte bål og spiste matpakker. 
Transport ble med 3 privatbiler. Hvis man skal leie bil kun for en søndag, 
er Allways bilutleie det rimeligste alternativet, da de i motsetning til Sixt 
har åpent i helgene. 

Mat Medbrakt matpakke 

Pris 100 

Turledere Øystein Eltervaag og Arnkjell Løkke 

 

Hvor Rondane 

Når 27/2– 1/3-09 

Kartblad Turkart Rondane Sør og Rondane Nord 

Antall/ kjønnsfordeling 14, tre leiebiler og fire telt 

Avreise Klokken 10.00 fredag. Gikk fra Mysusæter 15.30 

Rute Fra Mysusæter ved Otta, til Rondvassbu. Første leir ca 500m før hytten. 
Klokken var da 18.00. Lørdags morgen forsatte vi over Rondvatn og inn 
Langglupdalen. Lunsj ved foten av Rondeslottet før nedkjøring mot 
Bjørnhollia. Etter lunsj gikk vi mot Bjørnhollia, men holdt god høgde rundt 
Veslsvulten for å unngå ekstra høydemeter. Slo leir ca 1,5 km inn i 
Illmanndalen. Klokka var da omlag 18.00. Søndag gikk vi ut Illmanndalen 
til Rondvassbu. Lunsj ved hytta før vi gikk tilbake til bilene ved 
Mysusæter. Total lengde på turen ca 50 km, hvorav ca 22 km på lørdagen. 
Tilbake til Trondheim ca 20.00 

Mat Gruppen ble delt i kokelag ut fra teltene, og ordnet maten individuelt. Det 
var stort sett gryteretter og pasta til middag, og musli/havregrøt til 
frokost, men noen spiste også drytech 

Pris 300kr pr pers for transport etter 100 kr i sponsing av R3 

Turledere Magnus Brubakk og Ottar Bjørklid 

 

 

 

 

 



Hvor Bymarka 

Når 10. februar 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 6 jenter  
11 gutter 

Avreise Kl 18 

Rute Byåsen senter til Baklidammen 

Mat Medbrakt (pøsler) 

Pris Gratis 

Turledere Julia Vannebo og Mai Watson 

 

Hvor Ruten, 1039 moh (Hemne kommune) 

Når Søndag 28. september 2008 

Kartblad Vinjeøra 

Antall/ kjønnsfordeling 33 (19 jenter og 14 gutter) 

Avreise Lerkendalsbygget 09.00 

Rute Kjøreturen går til Orkanger, deretter litt sørover i retning Molde før du tar 
av mot Kyrksæterøra, E39. Kjøreturen tar under 1.5t. Parkeringsplass på 
venstreside av veien like ved Søylia (ikke skiltet). Vi leide buss av 
TrønderBilene (tlf: 95087070), veldig god service! 
Turen opp begynner med å gå langs grusveien fra parkeringsplassen og 
følge en opptråkket sti over jordet. Ved skogkanten begynner godt 
merket sti, som går hele veien opp. Totalt er det ca 800 høydemeter. 
Været var absolutt ikke på vår side, vind med storm styrke og regn / snø 
over ca 600 moh. Litt over halvparten av gruppen snudde ved ca 600 
moh, mens resten fortsatte mot toppen. På toppen var det full snøstorm, 
og gruppen bare snudde med en gang og begynte på nedturen. Ca 2,5 
timer opp og 1,5 ned. Nede ved bussen ble det skifte av klær og koking av 
pølser før bussen kjørte tilbake. Hjemme i Trondheim ca 17.00.  
TIPS: 
Vær obs på at det på slike førsteklasseturer ofte melder seg på personer 
uten særlig kjennskap til fjellet, og at man derfor må være VELDIG tydelig 
på å informere om hva slags klær og utstyr folk må ha. Var på denne 
turen noen som møtte helt uforberedt til det været vi fikk, og de fikk 
derfor en særdeles kald og våt opplevelse. 

