
                                      
 

 
 

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2017 
 
 
 

Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. 
 
 
Dette trim-opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore 
og Uvdal kommune for å motivere folk flest til å komme seg ut på tur, og bli kjent i 
den flotte kommunen vår. Opplegget blir sponset av G-sport Rødberg, SKUE og 
Statkraft. 
 
 
Deltagerpapirene du nå har kjøp inneholder et deltager-/klippekort, informasjon om 
de ulike turmålene, et enkelt kartutsnitt hvor toppene er spesielt markert, samt et 
forslag på hvordan du lettest kan komme deg til de ulike turmålene. Turene er av ulik 
lengde og vanskelighetsgrad, noen krevende med til dels store stigninger, andre mer 
av typen «kosetur» og absolutt barnevennlige. Ingen av rutene er merket fra «start til 
mål», og rutebeskrivelsene er heller ikke spesielt detaljerte. Så dersom du ikke er 
godt kjent i områdene, må du i tillegg til vanlig tur utstyr også ha med deg et egnet 
turkart og kompass i sekken, og eventuelt GPS. 
Vi har prøvd oss på GPS koordinater på toppene, og på noen parkeringer.  
 
 
 
Følgende kart dekker områdene som er aktuelle: 

- Nore og Uvdal øst, tur og fritidskart, gammel eller ny utgave 
- 1:50000 kart    

o 1615 I Rødberg 
o 1615 II Nore 
o 1615 III Tessungdalen 
o 1615 IV Uvdal 
o 043 Norefjell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
 

 
Vi har merket med røde trim-merker der dere evt kan starte turen, men der det er 

flere alternativ er det bare merket ved det ene alternativet. (Eidsfjell, 
Løytetjernshovda og Heisnatten er ikke merket) 

 

 
 
 
 

Når du har kommet deg opp på en av de toppene som er med i årets «TI TOPPER 
2017» vil du der finne en svart postkasse med rødt lokk. Denne kassa vil inneholde 
en klippetang som du bruker til å merke klippekortet ditt med, samt en gjestebok hvor 
du kan skrive navnet ditt og dato når du var der. Det kan jo være hyggelig for de som 
kommer dit seinere å se hvem andre som har vært der. 
Husk å legge lokket godt på kassene, for å unngå at bøkene blir våte. Legg en 
stein oppå lokket. 
 
 
Dersom du besøker alle TI TOPPENE, eller om du bare er innom syv stykker innen 
9.oktober, vil du bli tildelt premie for innsatsen.  
Barn som er født 2011 eller seinere vil etter fem topper få «Minijegerkrus» 
Dersom du har gått 10 år og vil ha «Toppemugga», kan du sende e-post til 
titopper@rif3630.no eller sende SMS til 45 24 63 08. 
 
 
Utfylte klippekort leveres inn på G-sport Rødberg innen 9.oktober 
 
 
 

RØDBERG IF ønsker dere GOD TUR!!! 

 
 

mailto:titopper@rif3630.no


                                      
 

 
RØDBERG IF – BESKRIVELSER TI TOPPER 2017 

 
 
 
 
EIDSFJELL - 1333 moh.   UTM  993 
                                                     645 
Dette er den mest markerte av toppene på vestsiden av Norefjorden/Kravikfjorden. 
Fra varden på toppen her får man et flott rundskue og kan se svært langt. På klare 
høstdager kan man bl.a. få øye på Tryvannstårnet v/Oslo, drøyt 90 km unna. 
 
Adkomst: 
Fra Norefjord sentrum følges fylkesveien på vestsiden av fjorden sørover. Etter 4,2 
km ved Søre Eide: Ta opp bomvei (60 kr) til høyre; merket Eide-Persbu. Etter 7,5 km 
på svingete vei kommer man opp til Roe seter. Her står skilt «Eidsfjell 6,5 km» ved 
veien. Parker her. 
 
