
Tur med fjellfører i Jotunheimen? 

Turtilbud Jotunheimen Mountaineering – sommeren 2019 

Nedenfor ser du noen av turene vi kjører fast, men vi kan også ta deg med på andre fjell i området om det skulle 

være av interesse.  

Vi har turer hver dag sommeren igjennom. Ta kontakt på facebooksiden vår «Jotunheimen Mountaineering 

Beitostølen», eller direkte med Ståle på telefon 480 10 713. 

 

Østre Torfinnstind (2120 moh) 

En riktig godbit og en av Gjendealpenes absolutte signaturtopper. Vi drar med båten fra Bygdin kl 09:05 og går 

av på Torfinnsbu. Derfra går vi opp mot Svartdalen før vi tar av hovedstien og beveger oss opp mot toppen. 

Turen til topps er bratt med noen litt luftige partier - en ordentlig godbit i denne delen av Jotunheimen! 

Vel tilbake på Torfinnsbu tar vi båten ut kl 16:30 og er tilbake på Bygdin kl 17:15.  

Deltagere bør være i normalt god fysisk form. 

Turlengde: ca 6 timer 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Pris: kr 1590,- pr pers. I tillegg kommer billett til båtturen på totalt 250,- for voksen og 150,- for barn (T/R). 

 

 



Torfinnstraversen 

Turen over de tre Torfinnstindene, hhv Østre Tofinnstind (2120 moh), Mitre Torfinnstind (2112 moh) 

og Vestre Torfinnstind (2095 moh), har tilnavnet Torfinnstraversen og er en tur med til dels luftig og 

utsatt tinderangling. Turen inneholder blant annet 4 luftige rappeller (nedfiring med tau) og partier 

med enkel, men luftig klatring/klyving. Både rappellene og klatringen ledes og assisteres av erfaren 

fjellfører, men utføres likevel av den enkelte turdeltager. Det er derfor behov for at hver turdeltager 

har et minimum av ferdigheter, også for at vi skal unngå for mye venting underveis. Før turen må 

derfor hver enkelt innestå for at man kan å rapellere, herunder innfesting og innbinding i tau, bruk av 

klemknute, samt selve rapelleringsteknikken. Dersom man ikke, med hånden på hjertet, kan si at man 

kan dette, gjennomfører vi kurs kvelden i forveien som setter deltagerne inn i det de trenger for å få 

en fin tur over traversen. Turdeltagere som har erklært at de kan det ovenfornevnte, men som ved 

kontroll ikke har tilstrekkelige ferdigheter, vil kunne nektes å bli med på turen, uten refusjon av 

innbetalt turavgift. 

Antatt turlengde: 10-12 timer 

Vanskelighetsgrad: Krevende 

Det er sannsynlig at man er tilbake på Torfinnsbu etter siste båtavgang til Bygdin. Overnatting på DNT-

hytta der, alternativt i eget telt må påregnes. Torfinnsbu er en trivelig og velutstyrt 

selvbetjeningshytte.  

Pris: 2500,- pr deltager (transport og eventuell overnatting kommer i tillegg).  

Pris rappellkurs: 750,- pr deltager. 

 

 

 



Leirungskampen (2079 moh) 

En fantastisk tur i naturskjønne Svartdalen. Vi tar M/B Bitihorn til Torfinnsbu og går videre opp Torfinnsdalen og 

inn i Svartdalen. Vi stiger opp på Svartdalsbandet og kan for første gang se inn i den vakre Leirungsdalen. Derfra 

følger vi eggen til topps og nyter en av de fineste utsiktene i denne delen av Jotunheimen før vi returnerer 

samme vei og tar båten tilbake til Bygdin kl 1630. 

Antatt turlengde: ca 6 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett (deltagere bør være i normalt god form) 

Pris: kr 1590,- pr pers. I tillegg kommer billett til båtturen på totalt 250,- for voksen og 150,- for barn (T/R). 

