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15.
Østerungen
rundt

16. Kalvåa

17.
Kjerringberget
Flora

KJØREBESKRIVELSE
Kjør FV 705 sørover fra Selbu kirke til Kyllokrysset i 5,5 km.
Sving til høyre og kjør over elva og følg veien ca 2 km. Sving
av til venstre mot Østrungen (skiltet). Bomvei kr. 50,- Kjør i
ca 10 km til parkeringsplass v/Storbekken (skiltet) ved
langsiden av sjøen. Her er det gapahuk og benker.
Start turen. Du har da 2 alternativer: Du kan gå tilbake veien
du kom fra og ta av første vei til venstre mot Skjelligvegen.
Du kan også gå andre veien mot Bringen og ta av første vei
mot høyre (skiltet til Okskjølen). Følg veien og ta av første vei
til høyre rett etter brua. Gå til veiens ende, og fortsett stien.
Du kommer inn på en bilvei på andre siden av sjøen (hold til
høyre).
Stien rundt sjøen er ca. 7 km og delvis merket. Turen rundt
sjøen foregår for det meste på grusvei (bilvei).
Posten finner du v/rasteplass nord v/avkjørselen til Skjelliene
fra Skjellivegen (på andre siden av sjøen hvis du parkerer på
parkeringsplassen vi henviser til i veibeskrivelsen ovenfor).
Du ser rasteplassen fra veien.
Kalvåa bygdetun ligger like ved Rollset gård. Kjør FV705 i
ca. 10 km fra Selbu sentrum i retning Tydal. Du ser da et
severdighetsskilt til Bygdetun (høyre side av veien). Du må
over elva Nea via Rollset bru. Posten henger ved trimkassen
der infotavlen står.
Kjør FV705 mot Tydal. Når du kommer til Flora, svinger du
opp til venstre ved første buss-stoppen ved Hegset gård etter
du har passert Vertshuset Caroline og gammelbutikken i Flora.
Kjør i ca 1 km oppover bakken, sving så av til høyre og inn på
en bomvei mot Kubjørga (bompenger 50,-). Kjør deretter til
du kommer til gapahuken (Kjerringhuket) som ligger på
venstre side av veien.
Posten henger på gapahuken.
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GOD TUROPPLEVELSE 
Mer detaljert info «17 i Selbu» for 2016, finner du på INNSIDA.
Legg gjerne ut bilder fra dine turer #17iSelbu på bl.a Instagram og Facebook.
Evt. Spørsmål kan rettes til Toralf Borseth, Debbie Spets,
Ingrid Rolseth Holt, Karin Galaaen og Sonja A. Borseth.

REGISTRERINGSKJEMA FOR «17 I SELBU» 2016

NAVN: ______________________
ARBEIDSSTED:______________
POST
1.
Gapahuk
Børgdalen
m/
Blåskåret

