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HØYESTE FJELLET I OMRÅDET 
• PRESTKAMPEN 1244 MOH. 

Fra Prestkampen er det fenomenal utsikt – mot Jotunheimen, Rondane og store deler 
av Gausdal Nordfjell. 
Du følger skilt fra Gammeldalen til Prestkampen – Prestkampråket. Det er rundt 300 
meters stigning, men lett og god sti i åpent fjellterreng. Hele turen går over tregrensa 
og du går opp på ca. en time. På toppen står en gammel og særegen varde, ca. 2,5 
meter høy og 2,5 meter i diameter. Denne varden ble brukt som siktepunkt av land-
målingsvesenet.  

Adkomst
Du kan kjøre helt inn til Gammeldalen, innerst i Torsdalen.

FAVORITTEN TIL KUNSTMALER BLEKASTAD 
• GRÅKAMPEN 1212 MOH.  

Gråkampen var favoritt-toppen til Hallvard Blekastad, Gausdals mest kjente kunstmaler. 
På sommeren kunne han kjøre inn i Dørdalen, og gå inn på Gråkampen i lyse sommer-
netter. 
Du følger traktorvegen fra p-plassen i Dørdalen, skilt til Gråkampen, 4,2 km. I starten 
er det jevn stigning. På toppen etter 1 km tar du et viktig valg:

Alt.1: Er det lav vannstand så følger du stien rett fram 0,9 km mot Gjeterhytta og videre 
opp på Gråkampen som du ser rett foran deg. 

Alt. 2: Er det høy vannstand, så følg stien på vestsida av Skjellbreia og opp til Storrøgna 
1,1 km. Det er lettere å komme over bekken som renner ut av Storrøgna her. Følg den 
merka stien bort til Gjeterhytta. Følg skiltinga og stien opp på Gråkampen.  
Er vannstanden stor: Husk å ta stien til Storrøgna og videre ned igjen til Dørdalen.

Adkomst 
Kjør Peer Gynt vegen 7,9 km – forbi Fjellåa – grensa mellom Gausdal og Ringebu 
kommune, og stans på parkeringsplassen i Dørdalen. 

Skeitrimmen er et utspring av det populære konseptet Topptrimmen i Gausdal.
Du kan kjøpe ditt eget trimkort for Skeitrimmen på Joker Skeikampen eller 

hos Skeikampen Booking, og stemple på hver topp. Når du har stemplet for alle turene 
fyller du ut kontaktinfo og sender inn. Da blir du med i trekningen av fine premier fra Gausdal 

Landhandleri I år går Skeitrimmen til Prestkampen, Gråkampen, Linvikskampen, 
Skjenafjellet og Killiknappen. 

Av Åse Kari Gravråk

SKEITRIMMEN
2020
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STORSLÅTT UTSIKT TIL GUDBRANDSDALEN
• LINVIKSKAMPEN (LINVIKKNAPPEN) 1029 MOH. VIA KROKTJERN

Turen starter ved Sjøsetra, der det har vært yrende seterliv i minst 700 år og helt fram 
til våre dager. Stien finner du ca. 50 meter sør for parkeringsområdet. Der står det skilt 
som angir merket sti til Kroktjern, Bånseter og Torsdalen. Etter ca. 150 meter passerer 
du stikryss til Torsdalen, men du fortsetter mot Kroktjernet. Fra stien kan du se en 
senkning i terrenget - en gammel vannkanal som gikk fra Kroktjernbakken og ned til 
Sjøsetra. 

Ved Kroktjernet passerer du grensesteinen mellom Gausdal og Ringebu kommune. 
Følg stien langs Kroktjernet fram til kryss. Her tar du til venstre og følger steinlagt sti 
over en bekk. Deretter tar du til høyre i stikrysset mot Linvik, merket med grønt. Stien fra 
Kroktjern fører fram til et dyrkingsfelt og bilveg. Du følger bilvegen ca. 100 meter. Der 
vegen svinger, er det et grønt merke som viser stien du skal inn på. Her går du rett opp 
i lia mellom grantrærne. Stien fører fram til Linviksetra, som ble anlagt omkring 1850. 

Følg turbeskrivelse og kart ekstra nøye fra nå av, her kan det være lett å gå feil. Fra 
Linvik seter følger du bilvegen sørover ca. 200 meter til vegen til skiferbruddet tar av 
til venstre.  Skilt angir Linvikskampen. Følg vegen ca. 300 meter fram til veg til høyre 
inn i et nedlagt skiferbrudd. Ved enden av skiferbruddet fører en umerket sti opp til 
Linvikskampen. 

På toppen av Linvikskampen er det fantastisk utsikt ned i Gudbrandsdalen, fra Sør-Fron 
og sørover til Øyer. Returen går langs åsryggen på en god sti, men noe bratt ned mot 
bilveg. Du krysser vegen og følger skiltet sti til Sjøsetra, delvis merket med gule steiner. 
Stien går ned til Godalen og over til Sjøsetra. 

Adkomst
Når du kjører opp til Skei, tar du av ca. 2 km etter Svingvoll til høyre mot Sjøsetra på 
Killivegen, bomveg. Kjør Killia-/Sjøsetervegen fram til grind inntil seterløkke og parker 
der. Turen går ut fra Sjøsetra. Ca. 7 km. 

TO TOPPER PÅ EN TUR – SE OPP FOR HULDRA
• SKJENAFJELLET 1031 MOH. OG KILLIKNAPPEN 1055 MOH. 

Skjenafjellet og Killiknappen er to fine topper i grenseområdet mellom Gausdal og 
Ringebu kommune. Turen starter i Godalen der det har vært aktivt seterbruk langt 
tilbake i tid. Godalen var i flere hundre år kilde til konflikt mellom Gausdal og Ringebu 
kommune. Begge ville ha dette frodige og attraktive beiteområdet, og helt siden 1649 
har det vært rettslige tvister om det vakre seterområdet du nå går gjennom. 

Fra parkeringsplassen følger du setervegen ca. 600 meter opp mot Opsahlsetra. 
Her er det skiltet til Skjenafjellet. Legg merke til Rundhaugen på vei opp. Det er en trill 
rund haug som er 15 meter høy og har en diameter på 80 meter. I følge lokale sagn 
bodde huldra inne i Rundhaugen, og lister du deg stilt forbi og lytter kan det hende du 
hører henne…

Turen går i starten gjennom gammel granskog, men du er snart oppe på snaufjellet. 
Stien er ganske bratt, og det er rundt 200 meter stigning fordelt på 2,2 km opp til 
toppen. Etter en times tid er du oppe ved varden på Skjenafjellet. Herfra bruker du en 
drøy halvtime til Killiknappen på fin merket sti.

På retur kan du gå samme sti tilbake. Men helt på tampen av turen må du få med deg 
litt kulturhistorie. Like ved oppkjøringa til setra du har parkert ved, ligger tre fangst-
groper på rekke og rad, og en fjerde litt lenger opp under Svartbergan. Fangstgravene 
er skiltet, og er en påminnelse om områdets rike tradisjoner for fangst av elg og rein.

Adkomst
Når du kjører opp til Skei, tar du av ca. 2 km etter Svingvoll til høyre mot Sjøsetra på 
Killivegen, bomveg. Kjør ca. 5,5 km fram til skilt som angir parkering til Killiknappen og 
Skjenafjellet.  Turen er på ca. 8 km, middels tung tur.
 

Anbefalt kart: Sti- og løypekart over Gausdal, Turløypekomiteen

Kilder: DNT Lillehammer 2018, 70 turer for store og små.
www.gausdal.tipåtopp.no

God tur!
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