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1218

Hurundsjøen

3p

Brattskarven

1196

Leverdalen

2p

Resfjellet

1162

Vålåskaret

2p

Hesthøa

1112

Grytdalen

1p

Pikfjellet

999

Heldalen

1p

Falkhøa

998

Olsmedalen

1p

Litjfjellet

878

Tysksætran

1p

Skruen (Merk hoh)

856

Osphaugen/Hurundsjøen

1p

N 6961745/ Ø 537812

N 6985243 / Ø 528724
N 6954892 / Ø 538352
N 6965916 / Ø 529552
N 6956650 / Ø 542148
N 6950163 / Ø 555495

N 6972529 / Ø 544873

Du summerer her:

H E R !

Ilfjellet

N 6979882 / Ø 547771

Poeng

K L I P P

Utgangspunkt

H E R !

Høyde

Koordinater i EU89, UTM-sone 32

K L I P P

TOPP

p

Postene er utlagt fra 01.06 til 15.10.2022. Kort leveres Bygdasenteret innen 01.11.2022.

Navn:
Adresse:
Alder:

Topptrim 2022.
Det blir Topptrim i år også når snøen smelter. Vi har funnet 8 fine
turmål med fokus på å ha det trivelig på tur. Ny topp i år er Resfjellet og
vi anbefaler turen fra Vålåskaret. Vi foreslår utgangspunkt for alle turer,
men dette kan du velge etter eget ønske. Ønsker du mer info om turene
kan dette finnes på facbooksiden Rennebu IL - Topptrim og Trimposter
når sesongen starter.
Klippekort er utlagt på Bygdasenteret og Nerskogen Landhandel.
I tillegg finnes det på www.rennebu.com. Vi anbefaler å ta med kart på
alle turer – husk å sjekke at toppen er på kartet du tar med deg
Det kan oppnås maks 12 poeng, og voksne som leverer inn klippekort
må ha minst 8 poeng, mens de under 13 år og pensjonister trenger 5
poeng. Alle som klarer disse kravene blir premiert på Bygdasenteret når
klippekortet leveres inn. I tillegg trekker vi ut en større turrelatert
premie.
Toppene er merket med skilt og har klippetang. Studer kartet på forhånd
da høyden over havet angitt på klippekortet kan være viktig for å finne
«riktig» topp. Kartverket har oppdatert høydene over havet så små
variasjoner kan forekomme fra kart til kart. Husk også å ha med
kompasset eller GPS’en i sekken for å stake ut riktig kurs. GPS
koordinater finnes på kortet.
Ta gjerne turen sammen med andre, og turopplevelsen blir helt «topp».
Med litt kaffe og niste er dette midt i blinken for både store og små!
God tur !

