


Turtilbud sommer 2018

Spiterstulen Bre- og Fjellføring tilbyr guided turer i Jotunheimen, i hovedsak i området rundt Spiterstulen og Visdalen, 

men vi tilbyr også turer i andre områder.  Vi går tur på oppdrag hele året, men har vår høysesong i påsken og gjennom 

sommeren. Da vil vi være på Spiterstulen og føre daglige turer til Svellnosbreen samt andre turer i området om forespørsel, 

forhold og bemanning tillater det. 

Fra 2.-10 Juli arrangerer vi Tinderodeo - et ukeslangt arrangement med turer og kurs på Spiterstulen - les mer bak i 

brosjyren

I brosjyren vil du kunne lese om flere av våre turer, og kanskje bli inspirert for sommerens fjellferie? Finner du ikke turen du 

ønsker å gå, ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan hjelpe deg med å planlegge og gjennomføre din ønskede tur!

Vi tar også med egne grupper på tur og vi gjør også firmaturer, ta kontakt med oss slik at vi kan planlegge turene dere 

ønsker!

post@galdhopiggen.no - galdhopiggen.no - facebook.com/spiterstulenbreogfjell

mailto:post@galdhopiggen.no




Svellnosbreen
Klassisk brevandring i norges flotteste brefall!

Breturen er ikke veldig lang og egner seg for alle deltakere, fra barn til voksne. Det er mulig å ta med yngre barn, ta da 

direkte kontakt med den aktuelle fører på Spiterstulen kvelden før tur.

Turen går fra Spiterstulen klokka 10 og er tilbake i 5-6 tiden.

 

Breutstyr er inkludert i prisen og deles ut før turstart på Spiterstulen.

Det kan lønne seg å pakke sekken med: vann/vindtett bukse/jakke, ekstra ulltrøye, lue, hansker, votter, solbriller og solkrem 

og selvsagt mat og drikke (flaske).

Fakta:

- Tidsforbruk: 6 timer

- Vanskelighetsgrad: Lett

- Stigning: Ca 650 meter.





Galdhøpiggen 2469 m.o.h via Svellnosbreen
Denne turen tar med det beste fra breturen, i tillegg gir den mulighet for bestigning av selveste Galdhøpiggen!

Turen er betydelig lengre enn breturen, vi går fra Spiterstulen klokka 9 og er tilbake til middag, ca klokken 19:00

 

Vi går den samme veien som brefølget opp til Svellnosbreen, hvor vi tar på breutstyr. Herfra tar vi med oss det fineste ved 

brefallet på Svellnosbreen før vi fortsetter over det flatere partiet på breen.

Etter å ha krysset Svellnosbreen befinner vi oss i bunnen av piggeura. En brattere steinur som via morsom og lett klyving 

tar oss fra ca 2000 m.o.h til toppen av Galdhøpiggen på 2469 m.o.h. 

Returen følger ned normalruta til/fra Spiterstulen, er vi heldige finner vi noen gode akebakker!

Breutstyr er inkludert i prisen og deles ut før turstart på Spiterstulen.

Det kan lønne seg å pakke sekken med: vann/vindtett bukse/jakke, ekstra ulltrøye, lue, hansker, votter, solbriller og solkrem 

og selvsagt mat og drikke (flaske).





Styggehøe 2213 m.o.h
Styggehø er den store toppen som ligger på vestsiden av Visdalen, et par km sør for Spiterstulen. 

Oppstigningen er bratt, og følger nordryggen opp. Dette byr på en utfordrende avslutning før man når topplatået.

Nedturen går på baksiden der vi følger snøfonner nedover mot Bukkeholet.

Turen starter halv 10 og er en relativt kort tur perfekt for å teste form og utsyr første dag eller eventuelt som en tur før 

avreise.

Vi er hjemme rundt 5.

Fakta:

- Tidsforbruk: 6-7 timer

- Vanskelighetsgrad: Middels

- Stigning: Ca 1200 meter.





Heilstuguryggen 2339 m.o.h
En kort vandring innover Visdalen leder til en bratt og spennende oppstigning til Heilstuguhø. Deretter følger en luftig, men 

ikke teknisk vanskelig ryggtravers opp til Nordre Heilstugutind.

Vi har med tau og sikringsutstyr og sikrer ved behov. Fra toppen tar vi oss ned på Heilstugubreen og følger den nedover.

Dette er den korteste av de tre klassiske ryggtraversene fra Spiterstulen, men også den som tar oss opp til den høyeste 

toppen.

Turen starter vanligvis klokka 9 og er tilbake før middag klokka 7. Turen er ikke teknisk vanskelig, men ganske luftig både 

under oppstigningen fra Visdalen og langs Heilstuguryggen.