Mat Pølser, kokt nede ved bussen 

Pris 100 kr 

Turledere Arnkjell Løkke, Lars Aune, Sigurd Holo, Anders Hansson 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Femundsmarka, Sør-Trøndelag 

Når 12.-14. september, 2008 

Kartblad Røa, Narbuvol, Røros 

Antall/ kjønnsfordeling 30 stk, 24 gutter og 6 jenter 

Avreise Avreise fra Lerkendalsbygget kl 1300 (Anbefales å komme avgårde 1-2 
timer før) 

Rute Kjørte til Støren, tok av mot Røros. I Røros kjører du rett gjennom 
sentrum og tar av mot Synnervika. Det tar 2-2.5t til Røros og en liten 
halvtime ned til Synnervika. Lånte kanoer av Tor Martinsen, 62497142, 
90955546. Betalte 600.- per kano for ei helg, inkl frakt. Muligens noe 
billigere med Langengård, 
Etter å ha ventet på den ene bilen som pungterte, padlet vi fra synnervika 
ca kl 1745. Valgte å padle ca en km forbi Lortholbua selv om det begynte 
å bli veldig mørkt. Dette for å komme til en bedre camp plass. Fikk 
organisert alle og satt opp lavvo, telt og laget mat raskt. 
 
Dag 2. Det var vindstille og fantastiske padlemuligheter. Vi padlet i 
retning Feragen og tok inn Feragshåen. I enden av Feragshåen hadde vi 
en lang lunsj med bål. De to som veltet tidligere på dagen fikk tørket 
klærne siden. Padlet så ned elva mot Håsjøen og campet på en fin plass 
på nordvest siden av Håsjøen. 
Dag 3. Padlet ut Håsjøen og Rambergsjøen. Ble plukket opp av KanoTor 
ved Rambu ca kl 1215. 

Mat Middag fredag, beregnet 4 pølser pr pers + lumper, ketchup, sennep og 
sprøstektløk. Var noen få pølser til overs. Middag lørdag: 10 pakker 
Orientalsk gryte, 200g kjøttdeig pr pers. NB stek kjøttdeigen hjemme, og 
8 pakker hurtigris. Bland alt sammen til en stor gryterett. Alt for mye ris, 
kunne klart oss med 5 pakker ris. Ellers var det bare litt mat tilovers. 

Pris 700kr 

Turledere Erlend Wegger og Magnus Hagen Brubakk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Storsylen og skarsfjellet 

Når 29.08.-31.08 2008 

Kartblad Stuggusjøen kartblad 1720I og Esansjøen kartblad 1721II 

Antall/ kjønnsfordeling 27 stykk (ca 50% jenter) 

Avreise 14.00 på fredag, ankomst Trondheim søndag kvelde. (kan utsette avreise 
en time, da vi campet ved bilen. Men ting tar tid, vi måtte begynne rett på 
middagen da vi kom frem.) Evt avreise til forskjellig tid 

Rute Vi kjørte seks biler inn til Nedalshytta (2.5t). Vær tidlig ute med å 
bestille bil når det skal være så mange. National hadde problemer med å 
stille nok, men fikk det til. Vi kjørte en bil med 2 personer for å får med 
utstyr, dette kan kompenseres ved å leie en henger. 
 
Vi slo opp telt ca 500 meter før du kommer til Nedalshytta, like etter broa 
over elva, på østsiden av veien. Var her fin plass til å sette opp 5 telt. Slet 
med å finne plass til to lavvoer, med hadde vi lett bedre var det en fin 
plass syd for teltplassen, på andre siden av bekken. Ta med skikkelig 
spade for å grave latrine. Lørdag gikk vi til storsylen, normalruta tur retur. 
Var ute i 9 timer. Myra var våt og det var surt på toppen. 26 stykk på 
toppen, undertegnede snudd med hunden Nora. Ingen utfordringer da vi 
gikk normalruta begge veier. 
 
Søndag pakket vi leir og kjørte bilene tilbake ca 5-10 minuttet. Vi parkerte 
langs veien og gikk på Skardsfjellet. Vi fikk da utnyttet dagen maksimalt. 
Vi brukte i underkant av 5 timer på den turen, i rolig tempo. Mange slitne 
bein etter dagen før. Kjørte så hjem i tide til å kunne levere leiebiler på 
søndags kveld. 

Mat Middag fredag, 9 pakker winerpølser, med 16 i hver pakker. +brød og 
lumpe. 
Middag lørdag 5 pakker med hurtigris, 10 pakker Rondane viltgryte, 8 
750g kjøttdeig og rømme. NB stek kjøttdeigen hjemme. Bland alt sammen 
til en stor gryterett. Det var litt mye pølser fredag, da vi kjørte helt frem 
til teltplassen var 
ikke alle så sulten. Lørdag var perfekt beregnet. 

