Oldertinden Rundt
Fjelltur som alternativ til Markedsmarsjen.
Turen går rundt fjellet Oldertinden og gjennom vakre Segeldalen og Olderdalen.
Tid:
Oppmøte:

Lørdag 15.august 2020
Saltvann Grendehus
Parkering på gamle skoleplass, eventuelt nedenfor ved fv829
Start:
Individuell og gruppevis start etter registrering kl 09.00 – 10.00
Avgifter: Ingen deltakeravgift eller andre avgifter
Premiering: Liten deltakerpremie utdeles ved start
Turtid:
Antar 6-8 timer, avhengig av hvilepauser og aktivitet.
Vanskegrad:Noe stigning i starten til ca 3 km, middels/noe krevende.
Deretter lett tur.
Beskrivelse: Vi følger samme rød-merkete sti som ved Markedsmarsjen, fra
Saltvann Grendehus og opp Segeldalen via Sætran, Øvernesen og
Lillevatnet (Segeldalsvatnet) til eidet/kommunegrensen før
Eidevatnet. Her tar vi av mot høyre og går langs Eidevannet på
vestsiden til en rasteplass ved sør-vestre del av vatnet.
Her tar vi en noe lengre pause for hvile og mat.
Under rasten deler vi oss i fire grupper etter interesse. Ved et gitt
tidspunkt går to grupper over eidet Rivttakaidi til Oldervatnet.
Den ene gruppa fisker i vatnet, mens den andre går opp lia og nyter
utsikten fra Huva, en fjellformasjon ved Revtinden.
De to andre gruppene blir ved Eidevatnet. Den ene gruppa kan fiske
i vannet, mens den andre deltar i foredrag om lokal historie, ferdsel
og annen virksomhet i området, norske og samiske stedsnavn i
nærheten. (Dette er ikke endelig planlagt/fastlagt i detalj.)
På et gitt tidspunkt møtes gruppene ved et angitt sted på den blåmerkete stien som går ned til Sollia og Bakkejordvika. Herfra vil vi
følge en ny-merket sti i fjellsida under Oldertinden, som leder oss
tilbake til Øvernesen og derfra følger vi den rød-merkete stien ned
Segeldalen og tilbake til Saltvann Grendehus.
Det vil være funksjonærer i alle sti-delene og ellers underveis i
løypa. Det vil også være funksjonærer som følger hver gruppe.
NB:

De som vil fiske i Eidevatn eller Oldervatn, må selv ha med
fiskeutstyr.

Kontaktperson:

Jan Arne Haugland, tlf 915 94 900