Pakk sekken med klær samt mat og drikke for en full dag i fjellet.

 Fakta:

- Tidsforbruk: 12 timer

- Vanskelighetsgrad: Lang

- Stigning: Ca 1300 meter.





Urdadalsryggen 2116 m.o.h
Urdadalsryggen er den lengste av de tre ryggtraversene, men den eneste som ikke innebærer brekryssing. Dette gir behov 
for mindre ustyr og dermed lettere sekk. 
Store Urdadalstind er den store toppen som sees midt i dalen fra spisesalen på Spiterstulen.

Vi starter innover Visdalen på ruta mot Leirvassbu. Når vi nærmer oss Urdadalen følger vi nordryggen oppover mot Store 

Urdadalstind. Denne ryggen er lett til å begynne med, med gradvis økende vanskelighetsgrad mot toppen.

Fra Store Urdadalstind følger vi den luftige ryggen sørover og tar oss over flere høydepunkt på veien. Til slutt svinger vi ned 

til venstre og ender opp innerst i Urdadalen ved foten av Semmeltind. Herfra følger vi først Urdadalen og deretter Visdalen 

hjemover.

Turen begynner halv 9 fra Spiterstulen og er vanligvis hjemme til middag klokka 7. Dette er en lang tur der man må være 

forberedt på å legge noen km bak seg på vei ut og inn til ryggtraversen. Ikke la deg skremme, denne avstanden 

tilbakelegges på en stor sti og kan gås i joggesko hvis man har tunge fjellstøvler.

Pakk sekken med klær samt mat og drikke for en full dag i fjellet!

Fakta:

- Tidsforbruk: 12 timer

- Vanskelighetsgrad: Lang

- Stigning: Ca 1300 meter.





Tverråryggen 2309 m.o.h
Tverråryggen er toppene som ligger rett sør for Galdhøpiggen, på andre siden av Svellnosbreen - kanskje har du vært på 

piggen å sett over på disse?

Vi tar den vanlige ruta opp til Svellnosbreen som ligger på 1650moh. Her tar vi på breutstyr og følger breen opp til foten av 

Afustre Tverråtind. Et kort men bratt opptak tar oss opp på ryggen som vi følger til toppen.

Fra Austre Tverråtind følger vi ryggen vestover og møter turens tekniske høydepunkt. Her rappellerer vi ned en bratt 

hammer. Man trenger ikke å ha rappellert før.

Videre følger vi ryggen oppover til Store Tverråtind. Fra toppen går vi Svellnosbreen hjemover. Turen er ikke lenger enn 

Heilstuguryggen, men vi oppholder oss mer langs ryggen og rappellen tar ofte en del tid. Den mest krevende av de tre 

ryggtraversene og en kjempefin tur!

Pakk sekken med klær samt mat og drikke for en dag i fjellet.

Fakta:

- Tidsforbruk: 12 timer

- Vanskelighetsgrad: Lang

- Stigning: Ca 1300 meter





Store Memurutind 2364 m.o.h
Norges 8. høyeste topp Store Memurutind (2364 moh) ligger på østsiden av Heilstugubreen og er en svært overkommerlig 

tur fra Spitersulen.

Vi går innover Visdalen og dreier av inn i Heilstugudalen. Ved foten av Heilstugubreen knekker vi østover og stiger bratt opp 

mot Djevelbreen. Dette er ett bratt lite brefall høyt oppe i dalsiden.

Fra innerst på breen følger vi en bratt renne opp til fjellplatået under toppen. Herfra er det ca 30 minutter til toppen.

Store Memurutind har et av de mest spektakulære toppunktene i området med en stor steinblokk plassert på toppen av 

ryggen.

Pakk sekken med klær samt mat for en dag i fjellet

Fakta:

- Tidsforbruk: ca .9 timer

- Vanskelighetsgrad: Middels

- Stigning: Ca 1250 meter.





Trollsteinseggen 2300 m.o.h 
Nord for Glittertind ligger et lite besøkt område som byr på flotte omgivelser. Her finner vi både Trollsteinrundhøe og 

Trollsteinseggje.

Turen begynner fra Visdalen og man følger en fin sti opp langs nordsida av Grota. Rett før man kommer ut av skogen er det 

verdt en stopp for å kikke på et av de flotteste fossefallene i området.

Turen går videre oppover i snilt terreng, og motbakken blir slakere og slakere helt til man står på toppen av 

Trollsteinrundhøe. Herfra er det en kort nedstigning mot sør for å komme til starten av Trollsteinseggje.

Dette er en kvass rygg som byr på klyving og luftige passasjer, men ikke værre en at det er overkommelig for de fleste. Fra 

toppen kan vi beundre den fryktinngytende nordveggen på Glittertind på nært hold.