Pris 400kr 

Turledere Anders Hansson og Sigurd Øren Holo 

 

Hvor Snøhetta 

Når 19-20 april 2008 

Kartblad Turkart over Dovrefjell, turledernes egne kart 

Antall/ kjønnsfordeling 15 stk, 6 jenter, 9 gutter 

Avreise Fra Lerkendalsbygget lørdag kl 09.00 

Rute Kongsvoll-Reinheim lørdag. ReinheimSnøhetta-Kongsvoll søndag 
Flott tur i nydelig vær. 3 kom ikke på toppen grunnet gnagsår og en 
ødelagt ski. Dette er en tur som lett kan gjøres av en stor gruppe, 
begrensningen ligger i overnattingsplasser på Reinheim. Kan evnt ha med 
telt/lavo. 

Mat Jegergryte til middag lørdag, annen mat ordnet deltakerne selv 

Pris 270 per pers 

Turledere Elisabeth Wærnes, Per Lunke 

 



Hvor Ruten, 1039 moh (Hemne kommune) 

Når 13. april 2008 

Kartblad Vinjeøra 

Antall/ kjønnsfordeling 19, 8 jenter og 11 gutter 

Avreise Lerkendalsbygget søndag 0915 

Rute Kjøreturen går til Orkanger, deretter litt sørover i retning Molde før du tar 
av mot Kyrksæterøra, E39. Kjøreturen tar under 1.5t. Parkeringsplass på 
venstreside av veien like ved Søylia (ikke skiltet). 
Fulgte veien over elva og gikk så i skispor over jordet. Fulgte skisporene 
helt til toppen. Totalt er det ca 800 høgdemeter. 
Brukte ca 2,5t opp. Stoppet ved varden for å ta av feller og nyte utsikten. 
På vei ned stoppet vi ved hengebroen for å fyre bål, drikke kaffe, spise 
pølser og nyte det fine været.. 
Leide en minibuss med kapasitet på 12 av Gisle Olsen for 1300 i tillegg 
hadde vi to private biler som ble betalt med kilometertakst. 

Mat Medbrakt grillmat 

Pris 150 

Turledere Victor Bjørn Smith og Magnus Hagen Brubakk 

 

Hvor Ruten (1039 moh), ved Hemkjølen 

Når 30. september 2007 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 14, 7 jenter og 7 gutter 

Avreise Fra Lerkendalsbygget kl 10.00 søndagsmorgen 

Rute Kjøreturen går til Orkanger, deretter litt sørover i retning Molde før du tar 
av mot Kyrksæterøra, E39. Kjøreturen tar under 1.5t. Parkeringsplass på 
venstreside av veien like ved Søylia (ikke skiltet). 
 
Gå langs grusveien fra parkeringsplassen og følg en opptråkketsti over 
jordet. Ved skogkanten begynner godt merket sti, som går hele veien 
opp. Totalt er det ca 800 høgdemeter. 
 
Brukte 1.5-2t opp. Stoppet i le for vinden når vi kom ned igjen til skogen. 
Der ble det kaffekoking og pølsefest. 
 
Biler måtte skaffes privat ettersom vår kjære samarbeidspartner National 
ikke holder helgeåpent. 100.- per pers. 

Mat Pølser og kaffe 

Pris  

Turledere Per Lunke, Christian Revå og Marius Austnes som kjentmann. 

 

 

 

 

 



Hva Jegerprøvekurs i samarbeid med TJFF 

Når Uke 38 og 39, 2007 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 43 

Om kurset TJFF stilte med kursholdere. Vi fikk et 9 dagers kurs kuttet ned til 5 
kvelder, derav lørdag fra 16-19, søndag 12-16, mandag 17 - 20, tirsdag 17-
20 og torsdag var vi på skytebanen. Prisen inkluderte alt unntatt 
eksamensavgiften på 250. Det var ingen problemer å bukke 
forelesningssaler. Dette ble gjort med turledere sitt brukernavn. 
Det var med deltakere fra alle klasser. Dette er et kurs som man ikke 
trenger å holde hvert år, men trolig gjentas om en 2-3 år. For å skaffe 
kursholder ta kontakt med TJFF, (www.tjff.no) og ring jegerkursansvarlig. 
Det var Torbjørn Haugen og Kjell Christensen 
som holdt dette kurset. I planleggingsfasen er det viktig å spikre datoene 
tidlig opp mot TJFF. De lovte oss egentlig kurs i uke 39, men grunnet 
elgjakten ble ikke dette mulig. Vi fikk vite det litt over en uke før kursstart. 
Dette førte til at mange blei bitre og ikke kunne bli med på 
kurset, siden de hadde satt av uke 39, ikke uke 38. Vi mistet opp mot 20 
deltakere på grunn av dette. 