Turbeskrivelse: 
Turen opp til toppen er på ca. 6,5 km, med en total stigning på 470 høydemeter. Man 
går hele tiden på god sti som er blåmerket «Eidsfjell» 
 
 
 
 
STRAUMSÅSEN -  681 moh.     UTM 020 
                                                              680 
 
Markert kolle m/varde på østsiden av Kravikfjorden. Flott utsikt over Norefjorden og 
Norefjord sentrum. 
 
Adkomst:  
Kjør mot Skogangrend, avkjøring («Skogan») fra RV 40, ca. 2 km sør for Norefjord 
sentrum. Sving av til venstre på skogsbilveien etter ca. 4 km, rett før du kommer opp 
til Tryterudtjønn. Følg denne veien inn til det første Straumstjønnet. Parker ved 
utløpsoset.       UTM 024 
                                  685 
 
Turbeskrivelse: 
Kryss bekken. Herfra går det sti til venstre (vestover) oppover åsen. Når det flater ut 
følges høyre kanten av en større åpen myr, drei så etter hvert noe av mot venstre, 
videre utover mot varden. Kassa er plassert ved det nedraste trigometriske merket, 
litt innenfor varden. 
 
 
 



                                      
 

 
 
BJØRSTULFJELLET-1136 moh       UTM 995 
                                                                     896 
 
Lett topp å nå – sees fra parkeringsplassen. Fin utsikt over Borgemarka og i klart vær 
ser man Gaustatoppen. 
 
Turbeskrivelser: 
Kjør veien til Borgegrend, avkjøring Rv 40 ved Skjønne. Fortsett videre på kommunal 
bomvei mot Eggedal (ikke til høyre over brua mot Eggedal). Fra bom nr 2 (60 kr) 
kjører man ca 5,5 km og parkerer på parkeringsplassen ved innkjøring til hyttefelt. 
Rett over parkeringsplassen (liten myr) er det merket med bånd og trim-merke hvor 
dere skal starte. Følg sti, litt diffus i starten, men er merket med bånd. Om litt kommer 
man til en bekk, følg stien langs bekken oppover bjørkeskogen (på venstre side) et 
stykke. Ta av fra stien, merket med bånd og trim-merke, følg så merket løype 
oppover til åpent terreng. Deretter er det å følge åsryggen fram til varden.  
 
 
 
KRUKENUTEN - 1231 moh (OBS kassen ligger ikke på 1263 moh)    UTM  627 
                                                                                                                             832 
 
Topp som ligger sør / sørvest for Solheimstulen. På toppen får man flott oversikt over 
Jønndalen, mot nord ses Hallingskarvet og Tøddøl / Syningan. 
 
Adkomst: 
Kjør til Solheimstulen, og parker der. UTM   635 
                                                                      848 
Det er også mulig å sykle inn Jønndalen til Solheimstulen (ca 7,5 km). Sykkel kan 
brukes videre mot toppen fra Solheimstulen. 
 
Turbeskrivelse: 
Alt 1: 
Gå grusvei mot grustak og tipp (gå forbi sauinnhegning/der de skiller sauer), følg 
veien opp gjennom bjørkeli til veien tar av mot tipp, følg traktorslepe /sti videre opp i 
fjellet. Følg denne til utløp av Kruketjønnet.  Gå av slepa og ta så rett opp den bratte 
fjellsiden mot nord, hold siden ut mot Solheimstulen mot toppene. Kassa ligger ved to 
markert varder, ca 700 m fra du tar av fra slepa. 
 
 
Alt 2:  
Gå grusvei mot grustak og tipp (gå forbi sauinnhegning/der de skiller sau), følg veien 
inn forbi grustak, der stigningen begynner. Ta sti rett inn i bjørkeskogen (varde i 
veiskråning på høyre side) og følg den opp i fjellet over tregrensen. Ta av stien og 
følg ryggene mot sørvest. De to vardene sees når du nærmer deg toppen. (merket)  



                                      
 

 
 
 
BORGSJÅBROTET- 1485 moh         UTM   811 
                                                                       706 
 
Høyeste punktet i Nore & Uvdal kommune, og også grensepunkt mot Tinn kommune. 
Kjempeutsikt i alle retninger.  
 
