
4 dagerstur i Tafjordfjella 

Det var med ledere totalt 13 deltagere og 3 hunder med på turen.  

Første dagen gikk vi fra Billingen til Torsbu, en tur som tok om lag 5 timer, da med ei god 

matpause. Turen var forholdsvis lett å gå, og var en fin oppvarmingstur til de neste dagers mer 

krevende etapper.  

Turledere var Trond Berger og Kari Enger (red.)  

 

Litt justeringer ved turstart  



 

Vel framme på Torsbu fordelte vi oss i de to hyttene. For uten to damer som kom for å vaske 

var vi de eneste besøkende, så det ble sengeplass til alle.  

   

 



 

Etter avstemming ble det bestemt at vi skulle spise baccalao og sodd til middag. Til kaffen 

hadde vi Helles hjemmebakte brownies.   

   

Dagen etter gikk turen videre til Reindalsseter. Vi startet å gå ved åttetiden.  

 

Ekstra pause for de fleste - ekstra joggetur for den som glemte regnjakka på hytta.  



 

Etter halvgått dagsetappe hadde vi matpause i hytteveggen ved Veltdalshytta.  

Her delte gruppa seg, og de som hadde ønske om det, tok turen bortom Fieldfarhytta.  



   

 



Stien er vel tilrettelagt der naturen blir for bratt for vanlige vandrere.  

 

 



 

Turlederne prøvde å overbevise oss om værdien av paraply på fjelltur  

 



Videre mot Reindalsseter gikk vi gjennom den fantastiske Veltdalen og var framme i 

femtiden. Reindalsseter er ei betjent hytte. Etter en velfortjent dusj ble vi servert 3 retters 

middag. Sodd, baccalao og dessert.  

 

Klare for 600 høydemeter fra morgenen av!  

 



Den neste dagsetappen var til Danskehytta. Denne dagen var været litt mer ruskete, men greit 

nok å gå i. Løypa startet med en solid motbakke og gikk videre i høyfjellsterreng.  

 

 



 

Demninger kan også brukes som rasteplass. Rett før Heimste Vikvatnet.  

 

Høyt oppe i fjellsiden over vatnet dukker Danskehytta opp. Ikke akkurat dansk terreng!  



 

 

Det ble noe spredning i gruppa, men alle var i god form og vi kom vel fram. Danskehytta er ei 

flott hytte. Den er bygget av DNT medlemmer som bor i Danmark. Dette ble markert ved at 

Gitte serverte Gammel Dansk, danske flagg på middagsbordet og den danske nasjonalsangen 

som bordvers.  



 

Søndag, og siste dagsetappe. Vi startet å gå i nitiden, det var fint vær og lett å gå.  

 



 

Det ble en matpause, og vi kom forholdsvis tidlig fram til Hamsevika.   

Turen var vellykket. Ingen skader, trivelige folk og god stemning.  

  

 

 