Pris 1550 (50.- til VB) 

Turledere Sigurd Øren Holo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Femundsmarka, Sør-Trøndelag 

Når 14.-16. september, 2007 

Kartblad Røa, Narbuvol, Røros 

Antall/ kjønnsfordeling 18, 5 jenter og 13 gutter 

Avreise Fredag kl. 1215 

Rute Kjørte til Støren, tok av mot Røros. I Røros kjører du rett gjennom 
sentrum og tar av mot Synnervika. Det tar 2-2.5t til Røros og en liten 
halvtime ned til Synnervika. Lånte kanoer av Tor Martinsen, 62497142, 
90955546. Betalte 600.- per kano for ei helg, inkl frakt. Muligens noe 
billigere med Langengård, men de ville ikke låne ut pga lav vannstand. 
Bestill kano i god tid! Dette er høgsesong!  
 
Etter et lite veltekurs var vi klare til å padle, litt før 1700. Padlet rundt 
Neset og ut av Femunden i nord. Padlet til Lortholbua og fikk kanoene 
gjennom renna der før vi campet, 19.30.  
 
Dag 2. Padlet nordover i retning Feragen. Pga sterk motvind ble det mye 
kanodraging på land. Var gode forhold for dette på østsiden av vannet. 
Krysset Feragen helt i sør til tross for noe uggent vær. Drog kanoene langs 
Feragshåen pga vind. Dette var et par km, men gikk utrolig lett. Sjøsatte 
kanoer ved elveutløpet nord i Feragshåen. Padlet et lite stykke før vi 
campet på en særdeles god plass på sørsida av elva.  
 
Dag 3. Padlet ned elva, Håsjøen på langs og ble hentet av Kanotor ved 
starten av Rambergssjøen. 

Mat Felles middag på fredag og lørdag, ellers egen mat. Fredag; Pølsefest. 4 
per pers, lompe, brød, sennep, ketchup og løk. Ble passe/rikelig. Lørdag; 
Gryterett, 7poser, 8pk kjøttdeig, 1kg tyttebærsylte, 2 bokser rømme. 
Perfekt beregnet. 

Pris  

Turledere Marius Austnes, Mathias Kjerstad Eidem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvor Munkstigen 

Når 23.09.2007 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 28 

Avreise 09.30 med båt fra Pirterminalen 

Rute Hutigbåt til Vanvikan (ca 25 min) 
 
Leide buss, Trønderbilene (95087070), 1400kr. Veldig hyggelig bussjåfør. 
Ca 10 min buss til Munkstigen. Leide utstyr (hjelm og sele) fra 
Dykambassaden (dykambassaden.no, 74859620). Fikk utstyr for 100 per 
pers, koster egentlig 150. 
 
 
Turen opp klatrestien gikk greit, 4 stykker ga seg i begynnelsen og ble 
kjørt tilbake til Vanvikan. Noen slet på vei opp da det var vått ov svært 
glatt i de tyngste veggene. Det tok tid å få alle opp, så båt tilbake kl 16.45 
rakk vi ikke. Brukte heller god til på pølsegrilling og tok neste båt kl 18.30. 
 
 
Tips til neste gang: 
- Det bør blæstes TYDELIG om at dette ikke er noe for folk med 
høydeskrekk og lignende. (folk trenger å få det inn med teskje) 
- Om været ikke kan garanters å være tørt, det kan det neppe i Trøndelag, 
så er det glatt og det krever rett og slett litt muskler å komme seg opp. 
- Om man er mange på tur må det beregnes god til, det tar alltid lang til å 
få av gårde så mange opp en fjellgvegg. 

Mat Mat Pølser, grillet på veien ned fra fjellet 

Pris  

Turledere Per Lunke, Idun Høiseth, Victor Smith 

 

Hvor Flåkoia, Sør-Trøndelag 

Når 20.-22. April 2005 

Kartblad Støren 1621-3 

Antall/ kjønnsfordeling 5 

Avreise Fredag kl.17.00 

Rute E6 til Lundamo, og svingte deretter til venstre etter Statoil. Parkerte bilen 
på tunet til det øverste garden. Deretter gikk vi til fots ca. 3 km. Gåturen 
ble noe lengre en forventet pga. snø og dårlige kjøreforhold. Vi hadde 
med VB sin primus. Dette var praktisk siden eneste kokemulighet i koia 
var Hiker Primus i dårlig forfatning. 

