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Toppvandring, 2018 
med orienteringsgruppa i Torpa IL 

-for 26.gang- 

 

 

Sommeren 2018 er turkassene plassert på følgende steder 

Smørbukktoppen vest, 1148 moh,  (Synnfjellet) 

Utgangspunkt: Gammelsetra (Nord-Torpa) 

Ohovde, 937 moh, (Vest-Torpa) 

Utgangspunkt: Smedsrud.   

Vinjarsetra (Aust-Torpa) 

Utgangspunkt: Lillehammervegen, rett etter krysset til Skartlibygda, høyre side.  

Djuptjernkampen, 1325 moh, (Langsua) 

Utgangspunkt: Tronhus 

Kvitmåsåberget, 993 moh, (ved Skardberget natursti, Synnfjellet) 

Utgangspunkt: Lundsetra 

Turbeskrivelser og klippekort finnes i kartmappe og på facebooksida 

«Toppvandring Torpa, 2018». Turene er merket med oransje og hvite bånd. 

Alle barn opp til 12 år får premie om de besøker 3 eller flere av toppene. 

Uttrekkspremier blant de som besøker samtlige kasser og leverer inn klippekort. 

Kartmapper legges ut på Sport 1, Gjølberg Libris, Joker Torpa, Joker Vest-Torpa, 

Nørstelien Landhandleri og i Sentrumsservice.  

God tur!  
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DJUPTJERNKAMPEN », 1325 MOH 

 

Utgangspunkt; Tronhus (parkering ved veien mellom Oppsjøen og Lenningen) 

Følg grusveien inn til Tronhus (bomvei; bommen er låst så lenge hestene er på beite) 

Fin rødmerket sti fra Tronhus, forbi Solskiva og opp på Djuptjernkampen.  

På toppen er det en fantastisk utsikt inn i Langsua Nasjonalpark og videre til fjellene i 

Jotunheimen. Djuptjernkampen er det høyeste punktet i Nord-Aurdal og ligger også 

på grensa til Nordre Land og Gausdal. 

 

God tur 😊  
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OHOVDE, 937 MOH 

 Visste du at dette er Vest-Torpas nest høyeste tinde og at Ohovde sies å 

være Nord-Europas høyestliggende topp, med skog? 

 

Utgangspunkt: Rudsetervegen, Vest-Torpa 

Hvis du kommer fra Aust- eller Nord-Torpa, ta til høyre i Sjåheimkrysset og kjør 

nesten 8 km på Vest-Torprunden.  

Hvis du kommer fra Dokka, ta til venstre i Harstadkrysset og kjør 6 km.  

Etter avkjøring er det plass til noen biler på høyre side i Rudsetervegen.  

Hvis de plassene er opptatt kan de kjøre hovedvegen 50 meter nedover, og kjøre 

vegen bort til Berit og Erik Smedsrud (Vest-Torprunden 597).  

Kjør 50 meter forbi huset deres, og vi har avtale om å kunne parkere ved 

flaggstanga. Gå vegen forbi Rudsetra opp til Hovdemyra, og deretter skiltet og 

merket sti til toppen. 

God tur! 
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VINJARSETRA, AUST-TORPA 

Stien er merket fra parkeringsplassen på høyre siden, noen hundre meter nord for 

Skartlikrysset, (Lillehammervegen/Skartlivegen) langs rv250. Stien går nedenfor 

Skinnlien/Myrvang og videre opp på skiløypa, Rauhaugrunden. Det er mulig å gå en 

runde, ved å gå videre fra Vinjarsetra og mot Storsveen, retning rv250.  

Ved å velge "runden" må en følge hovedveien fra Storsveen tilbake til parkering. (1.8 

km)  

Det går også fint an å starte ved parkeringsplassen ved Storsveen, følge skiløypa 

ned til høyre og en vil raskt komme inn på den merkede stien. Videre følge runden 

som beskrevet over.  

Fint alternativ for små føtter å gå t/r Vinjarsetra fra Storsveen.  

Obs; følg godt med på merking, ikke alle stier er like tydelige! 
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SMØRBUKKTOPPEN «VEST», 1148 MOH 

 

Kjør Nord-Torpvegen forbi Hugulia, dette er bomvei og husk 30 kr til bommen! (ikke 

vipps, ikke sms-betaling, ikke giro…) 

Stopp ved avkjøring til Gammelsetra (veinavn: Hammerstadsetervegen), høyre side.  

Gå en liten stubb på veien opp til Gammelsetra, første husvære på venstre side av 

veien, deretter fin sti på vei til Spåtind 1414 moh.  

I starten er det bratt, men når du kommer opp på platået er det finfint terreng innover. 

Toppen ligger på vestsiden av Smørbukktjern og du tar av fra hovedstien rett før du 

kommer til tjernet.  
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KVITMÅSÅBERGET,993 moh 

(Skardberga natursti; obs: hele runden er ikke merket som sti på kartet, men i 

virkeligheten er det en sti der 😊 ) 

Stien starter ved Lundsetra der det er parkeringsplass ved fylkesveien. (4,5 km etter 

at du har passert Oppsjøen)  

Herfra følges seterveien ned gjennom seterområdet og gjennom et grustak. Videre 

går stien inn i Skardberga gjennom flott gammelskog med urskogpreg. Etter hvert 

kommer du opp i bjørkeskogen og fram til Skardtjernet, et lite vann med gode 

muligheter for fin ørretfangst, eller et lite bad. Tar du en liten avstikker østover fra 

tjernet kommer du opp på Kvitmåsåberget (skiltet sti), her finner du den rødoransje 

kassa vår! 

Når du har vært på toppen kan du velge å gå ned igjen samme vei som du kom, eller 

du kan passere forbi gapahuken i enden av Skardtjernet og gå hele naturstien ned 

igjen til setervegen. Stien er laget av Torpa Fjellstyre og du finner 9 

informasjonstavler på veien. Stien er rødmerket, og i tillegg er det satt opp skilt med 

«natursti» for å finne starten. Toppvandringen har merket helt minimalt i dette 

området så du må følge rødmerket sti og skilt mot Kvitmåsåberget. Husk kart! 
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Klippekort 2018, Toppvandring Torpa 

Navn & Tlf______________________________________________  

Adr:_________________________________________________ 

Kryss av om du er født 2006 eller senere?  

Smørbukktoppen vest  
Synnfjellet 

 

Kvitmåsåberget 
Skardberga, Synnfjellet 

 

Ohovde 
Vest-Torpa 

 

Djuptjernkampen 
Langsua 

 

Vinjarsetra 
Aust-Torpa 

 

De som besøker alle 5 topper får diplom og er med i trekning av premier. 

Alle barn født 2006 eller senere, som besøker 3 eller flere topper, får premie.  

Klippekort sendes Magne Hasli, Vest-Torpvegen 1701, 2870 Dokka.  innen 1.10.18  
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Kvitmåsåberget 
Skardberga, Synnfjellet 

 

Ohovde 
Vest-Torpa 

 

Djuptjernkampen 
Langsua 

 

Vinjarsetra 
Aust-Torpa 

 

De som besøker alle 5 topper får diplom og er med i trekning av premier. 

Alle barn født 2006 eller senere, som besøker 3 eller flere topper, får premie.  

Klippekort sendes Magne Hasli, Vest-Torpvegen 1701, 2870 Dokka.  innen 1.10.18 

 


