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Onsdag 4.mai kl 1800 Vallset –  

Kongsrud rundt. Vi går fra Oveli (bommen ned til Kvennstugua) og 

over Kongsrudberget om Storsvea og Runefossdammen og tilbake.  

Kulturminner, gml.husmannsplasser. 

Distanse: ca. 3,5 km 

Guide: Erik Norstad 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør fylkesvei 24,passer Gata og sving til høyre midt i 

Amundrudbakken (Katthølet) der er det skiltet parkering. 

Onsdag 11mai kl.1800 Ilseng - Sentrumsrunden 

 Vi går nå nordover langs Lageråa og over Lageråa ved jernbanen. 

Videre forbi Ilseng gård, Farmenkoia, østover i Ilsengmarka, over 

jernbanen ved Bjørnstad (Skøyen boligfelt). Så tar vi en rast ved 

gapahuken langs kvennveita ved Bjørby. Videre vestover mot Sløyfa, 

Skogstad, Grønvolden og tilbake til Horne bru. 

Distanse: 7,2 km  

Guide: Hans Kroglund 

 

Veibeskrivelse/Parkering: 

Fra Hamar/Ridabu med bil til Ilseng sentrum 

langs Ilsengvegen. Fra Stange forbi Jønsberg vg 

skole langs Jønsbergvegen. Fra Romedal langs 

Løkenvegen inn til Ilseng sentrum. 

Oppmøte Horne bru. 

 

Onsdag 18.mai kl.1800 Vallset 

Jørgan/ Prestmarkrunden 

Vi går nordøstover om Helgåsen og Preståsen til Jørgan og tar 

kaffepause der. Videre ned om Prestsætra og Prestvollen og tilbake til 

parkering. Mange gamle boplasser. 

Distanse: Ca 5 km -  deler av turen er bratt. 

Guide: Arnold Dagfinrud 

 

Veibeskrivelse/Parkering: 

Kjør fykesvei 24 gjennom Gata og opp Amundrudbakken og sving til 

venstre v/ Harasjøen mot Harasjøen Næringspark hold til venstre og 

stopp v/Redskapsentralen. Vi kjører sammen til parkering ved 

avkjøring til badeplassen. 



Onsdag 25.mai kl 1800 Espa 

Turen opp til kvartsgruve. Kvartsen derfra ble levert til lokale 

glassverk rundt Mjøsa. Så går vi videre opp til Romsetra. Der skal vi 

se på et av Hedmarks eldste og minste naturreservat, Stange Urskog. 

Der er det grove dimensjoner og urskogpreg. Vi går oppom Romsetra 

for å se på setra og prate litt om setring. Retur derfra på Pilegrimsleden 

tilbake til Prestsetra. 

Distanse: 6 km – lett terreng 

Guide: Even Sveen 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør E6 sørover sving av v/avkjøringen til Vensvangen og følg skilting 

til Vensvangen Næringspark. Vi kjører felles derfra til Prestsetra. 

 

Onsdag 1.juni kl.1800 Romedal almenning  

" Ruggesten i Kjelkbærje." 

  Vi går skogsbilvegen opp og inn på stien mot Kjelkmyra, og 

“Ruggesten”i Kjelkbærje`, en liten “Rugg” ta en sten.   

”Det har vørti førtært at det en gong, før mange år sea, var nåa “sterke” 

kara som gredde å rugge på`n. – Kainsje vi kain prøve, hvis vi blir 

mange nok ?  

Distanse: 4 km 

Guide: Øyvind Engen 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør fylkesvei 24, Odalsvegen, mot Kongsvinger, gjennom Gata, kjør 

ca. 20 km over brua v/ Harasjøen, kjør forbi Malungen Gjestegård og 

videre til Nord-Rasan,( bebyggelse på høyre side) 

Parkering:  

Sving inn til bebyggelsen, kjør over elva til parkering 

v/betalingsbommen (mot Fløtbakken). 

 

Onsdag 8.juni kl.1800 Vallset/Kolomoen 

 Vi går fra Bolstad gård via den nye viltundergangen på nye E6 og 

videre mot Østerstua og Vallsetslottet. 

Fine, lette skogstier og vi ser nedlagte husmannsplasser. 

