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Årets sommervandring består av 10 turmål rundt om i kommunen. 

Du henter poeng på hver tur du går, og du kan gå flere turer til 

samme turmål om du ønsker dette. For å få årets krus må du 

minimum gå 5 ulike turmål, og samle til sammen minst 220 poeng. 

Barn under 12 år trenger kun 150 poeng. Trillemålene passer for folk 

med barnevogn, sykkel, el.rullestol, ulike funksjonsnedsettelser osv, 

og her må du samle 150 poeng for å få krus.  

Pga koronasituasjonen, vil det i år ikke være turkasser med bøker å skrive 

seg inn i. I stedet vil det i enden av hvert turmål stå en kode, som du 

registrerer inn i skårskjemaet. For deltakere i trillemålskonkurransen, vil 

koden stå på eget kodeskjema et stykke opp mot turmålet (avhenger av 

hvor langt det er fremkommelig). Dette er ikke den samme koden som 

står på toppen (for deltakere i den ordinære konkurransen). På noen av 

turene er det fine trilletur-alternativer i nærheten av starttavla. I disse 

tilfellene vil trillemåls-koden stå på selve starttavla. Se beskrivelsene av 

turene for mer informasjon. Vi oppfordrer alle til å følge generelle 

smittevernsregler; Hold god avstand, ha god håndhygiene, ta minst 

mulig på skilt osv. 

Sommervandringa starter mandag 21.juni og varer fram til 17.oktober 

(til og med høstferien - uke 41). De som har tilstrekkelig med poeng og 

leverer inn det utfylte skårskjemaet til kommunen innen 1.november, vil 

få årets sommervandringskrus sponset av Nord-Aurdal kommune. Det vil 

bli annonsert på kommunens hjemmeside når krusene kan hentes. Barn 

under 16 år som oppnår tilstrekkelig poengsum, er med i en egen 

premietrekning.  

For mer utfyllende kart og beskrivelser av alle turmålene:  

www.nord-aurdal.kommune.no  
 

Vi vil gjerne ha foto fra turene du går. Kanskje det kan pryde årets kopp? 

Foto sendes: kristi.westerbo@nord-aurdal.kommune.no   
  GOD TUR!

  

http://www.nord-aurdal.kommune.no/
mailto:kristi.westerbo@nord-aurdal.kommune.no


 



 

  Sommervandring 2021 – Nord-Aurdal 
 

1 Binnhøvdknatten* (1165 moh) 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Ta av E16 ved Aurdal kirke og kjør mot Danebu (Bomveg). Ved Damtjern, ta til 

venstre mot Aurdal fjellkirke. Ta videre til venstre i første avkjøring etter fjellkirka og kjør frem til 

vegbom (6-7 kilometer fra E16). Denne står oppe fra 25.6-1.9.  

Parkering: Parker ved Fjellkirka (trillemål), eller på begge sider ca 100 meter forbi vegbommen   

 

Turbeskrivelse: Følg bilvei skiltet mot Binnhøvd ca 15 minutter. Når veien slutter fortsetter sti. 

Her finner du starttavla (S). Herfra bruker man ca 30-40 minutter til Binnhøvdknatten. Turkoden 

for den ordinære konkurransen står på toppen. Gå samme vei tilbake, eller gå alternativ rute på sti 

mot Fjeslitjernet. Annen alternativ retur er via Engan og sti til Binnhøvd. Her er det viktig med 

vanntette fjellsko! 

 

Trillemål: Parkerer du ved Fjellkirka, er det en fin trilletur opp gjennom bommen (står åpen fra 

25/6 – 1/9) og videre til der vegen går over i sti. Her finner du starttavla (S), hvor koden for 

trillemål står. 

 

Tidsbruk: Ca 2 timer tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 



 

Sommervandring 2021 – Nord-Aurdal 

 

2 Steinknatten* (1082 moh) 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ved Aurdal sentrum, følg skilt opp til Danebu – bomveg den siste 

strekningen. Følg Danebuvegen som går over i Storstølvegen til enden av hyttefeltet. 

Parkering: Parkering rett ved vegbom  

 

Turbeskrivelse: Starttavla finner du rett etter en vegbommen. Følg vegen til enden av hyttefeltet, 

som går over til sti ved Venevatnet. Ta den merkede stien som går til venstre og følg denne ca 1 km 

mot Kringlestølen. Rett før Kringlestølen, ta av til høyre og følg sti opp til Steinknatten. Dette er 

stikrysset rett før der man tar av til høyre hvis man skal til Bjørgovarden. Turkoden for den 

ordinære konkurransen står på toppen. Følg samme sti tilbake, eller alternativ rute videre sørover, 

så nordvest opp mot Venevatnet og tilbake til starttavla. For en lengre tur, kan man kombinere 

Steinknatten med en tur videre til Bjørgovarden. 

 

Alternativ rute: Man kan også gå turen fra Kolsrudstølen. Avkjøring for å komme hit er ved Kiwi 

Aurdal.  

