Fjelltrimmen 2019
Moh.

Besøkt dato:

1. Hornstind, Vevelstad

885

______________

2. Dalaunfjellet eller Øyrtinden, Langfjorden

800/759

______________

3. Holmshatten, Bindal/Holm

620

______________

4. Ryptinden, Dalbotn

586

______________

5. Trælneshatten, Trælnes

567

______________

6. Krokneshesten, Kvervet

558

______________

7. Mofjellet, Lund

526

______________

8. Hilstadfjellet, Hommelstø

401

______________

9. Salbuhatten, Gåsheia

334

______________

10. Ramntind, Skille/Eide

321

______________

11. Tilremshatten (Fra Skarsåsen)

315

______________

12. Bjørufjellet , Vik

307

______________

13. Ramtind Nord (Skårfjellet), Skille/Eide

295

______________

14. Gåsheitinden, Gåsheia

245

______________

15. Ramntind, Sømna - Våg

240

______________

16. Hjortheia, Gåsheia

195

______________

Sesong:
Alle toppene har bøker liggende året rundt. Topp 11, 12 og 15 vil bli remerket til våren.
Under elgjakta tar Fjelltrimmen pause på de steder det bedrives jakt.
Startkontingent:
Pensjonister
Voksne
Barn (9 t.o.m. 15 år)
Barn (0 t.o.m. 9 år)

kr 150,- (minst 8 topper)
kr 150,- (minst 10 topper)
kr 50,- (minst 8 topper)
kr 50,- (minst 6 topper)

Deltakerbevis:
Du kan velge mellom fjelltrimkrus og
diplom eller å bare støtte oss med en sum.

Betal gjerne inn startkontingenten så snart du har fullført Fjelltrimmen.
Betal via nettbank – husk da navn på deltakere, antall topper og ønske om krus/diplom eller bare støtte.
Husk muligheten for elektronisk registrering av turen din på vår nettside https:/fjelltrimmen.no/
Elektronisk registrering kan foretas enten ved toppen, eller hjemmefra etter vel utført tur!

Fjelltrimmen arrangeres av:
Kjell Iver Johansen 918 50 333
Frode Sørnes Olsen 958 09 332
Jan Roar Jakobsen 402 46 214

Bankkonto:
Helgeland Sparebank
4534 05 07650
E-post: bnnfjelltrim@gmail.com
Internett: : https://fjelltrimmen.no/
https://www.facebook.com/FjelltrimmenIBronnoy

