
Andre omrader Andre områder 

Lang og kupert vintertur fra Brøttem 

Brøttem - Rensfjellet - Singsås (- Støren) 
40 km, i sjølgåtte spor, mest aktuell ved gode føreforhold og godt vær. 

Dette er en fin langtur på seinvinteren for dem som er i god form. Hiren tar bratt opp 
fra Brøttem, i åpent myr- og skogsterreng sørøstover om TangvoUsjøen, over 
Rensfjellet, mellom Sanisjøen og Holtsjøen, øst for Arnfinnsfjellet, vest for 
Granåsfjellet og ned til Singsås. Alternafivt kan turen gås fil Støren. Det er en like lang 
tur. 

Kart: Beskrivelsen refererer til kart i måle
stokk 1:50 000, bladene 1621 IV Trondheim 

Brottenis^ 

(hell i starten), 1621 III Støren, 1621 II Selbu, 
1620 IV Budal og 1620 I Haltdalen (helt på 

slulten). 
Adkomst: Buss fra 
Trondheim fil Brøttem 
(170 moh). Ta vegen 
sørover fra Brøttem 
gård over dammen ved 
utløpet av Selbusjøen 
og videre over brua. Fra 
sørsida av brua lar du 
sørøstover inn traktor
vegen rett mol den brat
te skoglia. Fra litt utpå 
vinteren er del vanligvis 
skispor her. Det er også 
vanlig å dra innover 
langs sjøen lil Vika og 
la en slakere veg opp. 
Hvis du går luren mot
satt veg på skarpt føre, 
kan denne ruta være 
finere å renne ned, 
T\iren: Traktorvegen lar 
i store svinger opp den 
bratte lia. Når du er 
oppe på flata, er høgden 
på 350 m, og del åpne 
myr- og knausterrengel 
sfiger slakt innover. Vi 
passerer over noen små-

Fine åpne myrdrag forbi Dragslvollen mot TangvoUsjøen og Rensfjellet. 
Foto: Erik StabeU 

vatn før vi renner ned kneika lil Sloravatnet 
(386 m). Skal du sørover mol Brungfjellet, 
Håen og Støren, lar du av sørover vatnet, opp 
mellom Sandafjellet og Brungfjellet og fort
setter sørover Kløftvalnel. Men vi tar østover, 
lar opp forbi en gammel setervoll, Eidstuseler. 
Her kommer de opp som har tatt ruta om 
Vika. Ruta herfra og innover mol TangvoU
sjøen krysser på skrå over mange rygger. Er 
du først ute og tråkker spor, bør du følge godl 
med på kartet. Her er det lett å la feil selv om 
en har vært her før. Vi drar etler skispor langs 
skogsvegen nord for Dalatjønna. Vi tar av fra 
vegen før den slipper seg ned mol Tangvollel-
va og drar sørøstover innover mot Dragslvol
len, Skiløypene innover lar opp på Reins-
bekkryan før vollen og skrår innover myrdra
gene til Rypheim ved TangvoUsjøen (566 ni). 
Oppe i lia over TangvoUsjøen lar vi den første 
hovedrasten. Vi er ikke tredjeparten avgårde i 
distanse, men i fid. 

im 

Vi skrår oppunder Kvintusen, over Kvintus-
tjønna (722 m) og tar ryggen framover til den 
store varden på Rensfjellet (941 m). Tar du 
luren motsatt veg, er dette et variert og fint 
nedrenn. Nedrennet sørover fra toppen kan 
legges ule på ryggen eller etter daldragene på 
den ene eller andre sida av ryggen. Snøforhol
dene avgjør vårt vegvalg. Nede ved Roptjør-
nin (573 m) er vi el kort stykke inne på løypa 
lil Rens fjel I rennet som går mellom Selbu og 
Sløren. Vi tar andre hovedrast her nede i et 
lunt daldrag i den åpne furuskogen ved Laks-
tjørnin (520 m). Her er del en fin plass å gjøre 
opp bål og la cn kaffekok. Vatn tappes fra 
Holtsjøen mol Samsjøen i bekkeløp som ofle 
går åpent nedstrøms den øsfiigste av Laks-
Ijørnin. 

Videre drar vi opp på østsida av Arnfinnfjellet 
(750 m) opp til Arnftnnljørna. Vi dreier sør
vestover inn daldraget mellom Granåsfjellet 
og Olsfjellet (670 m). Her treffer vi de første 
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Toppen av Rensfjellet er fin å dra oppom på 
turen sørover mol Singsås. 
Foto: Erik Stabell 

sporene fra Singsås-sida. Vi ser ulover del sla
ke myrlandskapet mot Singsås med Budals
fjella i bakgrunnen. Preparerte løyper ned mot 
bygda passerer Kristoffcrbua og følger den 
ubrøyta vegen på vestsida av Tverrbekken 
ned til parkeringsplass i Digregrenda (350 m). 
Herfra kan vi dra ned jordene og den svingete 
vegen ned til riksveg 30 (180 m), Bort lil tett
stedet og stasjonen er det knappe to kilometer. 
Men vi lar ned et mye finere nedrenn lil byg
da. Vi lar av fra løypa en knapp kilometer før 
den krysser Sevilla. Del er bru over Tverrbek
ken og vi følger traktorvegen først litt opp
over fra bekkedraget, så slakt ulover fram til 
vi er framme på jordene øverst i Singsås-
grcnda. Del kan være mange spor i området. 
Og det er ikke alle som fører deg ned til top
pen av jordene. Vi tar rett ned de øverste jor
dene, nedrennet kan være flott, og dels langs 
gårdsvegen, dels over jordene ned forbi 
aldersheimen og fram lil stasjonen (180 m). 
Vi beregner lill god tid på slutien, for det kan 
la litt lid å finne rett veg ned til bygda! 
Heimreise: I helgene stopper både buss og 
tog på Singsås, 

