Bli bedre kjent i marka
I perioden 10. mai – 11. oktober har du muligheten til å bli bedre
kjent i byens markaområder. For 19. år på rad arrangerer Trondhjems
Skiklub og Trondhjems Turistforening Til Topps. Vi har valgt ut
7 turmål, som vi har markert med en plakat med et kodeord.
Kodeordene samler du opp og sender inn ved sesongslutt. 
Da kan du kjøpe pins og Kjentmannsmerke.
I denne infofolderen har vi markert målene på et oversiktskart.
F or å finne frem må du bruke aktuelle turkart over hvert område.
Vi vet at flere tusen ivrige turgåere bruker vårt aktivitetstilbud til 
sine turer i skog og mark. Mange har funnet nye flotte turmål, og det
har blitt veldig populært blant barnefamilier. Det å gå på tur for å
finne kodeord er spennende for barna.
Anbefalte kart:
Turkart Trondheim 1:50 000
Turkart Bymarka 1:25 000
Kartene selges hos Trondhjems Turistforening.

Pins og merker

Kjentmannsmerke til alle som har greid fire eller flere topper.
Kjentmannsmerke finnes i flere utgaver, ut fra hvor mange ganger du
har deltatt. 1. gangs, 2. gangs, 3. gangs, 5. gangs og 10. gangs deltakelse.
Det er du selv som holder rede på hvor mange ganger du har deltatt.
Pins og merker koster kr 40,- pr stk. Disse fås kjøpt på våre kontorer
på Skistua og i Sandgata 30. Du får også kjøpt de hos Axel Bruun
Sport AS.
Premiering:
Ved sesongslutt er det trekning blant alle som har sendt inn
kupongene pr. post eller sendt oss kodeordene på epost innen
19. oktober 2020. Alle som har sjekket inn med appen
“DNT SjekkUT” slipper å sende inn sine registreringer.
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Har du spørsmål kontakt:
Trondhjems Skiklub, tlf. 72 56 03 31
post@skiklubben.no / www.skiklubben.no
Trondhjems Turistforening, tlf. 73 92 42 00
tt@dnt.no / www.tt.no
Til Topps 2020 støttes av:
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7 TURMÅL

I Trondheims markaområder
10. mai til 11. oktober 2020
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3 Storheia - 565 moh.
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Storheia er den høyeste toppen i Bymarka.
Hit inn anla Trondhjems Turistforening
allerede i 1896 sti og bygde hytte her på
toppen samme år. Turistforeningen solgte
hytta i 1905. Den ble revet i 1962. Utsikten
er upåklagelig, herfra ser man nesten hele
Trøndelag, fra øst til vest, og nord til sør. I
klar vær ser man Sylan og Jervfjellet i øst til
havet og Fosen mot nord. Mot vest ser man
Heimsfjellet og Omsfjellet. Trollheimen
og Snøhetta sees i syd. Enkleste veg inn
til Storheia er å følge driftsvegen innover
mot Elgsethytta, fra parkeringen på
kumlokket eller fra Skistua. Det er skiltet
der hvor stien tar av opp og over Rundheia.
Bymarkveteranene i Skiklubben har de
siste årene sammen med Bydrift lagt ned
mye arbeid i stien mellom Rundheia og
Storheia. Nærmeste vann er Kvistingen
som ligger ved foten av Storheia i øst. Det
er tillatt med fiske i Kvistingen. I sørøst ser
man ned på Skjelbreia, som har fått navnet
etter sin form som et skjold. Nærmeste
serveringssted er Elgsethytta. Den ligger
nord for Storheia. På veien mot Elgsethytta
kan man ta turen over Skirndalshammeren
og Bosbergheia. Elgsethytta ble oppført i
1959 på dugnad og gitt i gave til Trondhjems
Skiklub’s 75 års jubileum.
4 Leistadåsen - 264 moh.

1 Gullsiberget - 537 moh.
Gullsiberget ligger i Nordmarka øst for
Klæbu. Fra toppen er det fin utsikt mot
Brungmarka i sør, Vassfjellet i vest, og
Trondheimsfjorden og Jonsvatnet i nord.
Toppen kan nås fra flere utgangspunkter. De
vanligste er Gjenvollhytta i Nordmarka og
Hallset i Klæbu. Fra Gjenvollhytta: Dette er en
artig tur, særlig etter at en har kommet opp
på høydedraget øst for Klæbu. Dette er et
variert, og vakkert område med myrer med
tjern og småvokst furuskog gjennomskåret
av små daler med bratte skrenter som
kommer overraskende på. Følg veien fra

Gjenvollhytta nordover et kort stykke og ta
så av til venstre ved første kryss. Følg veien
opp til Hallsetvollen og fortsett nordvestover
opp til myrene på høydedraget. Gå forbi
Torbergtjønna og vest for høyden merket
522. Ta så østover i bekkedalen og passer
nord for et lite tjern. Her dreier du slik at du
kommer til myrene vest for skrentene under
toppen på Gullsiberget. Gå så opp på toppen
fra nordsida. Distansen fra Gjenvollhytta er
ca. 4 km. Fra Klæbu: Fra Halset går det en
fin tursti inn til Halsetdammen. Derfra følger
en samme trasè som beskrevet ovenfor.
Distansen fra Klæbu er ca. 5 km.

