
Turstigruppa i Rindal IL 
arrangerer i år 
Fjelltrimmen for 20. gang 

Premiering  
Alle som besøker 8 mål innen 15.11.21 kan velge 
mellom å få et krus med bilde og teksten 
”Fjelltrimmen 2021”. 

NB! Barn født 2006 (10.klassinger høsten 2021) 
eller senere og pensjonister født 1954 eller 
tidligere får kruset hvis de besøker 4 av måla. 
Dette gjelder også handikappede og personer 
med funksjonshemming.  

I 2021 vil de som deltar på en eller flere av 
Turstigruppas fellesturer, få godkjent dette på 
lik linje med en topptur.  

Registrering 
Butikkene og bensinstasjonene i bygda har 
gratis registreringskort.   

Registreringskortet må være innlevert og betalt 
innen 1.12.21  på www.turstigruppa.no.  

Priser for registreringskort 

Voksne/barn     kr 200,-  
Familie                kr 400,- 
 
NB! Familie defineres som foreldre/ 
besteforeldre som har med barn under 18 år.  

Fellesturer 
Også i 2021 vil det bli arrangert fellesturer, både 
«tirsdagsturen» og «Harald Solviks 
minnemarsj». Mer informasjon om dette vil bli 
lagt ut på vår nettside og facebookside. 

 

 

 

 

Om oss 
 
I tillegg til å arrangere den årlige Fjelltrimmen 
og fellesturer i og utenfor kommunen, har 
gruppa opparbeidet, merket og vedlikeholdt 
turstier, laget turkart over hele Trollheimen og 
bygd grillhytte og gapahuker for barnevennlige 
turmål. 

Alt gjort på dugnad, og resultatet blir ei sprekere 
bygd. 

NYHET! Månedens Turmål 
I anledning 20-årsjubileum for Fjelltrimmen, vil 
vi i år ha MÅNEDENS TURMÅL, som også blir 
godkjent på lik linje med en topptur. 
Informasjon om disse turene vil bli lagt ut på 
Trollheimsporten og vår Facebookside. 

 

 

 

 

Kontakt oss 
Turstigruppa, postboks 88, 6659 Rindal  
E-postadresse: turstigruppa@rindalil.no 
Nettadresse: www.turstigruppa.no 

Denne brosjyren kan også lastes ned fra 
turstigruppas nettside 
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Fjelltrimmen 2021 
Registreringskort 

 
Mål H.o.h Dato 
Skåkleiva 786 m  
Storfjellet 798 m  
Ruten 1039 m  
Tuva 687 m  
Gråurfjellet 792 m  
Kvennabekktjønna 760 m  
Torhøtta 643 m  
Gimshøgda 635 m  
Garbergfjellet 604 m  
Tifjellet 730 m  
Stokkfjellet 627 m  
Resfjellet 1161 m  
Mjuken 761 m  
Trollheimstunet 493 m  
Raudfjellet 950 m  
Gaddfjellet 918 m  
Ura 1178 m  
Gardfjellet 975 m  
Slompan 871 m  
Sandfjellet 888 m  
Duvåsen, 490 m  
Haraldhøtta 361 m  
 

 
Deltatt på fellesturer (antall)  

 

Navn:  
Adresse:  
Telefon:  
E-post:  
Alder:  
 
 

 

 Ønsker krus m/motiv  
  

 

Anbefalt startpunkt til Gimshøgda er fra 
Gimsan i Hoston og til Sandfjellet fra 
vestsida av Foldsjødammen i Folddalen. 

 NB! Det er nå merket sti til Ruten. 
Toppene kan besøkes sommer eller vinter!  

Rutebeskrivelse finnes på våre nettsider 
www.turstigruppa.no 

 

 