Distanse:6-8 km 

Guide: Kjell J.Dybdal/ Frank Monsen 

 

Veibeskrivelse/Parkering: 

Kjør fylkesvei 231 mot Kolomoen (nordfra)  i 6 km og Bolstad gård 

ligger på høyreside. 3 km nord for Skavabakken vegkryss hvis du 

kommer fylkesvei 231 sørfra. 

Parkering er skiltet. 

  

Onsdag 15.juni kl.1800 Åsvang 

Vi går fra Tørhammar til Kaffesten ved Bratvold, raster der og går 

samme veg tilbake og nyter den flotte utsikten fra Bratvold. 

Distanse: 5km – lett turterreng 

Guide: Erik Norstad 



 

Veibeskrivelse/Parkering: 

Kjør Åsvangveien fra Romedal sentrum, sving til venstre 200m før 

Tofastrudkrysset og kjør inn til småbruket Tørhammar. 

 

Onsdag 29.juni kl. 1030 HHT besøker Vallset 
Vi går fra Parkeringsplassen ved Katthølet og forbi rester av kverner, 

sagbruk og husmannsplasser. 

Distanse: 4-5 km - noe kupert. 

Guide: Gunvor Kari Amundsen – Erik Norstad 

  

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør fylkesvei 24 gjennom Gata og kjør opp Amundrudbakken. Sving 

av mot høyre midt i bakken ved Kvennstugua (skiltet)Parkering på 

skiltet område rett etter avkjøring (Katthølet). 

 

 

Søndag 14.august kl 1100 Vallset  

Jubileumstur i samarbeid med Stange Energi 

Vi går langs rester etter rørgata. Fra Runefossdammen og ned til den 

nedlagte kraftstasjonen ved Foss. 

Distanse: ca 4 km 

Guide: Gunvor Kari Amundsen 

 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Oveli v/Kvennstugua 

Kjør fylkesvei 24 gjennom Gata og kjør opp Amundrudbakken. Sving 

av mot høyre midt i bakken ved Kvennstugua (skiltet)Kjør ned til 

bommen v/Kvennstugua/Oveli. 

 

 

Onsdag 17.august kl.1800 Vallset/Tangen 

Kurudrunden 

Vi går om Madssvebakken og Kurud og gamle husmannsplasser og 

ned om Veslehov. 

Distanse: 6 km 

Guide: Erik Norstad 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør fylkesvei 24 til Gata, ta fylkesvei 224 mot Tangen og kjør 6 km, 

ta av mot Brenna (skiltet), kjør 1,5 km, ta til venstre over ferist, 

parkering v/Storhov . 

 

Onsdag 24.august kl.1800 

 

 

 

 

 

Åsvang: 

Aasen grendeskole - «Jordbærkirka» 

Vi går fra Aasen grendehus over ”Skolebakken” forbi en tidl. 

husmannsplass, via en dam m/koie til Skåråsberget og via Tronsrud på 

tilbakeveien.  

Distanse: 6 km, noe bratt. 



Guide: Knut Lundsbakken 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør Åsvangveien fra Romedal sentrum og til Aasen handel, eller 

sving av ved Vallset kirke på fylkesvei 24, og kjør til Åsvangkrysset,ta 

til høyre og kjør til Aasen grendehus ved Aasen handel. 

 

Onsdag 31.aug. kl.1800 Vallset: 

Festningsberget. Vi går fra Rud til Starberget og Lønnvakoia om 

Furulund og Mæhlumstjønna. 

Distanse: 4 km – noe bratt 

Guide: Frank Evensen 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør fylkesvei 24 gjennom Gata og opp Amundrudbakken og og etter 

3 km, sving inn til venstre Festningbergveien  -parkering hos Frank 

Evensen på Rud.  

 

Onsdag 7.sept. kl.1800 Vallset 

Bjertingstadrunden 

Vi går opp til husmannsplassen Raskerud før vi ender i 

Bjertingstadlunden 

m/grilling og kulturinnslag. Kulturstiene spanderer grillmat,kaffe og 

kake. Noe bratt 

Distanse: 4 km 

Guide: Erik Norstad 

 

Veibeskrivelse/parkering: 

Kjør fylkesvei 224 fra Gata til Tangen i 5 km. Ta av krapp, bratt vei til 

venstre v/mjølkerampe opp til Harildstad Øvre. 

 

 

 