Anvisningene er basert på at du kjører fra Brønnøysund, God tur 😊
1. Hornstind, Vevelstad, 885 moh.
Kjør FV 17 til Horn (ca. 15 km). Parker bilen ved ferjeleiet og ta ferjen over til Anddalsvågen. En går ca. 1 km langs FV 17
(Høyvika) før du finner Fjelltrimskiltet på høyre side. Se ferjeruten til TTS, rute nr. 18-153.
2. Dalaunfjellet eller Øyrtinden, Langfjorden
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 ca 36 km til skilt mot Langfjorden til venstre. Det
er ca 6 km inn til fjordbotnet der det er parkeringsplasser.
På grunn av rasfare henstiller vi til trimmerne om å parkere på parkeringsplass ved naustet (plass til 4 biler) - eller på
andre siden av broa der det er stor parkeringsplass og starte turen ved å benytte stien opp mot Øyrtinden som er merket
ved veien før bommen.
De første 300 høydemetrene på denne fjelltoppen er altså samme som Øyrtinden, og om man først er underveis og ikke
ønsker å gå til Dalaunfjellet (lang tur) kan man i stedet registrere seg på Øyrtinden. Stidele er merket, og man vil da gå
noe nedover mot dammen som man krysser på nedsiden av før stien dreier oppover mot toppen.
Dalaunfjellet er et mer krevende fjell enn Hornstinden og man trenger en lang dag og godt vær.
3. Holmshatten, Bindal/Holm, 620 moh.
Kjør FV 17 til Vennesund. Parker bilen ved ferjeleiet og ta ferjen over til Holm. Gå ca. 1 km langs FV 17 før du finner
Fjelltrimskiltet på venstre side. Se ferjeruten til TTS, rute nr. 18-115.
4. Ryptinden, Dalbotn, 586 moh.
Kjør FV 17 mot Vennesund. Etter ca. 28 km tar du av mot venstre (veiskilt mot Dalbotn). Ca. 4.8 km senere, ta av til
venstre mot Rørmark. Etter ca. 1 km finner du Fjelltrimskiltet og P-plass.
5. Trælneshatten, Trælnes, 567 moh.
Kjør FV 17 mot Vennesund. Ca. 0,8 km etter at du har passert H. Sund Møbelfabrikk på Trælnes finner du Fjelltrimskiltet
og P-plass.
6. Krokneshesten, Kvervet, 558 moh.
Kjør FV 17 mot Vennesund. Etter ca. 28 km tar man av mot venstre (veiskilt mot Dalbotn). Ca. 4 km senere finner man
Fjelltrimskiltet på høyre side. Pilen viser mot lysløypen hvor man parkerer og starter. Remerking til ny og tørrere sti vil bli
vurdert på våren.
7. Mofjellet, Lund 526 moh.
Kjør FV 17 nordover mot Horn til grustaket ved Lund. Ny sti er merket opp ved elven litt nord for trafokiosken. Fjellet
egner seg best for bestigning på barmark, og skilt for parkering og ved oppstigning vil bli satt opp igjen på vårparten.
8. Hilstadfjellet, Hommelstø, 401 moh.
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 mot Hommelstø. Etter ca 22 km tar du av til
venstre mot Hommelstø. Følg skilting mot Klokkaråsen skianlegg hvor du finner P-plass og Fjelltrimskiltet.
9. Salbuhatten, Gåsheia, 334 moh.
14. Gåsheitinden, Gåsheia, 245 moh.
16. Hjortheia, Gåsheia, 195 moh.
Kjør FV 17 til Skillevika (Vegstasjonen). Ta av mot venstre og følg FV 76 mot Hommelstø/Tosbotn. Etter ca 3 km
(Gåsheia) finner du P-plass ved Skihytta.
Løypen er også merket i ring begge veier mellom Hjortheia, Guromannen, Kjølsfjellet og Salbuhatten.
10. Ramtind, Skille/Eide, 321 moh.
13. Ramtind Nord (Skårfjellet), Skille/Eide, 295 moh.
Kjør FV 17 til Skille. Ta av til venstre fra riksvegen mot Eide (skiltet). Etter ca. 2 km finner du Fjelltrimskiltet og P-plass.
11. Tilremshatten (fra Skarsåsen), 325 moh.
Kjør FV 17 sørover, ca 1 km fra Mosheimkrysset (rett etter svingen i Skarsåsen), følg merker til parkering ca 300 meter
fra FV. Stien vil bli klopplagt og remerket til våren 2019. Skilt blir satt opp på vårparten.
12. Bjørufjellet, Vik, 307 moh.
Kjør FV 17 mot Vennesund. Etter å ha passert Sømna Kro og Gjestegård (ca 38 km) følger du skilt til Logopedisk senter (to ganger til
venstre). Følg veien mot de øverste gårdene til du ser Fjelltrimskiltet og P-plass på høyre side. Skilt blir satt opp på vårparten.

15. Ramntind, Sømna - Våg, 240 moh.
Kjør FV17 mot Vennesund – ca 42 km. Parkering ved Elvestad gård vil bli merket. Gå over bekken og følg skogsbilveien et stykke, før
den svinger opp mot venstre og følg rødmerkene/stien mot toppen.. Noe kupert et lite stykke, men en flott og variert tur for store og
små.