2 St. Olavsspranget - 210 moh.
Er ikke en tradisjonell topp, men toppen av
et stup. Det heller ut mot fjorden med utsikt
over trafikken på Bynesvegen og ikke minst
innover Trondheimsfjorden. Utgangspunkt
for turen kan enten være Idrettsplassen
i Trolla eller parkeringsplassen innerst i
Tømmerdalen. Fra Trolla kan en starte øverst
i Trollahaugen, og gå veg og sti oppover
forbi Lykkjdammen til Damhaugen. Fra
Damhaugen er det skiltet til Holstvollen og St.
Olavsspranget. Fra Tømmerdalen følger en
veien ned mot Nedre Tømmerdal og videre
skilt mot Holstvollen og St. Olavsspranget.

Det er fin sti, men noen våte punkter, slik
at gode sko er en fordel. På turen fra Trolla
passerer vi Holstdammen, med beverdam
på sørsiden, en avstikker en også kan ta fra
Tømmerdalen. Holstvollen er et nedlagt
småbruk. På retur mot Tømmerdalen kan
det være et godt alternativ å ta av til høyre
ved Holstvollen og gå stien over åsen på
sørsiden av Holstdammen. Vær oppmerksom
på utsiktspunktet oppe i lia, der du kan se
fjorden utover mot Agdenes og de ytre
delene av Rissa. Buss nr. 21 til Trolla.

Leistadåsen er navnet ”malvikingene” bruker
på Fevollsberga sør for Vikhammer. Det er
et mye brukt turområde. Utgangspunktet
både for de som kommer med bil og
buss er Leistadkrysset på motorveien ved
avkjøring til Vikhammer og Bostad. Derfra
går man over motorveien mot Vikhammer,
og tar første vei til venstre over jordene.
Etter ca. en kilometer er det på ny bro
over motorveien, der man kommer over
på stinettet i området. Posten ligger på
høyeste punkt. Alternativ adkomst og
gjerne med sykkel er over Jonsvannet og
nordover fra Kuset.

5 Geitfjellet - 416 moh.
Geitfjellet er et av Bymarkas praktfulle
utsiktspunkt. Herfra ser du det meste av
Trondheim sentrum. Nærmeste vei er
Tømmerdalsveien, men her er det ikke
offentlig parkering. Parker ved Baklidammen
eller ved Ferista. Fra parkeringen tar du
veien over demningen og fortsetter rett
frem mot og over Tømmerdalsveien.
Herfra følger du stien rett frem oppover
mot Geitfjellet eller du kan legge turen
om Helkansetra og videre. Buss nr. 26 til
Baklidammen.
6 Liaåsen - 429 moh.
Liaåsen er Estenstadmarkas høyeste punkt
og er et mye brukt turmål med flott utsikt.
Toppen ligger sentralt i marka og kan nås fra
de fleste boområdene rundt marka: Steinan,
Jakobsli, Solbakken, Bratsberg og Blakli for å
nevne noen. Fra nord er det mest naturlig å
følge stinettet til Tømmerholt, deretter opp
mot Styggdalen, til høyre mot Lomtjønna
og videre sørover til Liaåsen. Alternativ vei
tilbake er øst for Tomsetåsen, ned innerst i
Styggdalen, over Månen og eventuelt innom
Estenstadhytta. Parkeringsmulighetene er
mange. ”Bekken” sør for Dragvoll har god
kapasitet, men det kan bli fullt på søndager.
Mange sykler i Estenstadmarka, men det
er ganske bratt og smalt, så vis hensyn. Vi
anbefaler at du parkerer sykkelen og går i
områdene sør for Styggdalen. Buss: Rute 12
til Lohove, 11 til Blakli.
7 Øyberget - 225 moh.
Fra Gimsebrua i Melhus sentrum følger man
vei 6604 og kjører opp til Varmbo og videre
forbi boligfeltet Blekesmarka og tar så av
til venstre opp til p-plassen Bjønnabakken.
Fra Bjønnabakkan følger man skogsveien
som går opp ved siden av driftsbygningen.
Følg veien til Onstjønna hvor man tar til
venstre og følger stien over til Seteråsen
og videre fram til Øyberget. Vi anbefaler
å bruke UT-appen eller kart etter som det
er mange stideler og skogsveier på hele
turen. Stedvis skilting. Fra Øyberget er det
en imponerende utsikt mot Øysand og
Bymarka. Turen er 3,8 km en vei.