Mat Alle måltid felles. Taco, gryte og diverse annet. Vanskelig å si så mye om 
hvordan mengder osv. stemte når vi var så få. Men vi hadde nok. 

Pris  

Turledere Lars K Neby, Ottar Bjørklid 

 

 

 



Hvor Romsdalen 

Når 02.mars-04.mars 

Kartblad Åndalsnes og Eresfjorden 

Antall/ kjønnsfordeling 12. 11 gutter og ei jente 

Avreise En gjeng torsdag kl 14. En bil fredag 13.30 og en bil fra stryn. Tilbake 
søndags kveld. Ca. 5 timer å kjøre. Viktig å reiser før rushet starter 

Rute Man kjører fra Trondheim-Dombår-Åndalsnes-Isfjorden. Her bodde vi i 
feriehuset til Sigurd Holo.  
 
Fredag var en gjeng på Galtåtind i Isfjorden. Fin tur med vakke kjøring. 
Har en fin renne på østsiden dersom snøen er fin. Ca 5 timers tur. Resten 
av gjengen ankom Grøtta fredags kveld 
 
Lørdag vekking 07.00. Begynte å gå 09.15. Gikk først på Søndre Klaua, 
noen randt ned rennen og andre ryggen inn i hestebåtten. Deretter gikk 
turen på Kirketaket. En lang tur. Var ute ca 9 timer. Ikke alle kom på 
toppen av kirketaket da vi måtte gå på for å rekke ned før det blei mørkt. 
Utrolig fin tur! 
 
Søndag sto vi opp 07.30 og reiste til Skorgedalen. Gikk der på Skarven. 
Brukte to timer opp. Litt over tre timer totalt. Dro så tilbake til grøtta og 
vasket og dro 
 
Tre av de som var med på turen kjørte snowboard. Det fungerte bra med 
at de gikk på truger. Ellers hadde alle breie feller og det virket veldig bra. 
Anbefalt at alle har med søkestang og spade, og helst skredsøker 

Mat Fredag hadde vi pølsegryte og Ris.  
4 pakker Mager Kjøttpølse 
4 pakker pølsegryte 
1 pakke ris 
Litt lite mat fredag. Greit med en pakke til 
 
Lørdag hadde vi Taco. 
Bergnet 3 taco pr. person. Det var perfekt mengde.  
Til 12 personer kjøpte vi 6 grillede gyllinger, det hadde holdt med 5 
Ellers hadde vi to salater, to salsaglass og to rømmer, og det som ellers 
hører med 
 
Søndag var det pizza på Dombås. Dette kan bestilles når man er 15 min 
fra dombås for å slippe å vente der på vei hjem. Må da bestilles hos 
Sentrums Grill Dombås 61241833 

Pris  

Turledere Sigurd Øren Holo og Sveinung Jørgensen Tveito 

 

 

 

 

 



Hvor Rondane 

Når 23. – 25. februar 

Kartblad Turkart Rondane Sør og Rondane Nord 

Antall/ kjønnsfordeling 8 

Avreise Klokken 09.30 fredag. Brukte noe tid på reisen til, så begynte ikke å gå før 
i tretiden. 

Rute Fra Nesset gård ved Atnasjøen, til Bjørnholia TH. Første leir ca 1 km forbi 
hytten. Videre fulgte vi dalen inn til Rondvassbu, hvor vi spiste lunch. Gikk 
så over Rondvannet, og hadde neste leir i dalføret nedenfor Rondslottet. 
Søndags morgen var det en lang etappe staking nedover bakke til 
Bjørnholia, før vi gikk tilbake til bilen.  
Både lørdag og søndag startet vi å gå rundt ni, og slo leir i fem-seks-tiden. 
Samlet distanse ble mellom fem og seks mil. 

Mat Gruppen ble delt i kokelag ut fra teltene, og ordnet maten individuelt. Det 
var stort sett gryteretter og pasta til middag, og musli/havregrøt til 
frokost, men noen spiste også drytech 

Pris  

Turledere Marius Austnes og Martin Nerhus Øen 

 

Hvor Munkstigen 

Når 24.september 

Kartblad  

Antall/ kjønnsfordeling 16 (20 påmeldte) Kan være så mange som 40, men da bør det deles opp 
litt slik at en ikke blir klatrende i kø hele veien. 16 var et fint antall? 

