
Mandager kl 09.00 fra Rondvassbu.     

 

Tur 1: Høgronden – Midtronden 2 – Midtronden 1 – Digerronden 

 

 
 
Denne langturen begynner med båt fra Rondvassbu. Vandringen starter ved Rondvatnets 

nordende der vi vandrer i Rondvassdalen for så å ta av inn i Langluppdalen. Etter ca 9 km i 

dal begynner stigningen opp mot Høgronden på 2128 moh. Stigningen mot Høgronden er jevn 

og mellombratt. Fra Høgronden begynner en lang travers mot de to midterste toppene, 

Midtronden 2 og 1. Her tar vi oss ned til 1780 moh før vi begynner stigningen mot de to 

toppene. Eggen er smal på flere steder og vi får flott utsikt der vi står på de bratte 

klippeveggene. På enkelte partier klyver vi til toppen. Turen til den siste toppen, Digerronden, 

er ganske lang og vil kjennes i beina etterpå. Deretter skal vi ta oss ned 800 høydemeter der 

nedstigningen er jevn og ganske bratt ned til Rondvassdalen. Derifra er turen kort tilbake til 

båten. Vi avslutter med båt fra nordenden av Rondvatnet ca kl 19.00. Middag vil bli servert på 

Rondvassbu kl 20.30. 

 

Distanse: ca 19 km 

Total stigning: ca 1720 m 

Estimert turtid: ca 10 timer 

Vanskelighetsgrad: Ekstra krevende 

Dag: Hver mandag 

Avmarsj: 09.00 med båt 

Aldersgrense: 18 år 

Pris: 650,- pr person. Dette inkluderer båtbillett t/r. (gruppe/familerabatt på forespørsel)  

4 topper over 2000 meter 

på en dag!!  

 



Torsdager kl 09.00 fra Rondvassbu 

 

Tur 2: Trolltinden/Sagtinden 2018 m.o.h 

 

 
 
Vi begynner turen med å ta oss over til vestre siden av Rondvatnet og passerer fossen, 

Jutulhogget. Der holder vi venstre inn mot fremre Kaldbekkbotn. Stigningen begynner etter ca 

5 km. I passet vest for Storsmeden tar vi av stigen for å gå langs eggen et stykke. Når vi 

nærmer oss toppen går turen ned ca 100 høydemeter før vi bestiger toppen fra vest. 

 

Distanse: ca 17 km 

Total stigning: ca 1200 m 

Estimert turtid: ca 9 timer 

Vanskelighetsgrad: Krevende 

 

Dag: Hver torsdag 

Avmarsj: 08.30 

Aldersgrense: 18 år 

Pris: 450,- pr person (gruppe/familerabatt på forespørsel) 

 

 

 

 



Torsdager kl 10.00 fra Rondvassbu 

 

Tur 3: Veslesmeden 2015 m.o.h 

 

 
 

 
Vi begynner turen med å ta oss over til vestre siden av Rondvatnet og passerer fossen, 

Jutulhogget. Før Rondhalsen tar vi av på stien mot Veslesmeden. Den brattere stigningen 

begynner ca 4 km fra Rondvassbu. Etter den første bakken kommer vi opp på et høyfjellsplatå 

på 1871 moh der vi går i knappe 1 km før vi tar siste stigningen mot toppen.  

 

Distanse: ca 12 km 

Total stigning: ca 880 m 

Estimert turtid: ca 6 timer 

Vanskelighetsgrad: Ganske Lett 

 

Dag: Hver torsdag 

Avmarsj: 10.00 

Aldersgrense: Ingen 

Pris: 300,- pr person (gruppe/familerabatt på forespørsel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norges enkleste topp over  

2000 meter!! 



Torsdager kl 09.00 fra Rondvassbu 

 

Tur 4: Vinjeronden – Rondslottet 2178 m.o.h 

 

 
 
Vi begynner bratt stigning allerede ved Rondvassbu. Når vi kommer opp på ca 1450 moh 

flater landskapet ut og vi får en fin marsj i Rondholet. Etter ca 3 km fra Rondvassbu blir det 

bratt igjen og i passet mellom Vinjeronden og Storronden, på 1730 moh, får vi den første 

flotte utsikten mot Storbotn på andre siden. Derifra fortsetter vi opp mot Vinjeronden på 2044 

moh. Etter den første toppen går vi ned ca 100 høydemeter før vi tar siste stigning til 

Rondslottet som ligger 2178 moh. 