2.
Gammelvollstoggo

3.
Gjøversalen

4.
Gapahuk ved
Tømmerelvas
munning ut i
Selbusjøen

5.
Kvithåmmårn

KJØREBESKRIVELSE
Ta av fra FV 705 på Tømra mot Selbustrand. (FV 963) Kjør 8,9
km til Fuglem. Sving av til venstre til Solem (FV962) og kjør
denne ca.3 km, til Solemsgjelhaugen, der det er bom-kasse. Her
må du betale 20,- kr før du kjører videre. En kan også gå herfra.
Følg veien videre ca. 2 km til en Gapahuk. Her er Børgdalen. (Se
beskrivelse om en ekstra avstikker for å få en flott utsikt!) Posten
er ved Gapahuken.
Kjør ut over Selbustrand fra Tømra på FV 963 retning
Mostadmark i ca.14 km. Her er det et skilt tilGammel-vollstoggo,
ta av til høyre der og kjør i 3,5 km til en veideling, her kan du
parkere. Gå veien til høyre i ca. 2-300m til GAMMELVOLLSTOGGO (det røde huset foran deg).Parker gjerne ved
Fylkesveien (P-plassen HØGDA) , da får du en fin trimtur på 3-4
km hver vei. Posten er på uthuset ved Gammelvollstoggo.
Ta av FV 705 på Tømra og kjør FV 963 utover Selbustrand. Kjør
ca. 5 km mot Peder Morset folkehøyskole. Ta av veien opp til h.
like FØR avkjørsel til folkehøyskolen og oppover bakkene. Kjør
ca 4 km fra FV, og til parkering. Bomvei 50,- kr. Du ser nå
toppen, og følg stien oppover. Ca. 1-2 km å gå. Posten er å finne
på toppen av Gjøversalen/Gyversalen (den ligger i trimkassen).
Følg FV 705 til Tømra. Parker ved SIFA, industribygg som ligger
kloss inn i FV705. Følg grusvei langs elva og ut mot sjøen ca 500
m. Her finner du gapahuk og samlingsplass. På motsatt side
finner du en brygge med båtutsett og småbåthavn. Området er
opparbeidet av Tømra og omegn Velforening (de har
Facebookside). Posten henger på gapahuken.
Kjør FV 705 til Selbuhus.( Ca 9,5 km nordover mot Stjørdal fra
Selbu kirke). Parker der og gå videre langs 705 i retning Tømra
til første avkjørsel på høyre side. Sving av, og gå gjennom grinda
ved det røde huset og gå videre til høyre oppover bakkene. Etter
ca. 1,5 km svinger veien skarpt til venstre, i denne svingen tar du
av en traktorvei til høyre. Følg denne og merking i ca. 700 m. Da
kommer du til et gjerde og ei grind. Gå gjennom grinda og følg
merkinga til høyre langs gjerdet, ca. 20 m, og videre til venstre
ca. 200 m. Der er Kvithåmmåren.
Posten er festa på et tre like før toppen.
Husk å lukke grindene! Det er ungdyr i området, og de blir
minst forstyrret om du følger merkinga.
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POST
6.
Fødested til
Bella
Gunnes,
Innbygda

7.
Børsjøen

8.
Svartåsfossen

9.
Nessøra

10.
Årsøya

KJØREBESKRIVELSE
Kjør FV 705 til Garberg bro/Innbygda, ta av til Alset (skiltet).
Følg da FV964 i ca 1 km. Ta av til v. der det står reklameskilt til
Jønland treprodukter. Kjør 1 km oppover bakkene, til en
bakketopp med ett postkassestativ på venstre side. På høyre side
er en liten lundingsplass med vedstabler. Parker her.
Gå tilbake ned veien som du kom, ca 50 meter. Ta en kjerrevei
opp til høyre langs jordet, opp til skogholtet, ca 300 m. Her er
det bratt. Du vil se «17 i Selbu» skilt. Ta til høyre inn i skogen.
Du finner husmannsplassen inne i skogen her, med et skilt som
er inngjerdet. Posten henger her.
OBS! Anbefaler å parkere på Spar B-Langseth og gå veien opp
til kjerreveien. Fra butikken og opp til husmannsplassen er det
ca. 3 km, noe stigning. NB! Ungdyr til tider i området – Husk å
lukke grinder el.l.!
Ta av FV705 ved Garberg Bru skiltet til Alset/Roltdalen
Skarvan nasjonalpark. Bompenger ved Kjeldstadfossen. (kr.70,) Kjør i 7 km fra FV705 til du kommer til Børdalen (skilt på
høyre side). Her er et veiskille, her kjører du rett frem(ikke til
høyre),i ca 2 km. Kjør til du ser en sjø på venstre side – det er
Børsjøen. Kjør videre nedover en bakke med sjøen på venstre
side, og stopp ved en hytte på venstre side. Parker her og gå ca.
100 m ned mot sjøen, ut på en åpen myr/slette. Posten er ved en
benk nede ved sjøen.
(Ånvatnet:Kjører du videre innover kommer du til et vei-skille,
sving til venstre og du kommer til store Ånvatnet ).
Ta av FV 705 ved Garberg Bru, følg skilt merket til Alset og
Skarvan/Roltdan nasjonalpark. Kjør 11 km til Vekta.
Bomkasse ved Kjeldstadfossen(kr.70,-) Du passerer Børdalen
etter 7 km (skiltet), og svinger der til høyre i krysset, kjør over
en bru og følg hovedveien videre oppover til Vekta. Her slutter
veien, parkerer her. Her er det et stor info skilt om Skarvan og
Roltdalen nasjonalpark.
Fra p-plassen på Vekta til gapahuken ved Svartåsfossen er det 3
km. Fra p-plassen på Vekta går det en vei videre. Du går denne
veien i ca 200 m til du kommer til et skilt – Prestøyhytta, følg
deretter plankestien. Følg merking «17 i Selbu» til du kommer
til posten ved gapahuken i Svartåsfossen. Posten henger på
gapahuken i Svartåsfossen.
Kjør FV 705 nordover fra Selbu kirke ca. 3 km, til Eidemsvik.
Sving av til venstre, skiltet Flønes, (FV 967). Etter 1,4 km,
sving av skogsbilvei til høyre.(Parker gjerne her) Kjør denne ca.
2 km til veien gjør en skarp sving til høyre der det også er
«lunningsplass» for tømmer. Her kan en parkere. Det går herfra
en traktorvei ned til husa på Nessøra. Gå forbi husa, og ned til
sjøen. Posten er nede ved sjøen.
Følg FV 968 mot Vikvarvet – 2.2 km fra Selbu kirke, og ta av
avkjørsel ved Selbu Travbane. Parker gjerne ved flomstein.
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11.
Aftretsåsen