Vi fortsatter over ryggen mot sørover, og tar oss enkelt ned Grotbreen i tau, og finner en fin rute tilbake til Visdalen. Dette er 

en flott tur som man ikke bør gå glipp av.

Pakk sekken med klær samt mat og drikke for en dag i fjellet

Fakta:

- Tidsforbruk: 10 timer

- Vanskelighetsgrad: Middels

- Stigning: Ca 1250 meter.





Arrangementer 2019

Galdhøpiggen Randoneé
Siden oppstarten i 2010 har siste helgen i april vært forbeholdt Randoneé-entusiastene. Fra Torsdag til søndag gås det 

turer i alle retninger fra Spiterstulen. Vi har mange førere på stedet og et fullstappet turprogram, som skulle dekke de aller 

fleste behov.

Denne tiden av året er det ofte godvær i fjellet og vi har tradisjon for lange dager i solen og gode snøforhold. At det 

dessuten er god stemning i solveggen på Rando-bar ute på terrassen etter tur følger som en naturlig avslutning på dagen. 

Skiopplevelsene og prestasjonene blir gjerne ekstra gode når man får revurdert de en gang eller to og delt de med andre 

skientusiaster, gjerne over en kald forfriskning.

http://carljfensbekk.wix.com/mysite#!blank-1/i92wg




Påske
Påsken på Spiterstulen er en klassiker, og området byr virkelig på seg selv i påsketider.

Vi går en del varianter av de klassiske sommerturene samtidig som vi går helt egne påskeklassikere, som turene rundt 

Galdhøpiggen eller rundt Styggehøe.

Samtidig som påskefjellet gir andre muligheter for turer enn hva sommeren angår er det og streke tradisjoner for 

underholdning og kveldsarrangement på Spiterstulen i påska.

Vi vil hver kveld stemme våre gitarer og holde "etterski" i kafeteriaen. Det vil da bli muligheter for å kjøle seg ned med 

forfriskelser fra Spiterstulens kafteria samt og stemme i til vår allsang.

Tinderodeo
Tinderodeo 2017 blir vår 6. runde med Tinderodeo og vi gleder oss stort!

Vi går i år, som tidligere år for et tettpakket turprogram, med flere valgmuligheter hver dag.

Det vil bli muligheter for mange nye topper i løpet av Tinderodeouka!

Vi arrangerer også brekurs under Tinderodeo.

http://carljfensbekk.wix.com/mysite#!blank-2/whqit
http://carljfensbekk.wix.com/mysite#!tinderodeo/mhhwu




BAKGRUNN

Spiterstulen Bre- og Fjellføring er tuftet på en stolt tradisjon med føring fra Spiterstulen som startet allerede i 1850, da 

Steinar Sulheim førte to sambygdinger til toppen av Galdhøpiggen som førstebestigere! Dette ble starten på daglige 

føringer, mest til Galdhøpiggen de første årene, men etterhvert også til andre stortopper i området. Fra 1950-årene 

etablerte Eiliv Sulheim daglige føringer til den spektakulære Eventyrisen på Svellnosbreen, og la grunnlaget for den økende 

føreraktivitet som fulgte i 1960 og -70-årene. Vi er stolte av å få lov til å videreformidle hans filosofi og forståelse, både av 

fjellets elementer, været og menneskene.

Området rundt Spiterstulen byr på muligheter for å bestige brorparten av Norges stortopper på dagsturer, sommer som 

vinter. I tillegg er det ryggtraverser med varierende vanskeligheter, og en frodig høyfjellsdal som byr på en imponerende 

flora.

 



OM OSS

I 2014 gikk en del av førerene fra Spiterstulen sammen og dannet Spiterstulen Bre- og Fjellføring. Alle er lokalkjente førere 

med grundig erfaring og god utdanning. I tillegg har vi aspiranter under opplæring. Lokal tilknytning, kjærlighet til fjellet og 

detaljert kunnskap om de ulike rutene og mulighetene er blant våre kjerneverdier. Vår opplæringsfilosofi er at de unge, 

nyutdannede førerne skal gå mange turer med de eldre, erfarne førerne. Dette sikrer at vi tar med oss  kunnskapen og 

erfaringene som er samlet opp gjennom generasjoner av fjellførere på Spiterstulen.

 

Vi liker av å være ute på tur, på høye tinder, historisk vandring langs gamle tufter, eller på barnetur med leik og sprell.

Vår erfaring er at en uværsdag kan være en like stor opplevelse som en dag i sol og medvind. Blir du med oss på tur, gir vi 

deg vårt beste, uansett hvor du skal.