 

Distanse: ca 12 km 

Total stigning: ca 1120 m 

Estimert turtid: ca 8 timer 

Vanskelighetsgrad: Litt krevende 

 

Dag: Hver lørdag 

Avmarsj: 09.00 

Aldersgrense: 15 år 

Pris: 450,- pr person (gruppe/familerabatt på forespørsel) 

 

 

 

 

 

 

Fylkestoppen i Hedemark 

Rondanes høyeste fjell!! 



VIKTIG INFORMASJON OM 
RONDVASSBU SINE TURER:  
 
Mange drømmer om å gå en lengre tur i fjellet, men flere er usikre på om de tør 
å sette avgårde på egenhånd. Da er en tur med guide fra Rondvassbu løsningen. 
   
Trygt med turledere 
Våre turer ledes av fjellfolk som har lang og solid erfaring. De har god erfaring 
fra turer til fjells og kjenner området fra tidligere turer. Staben av guider er ikke 
profesjonelle i den forstand at de har føring av grupper i fjellet som yrke. De går 
som guider for Rondvassbu fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta 
med andre på sine opplevelser. 
  
Deltakelse på eget ansvar 
Deltakerne selv er ansvarlige for egen sikkerhet og at all deltakelse skjer på eget 
ansvar. I tillegg ivaretas sikkerheten gjennom guidens kompetanse, samt at 
aktivitetene blir gjennomført på en trygg måte i samsvar med tradisjonelt norsk 
friluftsliv. 
  
  
Velg tur etter evne 
Det skal være gøy å være med på fellestur, men har du valgt en for krevende tur 
kan turgleden og den gode fjellopplevelsen bli ødelagt av for tunge stigninger og 
for lange dagsetapper. Det er derfor viktig at du ikke undervurderer 
vanskelighetsgraden når du skal velge tur. Er du usikker på om du klarer å være 
med på turen bør du på forhånd kontakte turleder eller foreningen/turlaget som 
arrangerer turen. 
  
Ta med nødvendig klær og utstyr 
Som deltaker må du selv sørge for å ha med nødvendig klær/utstyr som egner 
seg for turen, så fremt ikke annet er spesifisert. Husk alltid å ha med godt med 
mat og drikke til turen  
  
Husk forsikring 
Turdeltakere må selv ordne med personlig reise- og ulykkesforsikring. Dette 
gjelder også for barn. Rondvassbu påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger 
av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av 
turene/aktivitetene. 
 
 
 



Hvor vanskelige er turene? 
Alle våre turer er merket med både hvem turen passer for, hvor krevende den er 
og terrenget turen går i. 
  
Graderinger for sommerturer: 
  
Lett - dagsturer ut fra hytte eller lette dagsarrangement for alle. Turene kan 
vanligvis tilpasses deltagernes forutsetninger. Lett dagstursekk. 
Ganske lett - dagsturer fra en hytte eller dagsetapper på 2 - 4 timer/ ca. 15 km. 
Lett dagstursekk eller sekk på 8–10 kg. 
Middels - lengste dagsetappe på 5 timer/ ca. 20 km. Sekk på 8 –10 kg. 
Litt krevende - lengste dagsetappe på 6 –7 timer/ ca. 25 km. Sekk på 8 –10 kg. 
Krevende - lengste dagsetappe på 7–9 timer/ ca. 30 km. Sekk på 8 –10 kg. 
Ekstra krevende - turer med lengre og tyngre dagsetapper enn 9 timer. 
  
  
Merk at dette kun er generelle graderinger, som ikke nødvendigvis passer for 
alle turer og aktiviteter. En topptur kan for eksempel være bare en dagstur, men 
gradert som krevende. Ta derfor kontakt med Rondvassbu for mer utfyllende 
informasjon. 
  
Hvem passer turen for? 
Vi kjører forskjellige turer og noen er beregnet for voksne, noen for barn andre 
for seniorer, mens noen turer og arrangementer er åpne for alle.  
 

 

 

Alle som skal delta på Rondvassbu sine turer må lese denne informasjonen og 

ved påmelding til våre turer bekreftes det at de har satt seg inn i denne 

informasjonen.  

 

 

 

For å sjekke tilgjenlighet på turer og påmelding:  

 

Ring 612 31 866 

Eller epost til: rondvassbu@turistforeningen.no 

 

  