Turbeskrivelse: 
Alt. 1: Kan enklest nås med utgangspunkt fra Småroi på veien mellom Imingfjell og 
Austbygda. Sti fra veien både på sør og på nordsiden av Bjorgsjå. Disse går inn på 
turistslepa mellom Imingfjell og Lufsjåhytta. Kryss turistslepa, og fortsett så opp mot 
toppen. (merket) 
 
Alt 2: Kjør til Imingfjell, passer dammen og fortsett veien videre mot Austbygda. Ca 2 
km etter dammen tar turistslepa til Lufsjåhytta av fra veien. Skilt ved veien. Parker 
her og følg slepa oppover. Den krysser etter noen kilometer mellom Sedalstjønnan 
og går videre på østsiden av Borgsjånuten. Ta av mot venstre fra slepa her før den 
begynner å gå nedover igjen, og følg høydedraget mot sør oppover mot toppen av 
Borgsjåbrotet. 
 
 
 
 
 
BIRGITSHOVDA - 668 moh.            UTM 291   
                                                                   826 
 
 
Er en ”nærtopp” med utsikt mot Uvdal. Er en lett topp å nå. 
 
Turbeskrivelse:   
Ta avkjøring ved Dokkebergbrua. Kjør ca 1 km på Vestsidevegen til bom (50 kr) ved 
Odden. Kjør Arnesgårdvegen ca 2 km, og parker ved innkjørselen til setervegen. 
(Arnesgarden)  UTM 526 
                                  410 
 
 Merket med trimmerker, og hvitt nærtoppskilt. Følg setervegen til setra. Følg 
nærtoppskilt/trimmerker oppover i skogen. Dårlig sti, og det er noen trimmerker 
oppover i lia. Litt bratt siste delen opp til toppen. Postkassa er plassert ved ett 
liggende flymerke.                                                            
 
 
 
 



                                      
 

 
 
 
DUSETIND-1177 moh                 UTM    826 
                                                                 968 
 
Markert topp på fjellpartiet mellom Smådøldalen og Pålbufjorden. Fra toppen får man 
et flott overblikk mot Pålsbufjorden/øvre del av Tunhovdfjorden og Tunhovd. Det er 
flere muligheter for å komme opp på toppen fra Smådølsiden, og toppen er også lett 
tilgjengelig med start fra Pålsbudammen. 
 
Turbeskrivelser: 
Alt 1:  
Kjør Smådølveien til Frygne seter, enten innover Vikangrendveien (ca 17 km), eller 
fra Dagalifjellet (ca 12 km). (bomvei 80 kr) 
Rett sør for setra er det parkering og bommet vei,  UTM 819 
                                                                                          954  
 
og med merket rute til DNT`s hytte Dusehesten. Følg stien fram til hytta  UTM  822   
                                                                                                                              959 
 
Det er merket sti fra hytta og til toppen (røde t-er). Når man kommer opp på 
snaufjellet, kommer man til en kjempestor steinblokk (den vikelige Dusehesten!). 
Følg stien videre til toppen. (merket) 
 
Alt 2:  
2,5 km sør for Frygne seter ligger Ljoslistølen. Ca 500 meter øst for denne tar det av 
en sidevei opp til Turrhaug. Parker ved bommen og følg veien oppover til kraftlinjen. 
Følg enten kraftlinjen opp mot toppen av Dusetind, eller gå veien til endes av 
Turrhaug seter, og derfra på god sti opp mot Turrhaugnatten og videre sørover mot 
varden på toppen. 
 