12.
Nøstermoen

13.
Rensjøen

14.
Gapahuk
ved
Nea/Lekåa

Følg veien over bru/molo over elva Nea, og videre innover øya
forbi kioskene og paviljongen. Posten er på Jularboscenen.
KJØREBESKRIVELSE
Ta av FV705 ved Selbu kirke, og kjør FV968 til Labbi bru i
Vikvarvet. Ta til venstre rett etter brua mot Guldseth.
Kjør 1,4 km langs elva opp mot Guldseth og sving av til høyre
ved en oppslagstavle ved Orsgar`n. Kjør etter veien i 600 m,
sving opp ved første vei til venstre og kjør 700m til et kryss.
Der kan du parkere. (Her står det også en gapahuk, men denne
er ikke turmålet)
Fra parkeringsplassen kan du gå i 2 retninger for å komme til
posten. Du kan fortsette rett frem gjennom gården til Birger
Aftret og følge den merkede turstien som går til gapahuken.
Turstien er merket med treskilt med motiv av en kaffekjel.
Eller du kan gå fra parkeringsplassen oppover til venstre, du går
da gjennom gården til Per Inge Aftret, og kommer etter hvert
opp til den merkede turstien. Ta av til høyre mot gapahuken i
Aftretsåsen.
Uansett hvilken retning du går fra parkeringsplassen kommer
du frem. Vi anbefaler at du går runden, som tar ca. en
time.Posten henger på gapahuken i Aftretsåsen.
Ta av FV 705 v/Selbu kirke og følg FV 968 utover Vikvarvet
ca. 8km til Labbi-bru. Ta til høyre mot Radiomuseum og
Sjøbygda og kjør ca 1km. Ta av til høyre v/Kjøsnes (skiltet). Ta
av til venstre etter ca. 100m. Kjører videre og ta den først vei til
høyre og kjør ca 3-400m. Da er du fremme v/Nøstermoen. Man
kan kjører rett frem og gå en tur i området eller parkerer lenge
bort og gå til Nøstermoen. Posten henger på Infotavle.
Ta av FV 705 v/Selbu kirke og følg FV 968 utover Vikvarvet,
ca. 8 km til Labbi-bru. Rett etter brua tar du til venstre og
fortsetter på Guldsethveien mot Sørungen. Det er bomvei ( 70,NB! kun kortbetaling).Kjør veien fra bommen i Guldseth i 2,8
km, da kommer du til et Y-kryss – ta til venstre her. Etter å ha
kjørt totalt 8 km fra bom, tar du til høyre mot Rensjøen. Kjør til
p-plassen (Bønnkjølen) og parker her. Veien er her stengt med
bom, så du må gå veien videre til Rensjøen i 2,4 km, og ned til
tunnellinntaket ved sjøen. Her finner du posten. Der er det benk
og bord for en fin rast.Posten finner du på en oppslagstavle der
du kommer ned til Rensjøen.
Gapahuken ligger nedenfor Selbu kirke ved der elva Nea og
elva/bekken Lekåa møtes. Parker ved Selbu kirke. Følg veien
Gjelbakken ned mot Gjelbakken bru til Engene. Gå ned til elva
ved brua. Følg stien nede ved elva i retning Tydal (til venstre)
til du kommer til gapahuken (noen hundre meter). (Man kan gå
en runde her og komme opp ved FV 705 ved Selbu kirke. Det er
en bratt sti rett før gapahuken). Posten henger på gapahuken.
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