Trillemål: Det er fint å trille i området rundt Danebu Kongsgård og hyttefeltene rundt. Turkoden 

for trillemål står på starttavla – registrer denne inn i skårskjemaet.  

 

Tidsbruk: 5 km t/r (1,5 - 2 timer) 

Barnevennlighet: Høy  

Poeng: 35 



 

Sommervandring 2021 – Nord-Aurdal 
 

3 Gribbe* (1057 moh) 
 

 

 

 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av Fv 51 mot Gol. Følg vegen til du ser Tisleidalen kirke, og ta av til 

høyre til Liaset. 

Parkering: Ved Liaset. Her står også starttavle med turkode for trillemål. 

 

Turbeskrivelse: Følg grusvei nordover 200m ca, og følg så traktorveg ca 2,2 km, og ta så til høyre 

opp mot Gribbe. Du ser Gribbe på høyre side oppover når du går. Turkoden for den ordinære 

konkurransen står på toppen. Ta samme veg tilbake, eller se alternativ rute under. 

 

Alternativ rundtur/sykkeltur: 

Ta av på Tisleivegen og fortsett til Brattstølen Skisenter. Gå opp til Brattstølen og følg sti 

nordvestover (forbi høyde 958) og deretter 1,5 km på traktorvei nordover til Liaset. Fortsett 

nordover på grusveg og etter 2,2 km, ta til høyre på traktorveg via Gribbehaugen (1057 moh.) til 

Gjølmyr. Fra Gølmyr følger du grusveien tilbake til Brattstølen. Turen kan også sykles med noen 

små trillestrekninger. Koselig fjelltur i åpent terreng med utsyn til store deler av Valdres og 

Jotunheimen.  

 

Trillemål: I området rundt Liaset, er det mange grusveger det er fint å gå tur. Siste strekning bort til 

Gribbe fra grusvegen vil trolig være for utfordrende med el.rullestol, selv om stien er bred. Turkode 

for trillemål står på starttavla. 
 

Tidsbruk: ca 1 time 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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4 Høgesyn v/Åbjør (900 moh) 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 ta av mot Fv 51 mot Gol. Følg veien i ca 8 km til du kommer til 

en åpen plass til høyre.  

Parkering: God plass til parkering rett ved hovedveien.  

 

Turbeskrivelse: Starttavla står ved parkeringen. Herfra går en skiltet skogsbilvei oppover og 

innover skogen. Følg denne skogsbilveien i ca 1 kilometer . Det er noe stigning, og et parti 

med grovere grus (Ca 50 meter). Etter en bakke kommer du til et utsiktspunkt hvor 

trillemålkoden står. Til Høgesyn, følg veien videre ca 2 km helt fram til du ser skilting til 

venstre, og følg videre på sti. Ta til venstre igjen, og følg en noe bratt sti opp til Høgesyn. 
Turkoden for den ordinære konkurransen står på toppen. 
 

Trillemål: Fra starttavla og opp skogbilvegen kan man nesten gå helt til toppen. Langs veien 

passerer du noen fantastiske utsiktspunkt utover dalen. Ved det fineste punktet, ca 1 km fra 

start, finner du koden for trillemål. Nyt utsikten! 

 

Tid: Ca 2 timer tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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5 Nordre Fukhamaren (1159 moh) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjørebeskrivelse: Kjør til Skrautvål skule og ta oppover og inn på Svarthamarvegen, forbi Valdres 

skisenter og kjør ca 26 km (bomveg, bomavgift kr 60,-  no i 2021) til Svarthamar bru. Ta til venstre 

der mot Susstølen, ca 2,5 km (920 moh).  

 

Parkering: Parkeringsplasser ved Susstølen 

 

Turbeskrivelse: Frå parkeringsplassen, gå på turr og fin (litt blaut rett etter start) DNT-merka stig 

oppover bjørkelia retning Liomseter. Stigen går stort sett i snaufjell, med godt utsyn til nære og 

fjerne fjellområder. Muligheiter for fiske undervegs. NB: Fiskekort. Etterkvart får du Reinehamaren 

på di venstre side og Svatretjednet på høgre side. Fortsett på stigen innover og då vil du straks få 

Steintjednet på høgre side, og etter nokre hundre meter vil du få dagens turmål, Nørre Fukhamaren, 

rett til høgre. Pilskilt vil vise kvar du skal ta av stigen. Turkoden står på toppen. Returner same 

veg. 

 

Tidsbruk: 4 timer t/retur  

Barnevennlighet: Middels 

Poeng: 40 
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6 Bilihusknatten (810 moh) 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Ta av fra Fagernes mot Skrautvål. Følg skilting til Valdres Skisenter.  

 

Parkering: Ved klubbhuset på Valdres skisenter. 

 

Turbeskrivelse: Starttavla står ved klubbhuset. Følg skilt til Trugebakk som står ved standplass. 

Følg grusveien som går langsmed gamle lysløypa ca 1 km. Ta til venstre 10 meter, og så til høyre. 