 

  



Nordre Kalveholotind (2019 moh) og Mitre Kalvehøgda (2122 moh) 

To 2000-metere på en dag og fremdeles på Bygdin i god tid for after-climb-drink og middag. Vi bestiger 

den 2000-metertoppen i Norge som ligger lengst sør. En bratt, men relativt rask oppstigning fra 

Torfinnsbu (etter en båttur først). Etter ca 2 timer er vi oppe på Norges tak og en fantastisk utsikt. Vi 

tar en tur bortom Mitre Kalvehøgda for å ta med oss en 2000-meterstopp til før vi går ned og tar båten 

hjem til Bygdin.  

Antatt turlengde: ca 6 timer 

Vanskelighetsgrad: Lett (deltagere bør være i normalt god form) 

Pris: kr 1590,- pr pers. I tillegg kommer billett til båtturen på totalt 250,- for voksen og 150,- for barn (T/R). 

 

 

  



Kvassryggen (2071 moh) og Høgdebrotet (2226 moh), evt med Eggen (2041 moh)  

En dag på Norges tak med Leirungsdalen og Besseggen/Gjende som kulisser. Vi starter turen ved 

Vargebakkan og går langs Leirungsåe og stiger så oppover til Kvassryggen. Vi fortsetter videre og etter 

et par luftige punkt bestiger vi Høgdebrotet. Utsikten er fantastisk og pausen på toppen utnyttes til å 

nyte og ta bilder før vi går ned i Leirungsdalen igjen og tilbake til Vargebakkan. 

Dersom gruppa vil få med seg Eggen på samme tur, og dette er avklart med alle i forkant, rappellerer 

vi ned fra Høgdebrotet, tar med oss Eggen, for deretter å ta returen tilbake på Bygdin-sida av fjellet. 

Antatt turlengde: ca 8-10 timer 

Vanskelighetsgrad: Middels 

Pris: kr 1990,- pr pers. Turen baseres på privatbiler, evt rutebuss til utgangspunkt Vargebakkan. Utgifter knyttet 

til transporten kommer i tillegg. 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4kNi58t_iAhXuMewKHY78CrcQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://fjelletibilder.no/keywords/botnbre/picture2053.html%26psig%3DAOvVaw3LQ49j0BnBt3tfDFWg6fk7%26ust%3D1560289758502332&psig=AOvVaw3LQ49j0BnBt3tfDFWg6fk7&ust=1560289758502332


2-dagers Svartdalen – Store Knutsholstind (2341) , samt Vestre (2250) og Mitre (2130) Leirungsstind  

En spesiell turopplevelse der vi bestiger tre 2000-metere i løpet av 2 dager, inkludert Gjendealpenes høyeste 

fjell, Store Knutsholstind. Lørdag tar vi båten inn til Torfinnsbu og går inn i Svartdalen hvor vi legger fra oss 

leirutstyret. Derfra går vi videre inn i dalen og bestiger Store Knutsholstinden. Etter å ha fått igjen pusten fra en 

utsikt som rett og slett er storslått, går vi ned igjen og finner leirplassen, hvor en av Bygdins utsøkte kokker er 

godt i gang med middagen. Et utsøkt måltid i fantastiske omgivelser, og ikke minst en kveld med gode 

fjellhistorier, avrunder dag 1 før vi går i posen. 

Dagen etter går turen til Vestre og Mitre Leirungstind. Vi tar oss opp på Svartdalsbandet og fortsetter eggen opp 

mot toppen av Vestre Leirungstinden. Det er et par luftige, men greie partier underveis som krydrer turen. Vel 

oppe fortsetter vi videre til Mitre Leirungstinden, hvor vi må fire oss ned med tau et lite stykke, vel assistert av 

fjellfører. Etter å ha vært på Mitre er vi snart nede igjen på Svartdalsbandet og vi tar oss ned i dalen og ned igjen 

til båten som tar oss ut igjen til Bygdin. 

Turlengde: 2 dager med overnatting i telt 

Vanskelighetsgrad: Middels/krevende 

Pris: 4990,- (båttransport kommer i tillegg).  

 

 

 