Alt 3:  
Fra Pålsbudammen går det DNT – merket sti til Dusehesten turisthytte. Følg denne 
stien til Turrhaug seter. Videre som alt. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
 
    
GEITÅSEN 680 moh.                 UTM 146 
                                                             969 
  
Markert topp bak Søre Brugård, Rødberg.  
 
Adkomst:  
Parker ved Bauta eller ved «Vokterbolig» Hallandsgrend.  
 
Turbeskrivelse: 
Gå opp til bolig på Granhaug. Over jordet; derfra merket sti med røde trim-merker 
opp til toppen. 
 
 
 
 
LØYTETJERNSHOVDA  1264  moh.          UTM 369 
                                                                               713 
 
Sentral topp på østsiden av fylkesvei 40 på Dagalifjellet. Fra denne toppen får man 
både et fint overblikk over nærområdet, men også videre over mot bl.a. 
Hallingskarvet og fjellene i Hallingdal/Hemsedal. 
 
Adkomst: 
Kjør fylkesvei 40, som går fra Rødberg og gjennom Uvdal mot Geilo. Parker ved 
Vasstulan 1100 på Dagalifjellet. Avstand fra Rødberg er 32 km. 
 
Turbeskrivelse: 
Turen opp til toppen er på ca. 4 km og relativ lett, med en total stigning på 160 
høydemeter. Man går hele tiden på tydelig sti som er blåmerket og skiltet 
«Løytetjørnshovda». De første 3 km er stien også merket med Turistforeningens 
røde T-er. Utgangspunktet for turen er p-plassen på østsiden av veien ved Vasstulan 
1100 (motsatt side). Fra parkeringen er første kilometeren på sti ganske flat. Etter 
hvert svinger stien av mer mot nord-øst og stiger slagt oppover. Den siste 
kilometeren har noe brattere stigning, før man er oppe ved varden på 1264 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
 

 
HEISNATTEN  1200 moh.                   UTM 972 
                                                                      741 
 
Toppen ligger på fjellpartiet Grytingfjell, som fjellet mellom Vikangrend og 
Tunhovdfjorden ofte kalles. Toppen er et meget fint utsiktspunkt med rundskue i alle 
retninger. 
 
Adkomst: 
 
Alt 1. Kjør Vikangrendveien opp fra Rødberg, nesten til endes. Like før gården 
Solberg er det skilt til høyre merket Sjåbu/Heisnatten, ved avkjøringen til en svært 
bratt grusvei. Gå evt. kjør opp grusveien til den etter ca 1300 m krysser bekken. 
Parker her, og gå videre på sti oppover. Ta til høyre i stikryss og følg sti til Nyseter, 
og videre oppi dalen mellom Heisnatten og Vehovdfjellet. Når man kommer opp på 
det høysete og ser over mot Tunhovdfjorden tar man til høyre, krysser kraftlinjen og 
fortseter videre på sti opp mot toppen. 
 
Alt 2. Toppen kan også nåes fra Våkrokseter. Kjør Vikangrendveien fra Rødberg, 
sving av til høyre etter 2 kilometer og følg bratt vei opp til gården Søre Flåta. Derfra 
igjen skarpt til høyre og videre oppover til gården Våkrok. Herfra videre på meget 
bratt vei, etter ca 1 km skarpt til venstre i veidele, og så etter ca 2 km kommer man 
opp til Våkrokseter. Parker her. Derfra videre oppover på ”anleggsvei” til man når 
kraftlinjene høyt oppe i lia. Man følger disse vestover, kommer etter hvert opp i 
snaufjellet og ser Heisnatten i nord-vest. 
 
Alt 3. En tredje mulighet er å kjøre til Tunhovddammen. Ta inn på veien på vestsiden 
av fjorden (bomvei 50 kr). Etter ca 5 km tar det av bomvei til venstre merket Sjåbu. 
Parker her. Gå bomveien opp til Sjåbu, og følg så sti derfra langs kraftlinjene 
sørover. Etter hvert vil man få toppen av Heisnatten i syne i sør, og kan følg sti helt til 
topps.   