Følg merking. Etter ca 150 meter kommer du til et fint utsiktspunkt, idet stien svinger mot høyre. 

Følg stien videre opp til toppen, hvor turkoden står. Ta gjerne sykkel inn til der stien starter.  

 

Tidsbruk: 1,5 time (4 km t/retur) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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7 Karihuskampen* 
 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 gjennom Fagernes sentrum, ta av mot Fagerenes lufthavn og kjør 

ca 5 km til Suskrysset. Ta til høyre her, og kjør omlag 1 km til saga ved Sustjernet.  

 

Parkering: Ved Suskrysset (vis hensyn). 

 

Turbeskrivelse: Gå vegen mot Køltjern, ta til venstre ved Kvendatjern over klopp, og følg 

merking til toppen. Her finner du turkoden for den ordinære konkurransen. 

 

Trillemål: Turkoden for trillemål står der man tar av fra veien over på sti ved 

Kvendatjern. Herfra kan du eventuelt trille videre på grusvegen mot Koltjern. 
 

 

Tid: Ca 1 time tur/retur 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 
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8 Fløafjorden*  

 
Kjørebeskrivelse: Fra E16 på Leira ta av på Fv 51 mot Gol. Ved Leira Storsenter ta til 

venstre mot Leirali (Gamle Leira barneskole). Følg grusvei ca 2 km, og ta av til venstre rett 

før renseanlegget. Følg denne ca 500 meter innover til du kommer til en rasteplass. 

 

Parkering: Det er mange muligheter for parkering i området. Rett for nedkjøringen til 

renseanlegget vil du finne en lomme på venstre side av veien. Du kan også parkere ved 

rasteplassen nede ved vannet (der veien ender og går over på sti) 

 

Turbeskrivelse: Følg bred og fin sti/turveg innover skogen langs vannet. Ta andre veg opp 

til venstre. Turkoden finner du her på et skilt langs veien. Følg sti til venstre tilbake til 

utgangspunktet.  

 

Mulig rundtur: Alternativt kan du ta en større runde opp til gang og sykkelvegen langs E16. 

Rett før Hovli Auto går en sti ned til Fløafjordvegen igjen. Fløafjorden er et fantastisk 

område med mange ulike stier å velge mellom.  

 

Trillemål: Turkoden for trillemål står på både starttavla og ved mål, da det vil være mulig 

for en del barnevogner og evn el.rullestol å komme frem hele rundturen.  
 

Lengde: 1-2 timer 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 35 
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9 Flagget på Leira 
 

 
Kjørebeskrivelse: Følg E16 til Leira. Ta av til Leira sentrum. Kjør eventuelt opp 

Garlivegen. Fra Fagernes, kjør opp Garlivegen til Garlikrysset. 
 

Parkering: Dette er en rundtur, der det er aktuelt å parkere flere plasser. Best parkering er 

ved Leira sentrum. Starttavla står ved stien som går opp ved nedkjørselen til Nilsebrøtin.   
 

Turbeskrivelse: Fra Garlivegen/nedkjørselen til Nilsebrøtin går en bratt sti opp skogen på 

oversiden av veien. Følg stien til du ser paviljongen ved flagget på høyre side. Turkoden står 

ved paviljongen. For en rundtur, følg sti tilbake, men ta av til høyre forbi Brenna til du når 

Garlivegen. Følg veien ned igjen til parkering eller videre ned Nilsebrøtin. Gå videre 

gjennom boligfeltet ned til Kongsvegen og bort til Leira sentrum (nederste parkeringen).  
 

Tidsbruk: ca 1-2 timer  

Barnevennlighet: Middels (bratt opp fra Nilsebrøtin) 

Poeng: 35 
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10 Leirin* 

 
 

Kjørebeskrivelse: Fra E16 i Fagernes sentrum, kjør Skrautvålsvegen opp til Skrautvål. Ta 

av til høyre ved skola og følg skilt til Valdres skisenter. 

 

Parkering: Ved Valdres Skisenter. 

 

Turbeskrivelse: Fra Valdres Skisenter, følg Svarthamarvegen et lite stykke innover. Ta til 

høyre på Jodokkvegen og følg denne ca 2 km til du kommer til Storfjorden. Der går det ei 

bru over til ei øy. Turkoden finner du på brua. Nyt utsikten!   

 

Trillemål: Dette turmålet er ideelt for el.rullestol og barnevogn. Felles turkode står på 

brua. 

 

Tidsbruk: 1,5 time t/r (5,5 km) 

Barnevennlighet: Høy 

Poeng: 30 



 



Vil du få ditt bilde på årets kopp? Send inn ditt 

fineste bildet fra årets sommervandring! 

 

 

 

 

 

 

Vinnerbildet - 2019 

Vinnerbildet - 2018 

Vinnerbildet - 2017 

Vinnerbildet - 2016 

Vinnerbildet - 2015 

Vinnerbildet - 2014 



 

 

 

GOD TUR  

 

Hilsen Nord-Aurdal 

kommune  


