
 

INVITASJON TIL ÅRETS FJELLTUR 17.-19. JULI  

GLITTERHEIM OG GLITTERTINDEN 2460 MOH  

 

Årets fjelltur går til Glitterheim og Glittertiden helgen 17.-19. Juli 2015. Vi har reservert 

opphold for 40 personer.  Påmelding til Vigdis på tlf 47 75 96 47 eller på mail 

vigdisly@bbnett.no innen 15.06.2015.  

 

Turen til opp til Glitterheim byr på storslagen utsikt over Jotunheimen, og Glittertinden er 
Norges nest høyeste fjell på 2.460 moh, og vi starter ved Glitterheim som ligger på 1400 
moh.  Vi legger opp til flere alternative ruter, slik at ALLE uansett alder og fysisk form vil få 
tilbud om en tur som passer akkurat deg. Det finnes mange fine småturer i nærheten av 
hytta for de som ønsker dette, og her skal vi komme tilbake til forslag på ruter. Det vil også 
bli mulighet for natursti for de yngste barna. Den ene ruta til toppen av Glittertind er 5,9 km 
og tar ca 3 timer og 30 minutter (voksen person og gange uten pauser) Det er en stigning på 
drøye 1000 høydemeter.  For de som ønsker større utfordringer finnes ei rute som tar ca 9 
timer til topps.  Fra parkeringsplassen og inn til Glitterheim er det  ca 1,5 times gangtur eller 
45 minutter å sykle på grusvei.  Dere kan ta med sykler selv, eller vi kan ordne med bestilling 
av leiesykkel.  Vi vil også ordne med felles transport av bagasje inn til hytta for de som 
ønsker det.  Se også info her:  https://glitterheim.turistforeningen.no 
 

Etter en flott dag i fjellet samles vi til felles tre-retters middag på Glitterheim på kvelden.  For 

de som har igjen litt energi , og det gjelder som regel de yngste, blir det tid til lek og moro. 

I anledning  at IL Kolbukameratenes fyller 80 år, og at det er Friluftslivets År i 2015 vil vi yte 

et lite bidrag til alle barn under 13 år, og håper at dette sammen med all moro vi får på tur 

vil bidra til at mange barn har lyst til å bli med på tur. Vi håper også at mange voksne også i 

år ønsker å bli med på fjelltur, og rutevalget tilpasses som sagt for ALLE.  Til informasjon kan 

vi opplyse at ca pris for helga for voksne er kr. 1600, og for barn kr. 800 for full pensjon.  

Ønskes mer informasjon ta kontakt med Vigdis.  Alle som melder seg på vil få nærmere 
informasjon etter påmelding. 
 

 



 

 

 

 

 

 