Varianter: 
• En riktig langtur får du hvis du tar sørøst
over fra Rensfjellet (941 m), utover ryggen 
øsl for Hollsjøen, over Hukkla (540 m) og 
Kusma, nord for Mortenfjcllct (740 m), 
utover Kjølan og Slågårya og ned lil Flatberg 
(260 m) for buss herfra. Turen hit blir 6 mil. 
Skal du med toget, må du fortsette ut i lia 
nord for Holta, krysse over elva der dalsøkket 
flater ul nedenfor Endalsvollcn (392 m), dra 
over Kjølen (507 m) og ned til Haltdalen sta
sjon (305 m). Hil er del 6,5 mil fra Brøttem. 

• Hvis du velger å dreie ned mol Selbu og 
Vikvarvet fra Renstjellet, kan du følge ryggen 
framover mot Grøvelskardet, men ctlerhver 
dreie ned på nordsida av Sandljernin (617 m), 
om Torstjerna (542 m) og ned mot nordenden 
av Sørungen (454 - 448 m). Herfra er del veg 
som er brøyta ned til Vikvarvet (170 m). 
Rensfjell-løypa går stort sett parallell med 
vegen nedover. Rennet går ofte i sisle del av 
mars. Fra Vikvarvet er del 5 - 6 km bort lil 
sentrum og riksvegen der bussene går. Fra 
Brøttem lil Selbu sentrum er avstanden noe 
over 40 km, 

• Om du ikke vil ta over Rensfjellet på turen 
til Singsås, kan du dra slakt innover fra Tang
voUsjøen gjennom el morsomt dal- og knaus-
landskap sørover Oksdalen. Del er dels lett 
skog ul dalsøkket mot Samsjøen (487 - 473 
m), så la enten ul over Ballljørna eller over 
høgde 592 og ned om Åsåriivollen. Ta over 
Samsjøen og opp daldraget forbi Olsfjellet. 
Sevilltjørnvollen ligger vakkert til og er verdt 
el besøk hvis du ikke har fått del for travelt 
for å nå buss eller tog. 

• For å få lill utsikt, kan du velge å la rett sør
over før Dragslvollen opp over Krakfjellcl og 
renne ned lil Samsjøen og dra videre etter 
samme variant som beskrevet foran, 
• Denne ruta kan du også la om du velger å ta 
luren sørover om Burusjøeu (568 m) og ned 
til jernbane og buss ved Kotsøy, 

Fordelen med å velge Singsås som målfor turen får du ved avslutidnga av luren. Flotte nedrenn 
ned jordbrukslandskapet heU fram fU jernbanestasjonen. 
Foto: Erik StabeU 

• Over Kråktjellet kan du også dra om målet 
for turen er Støren, Men den snareste ruta til 
Støren lar av fra den beskrevne luren på Slor
avatnet (386 m), går langsetter rygger og søkk 
over Kløftvatnet (545 m), forbi Borstuvollcn 
og Haugavollen ned til Kråklivollen og over 
Håen (433 - 423 m). For å unngå for mye tett 
skog og djupe bekkesøkk, bør du runde litt 
østafor Skjelbreivola (648 m) før du dreier 
om Litlbjørgvollen og Tildertjørnin (566 og 
543 m). Her treffer du ofte spor som kommer 
fra Sløren opp forbi Høslvollen, Men pass på 
så du ikke følger spor som kommer opp fra 
utfartsparkering ved gårdene i dalsida ovafor 
Rognes! I delte området vil du også krysse 
over Rensfjellrenn-løypa. Den passerer forbi 
Litlbjørgvollen og går i store slynger nord for 
ruta om Tildertjørnin. Du må også unngå å 

komme for langt sør for Tildertjørnin. Ter
renget vestover herfra mot Langvatnet er skå
ret opp av mange djupe søkk som går nord -
sør. Og del er bare cl fåtall av dem som vises 
på kartet. Anbefalt rute følger i store trekk sti
en om sørenden av Råsjøen (428 m) og nord
enden av Langvatnet (429 m) og tar så bratt 
ned mol den vakre Høslvollen (360 m). Her
fra følges utfartsløypcr ned den ubrøyta vegen 
rundt Rcvsåsen til Frøset (140 m). Del går 
også løyper over åsen og bratt ned i store 
slynger lil Frøset. Fra Frøset følges vegen til 
fots ned til Gaula og langs gamlevegen paral
lelt med Rørosbanen fram til Støren sentrum 
(65 m), 

Erik StabeU 