Avreise  

Rute Avreise pirterminalen 09.30 med hurtigbåt Trondheim-Vanvikan. Båten 
koster 50-60 pr pers (en vei). Leid buss fra Trønderbilene AS som fraktet 
oss videre inn til munkstigen. Tlf Trønderbilene: 95087070. Buss kostet 
1400 tur-retur. Underkant av 10 min busstur, fullt mulig å sykle. Aber 
med sykling: hvis for mange, kan bli trangt på båt. Leide utstyr av Svenska 
Sport och Dykambassaden, som drifter munkstigen (hjelm, sele) 100,- pr 
pers. (www.dykambassaden.no) Dykambassaden holder til et stykke unna 
munkstigen. Møtte oss med utstyret på munkstigen. Hvis det ikke klaffer 
fullt ut med båt, var vår plan å lage bål og grille pølser for å slå i hjel 
ventetid. Hadde sikkert vært jævla kos om alt ikke hadde blitt stjålet.  
 
La fra oss en sekk med bla, liggeunderlag, lavvo, mat og ved på 
parkeringsplassen i bunn. Denne var stjålet da vi kom ned igjen. Bør ikke 
gjentas. 

Mat Stjålet 

Pris  

Turledere Stian Baardsgaard Hanssen, Knut Olav Bukve 

 

 

 

 



Hvor Slogen 

Når 15.-17. September 2006 

Kartblad Sunnmørsalpane kartblad ??? 

Antall/ kjønnsfordeling 9 stykk 5 gutter, 4 jenter 

Avreise 10.30 på fredag, ankomst Trondheim 19.30 søndag 

Rute Fredag: Vi kjørte to biler til Øye (8.5t), men hadde ca 2 timer stans og litt 
venting på ferge. 
Gikk fra Øye til Patchellhytta (2t ). 
Lørdag: Vi gikk på Slogen (5t t/r). Litt problemer med å finne beste ruta 
opp på ryggen, men forholdsvis greit å komme frem uansett hva du 
velger. Var mange andre turgåere man kunne følge også. Lett klyving siste 
metrene til toppen Gikk ned ”feil” renne på returen. Litt løst underlag, 
men lite problematisk. 
Søndag: Vi gikk tilbake til bilene, og kjørte hjem. Burger på Stranda mens 
vi ventet på ferga. Tanking på Dombås. Billig bensin på søndager. 

Mat Middag fredag: hadde med 48 wienerpølser (+brød, lomper, løk og 
ketchup). Hadde 16 pølser til overs (en pakke). Middag lørdag: Hadde 
med 2 kg spagetti, 2 kg kjøttdeig og 5 pakker Bolognesgryte. Hadde 1 kg 
spagetti, ca ½ kg kjøttdeig og en pakke gryte til overs. Tydelig at 
matforbruk varierer mye med kjønnsfordeling og hvor hard turen er. 

Pris  

Turledere Christian Revå, Geir Skarbø 

 

Hvor Syltraversjen 

Når 1.-3. September 2006 

Kartblad Stuggusjøen kartblad 1720I og Esansjøen kartblad 1721II 

Antall/ kjønnsfordeling 10 stykk 8 gutter, 2 jenter 

Avreise 14.00 på fredag, ankomst Trondheim 15.00 søndag 

Rute Vi kjørte to biler inn til Nedalshytta (2.5t). 
Fra Nedalshytta gikk vi inn til Sylkjønna (2.5t ). 
Lørdag gikk vi syltraversjen, startet i nord og gikk rundt (9.5t). Det var ett 
lite parti som kunne sees på som litt vanskelig. På sydsiden av syltoppen 
er det et lite nedtak på ca. 4 meter som kan være litt kjipt. Kan være greit 
med en liten taustump dersom det blir vått, men det trengs ikke på tørt 
føre. 
Søndag. Vi gikk tilbake til bilene, og kjørte hjem. Burger på Statoil Selbu 

Mat Middag fredag, 48 winerpølser. Middag lørdag 1200gr ferdigris, 2 kg 
kjøttdeig og 5 pakker meksikansk gryte. Dette var passe mat til alle 
sammen. 

Pris  

Turledere Sigurd Øren Holo, Christian Revå 

 

 


