
      

TRIMPOSTER

Steinkjer kommune

1 rute = 2 km

GPS koordinater er:  63°55’35”N, 
011°26’25”Ø. Kartblad: 1722-4 
Stiklestad. 87 moh.

Start turen om du kommer med bil, 
fra parkeringsplass ved Hamrum 
Eldresenter. 

Parker så du ikke er til hinder for 
annen trafikk i området. 

Det er en fin tur å gå eller sykle 
etter gangvei mellom Sparbu og 
Mære når du skal til trimposten.  
Det er også fint å kombinere turen til 
trimposten med skitur i lysløypa på 
vinteren og til fots på sommeren. 

Trimposten brukes mye av lokal-
befolkningen hele året.

GPS koordinat: 63°56’26”N, 
011°28’06”Ø. Kartblad: 1722-4 
Stiklestad. 161 moh. 

Start turen om du kommer med bil,  
ved gårdsvei til Øvre Lein. Infotavle 
ca 100 meter fra skilt opp bakken. 

Parker så du ikke er til hinder for 
annen trafikk i området. 

Det er en fin tur å gå eller sykle fra 
Sparbu og Mære. Du kan kombi-
nere turen til trimposten med skitur 
i skiløypene om vinteren. Det går 
også stier til trimposten fra skyte-
banen etter skogsvei og fra Jørem 
opp Strupen.

Trimposten brukes mye av lokal-
befolkningen hele året.

GPS koordinat: 63°54’02”N, 
011°23’47”Ø. Kartblad: 1722-4 
Stiklestad. 176 moh.

Start av turen ved infotavle ved 
veien til Bulling ca. 500 meter fra 
kryss ved Våset (Gunnar Eek). Her 
er det merket stil mot Mæreskardet 
og opp til Krikaberget. 

Parker på merket plass så du ikke 
hindrer annen trafikk i område.

Det er ca. 7 km å sykle eller gå fra 
Mære, og 4 km fra Sparbu mot 
Sjøbygda. 

Trimposten er mest brukt om 
sommeren. 

FURUBERGET GRINDBERG
3,4 km
1,5 t t/rKRIKABERGET

GPS koordinat: 63°57’10”N, 
011°30’27”Ø. Kartblad: 1722-4 
Stiklestad. 179 moh.

Start turen fra parkeringsplass i 
Bjønnabettet, på fylkesvei mellom 
Heistad og Hafstad. 

Parker så du ikke er til hinder for 
annen trafikk i området. 

Det er stier til trimposten fra vei opp 
til Bjørka. Du kan også gå fra Mære 
om Grindberg opp Heistadberget til 
Bjønnabettet. 

Det er ca. 4 km å sykle fra Mære. 

Trimposten er mest brukt om 
sommeren. 

SORGENFRI
GPS koordinat: 63°57’45”N, 
011°25’33”Ø. Kartblad: 1722-4 
Stiklestad. 207 moh.

Det er merket sti fra infotavle ved  
fylkesvei på grensa mellom Brekka 
og Lånkan. 

Det er ikke parkeringsplass der, så 
finn en egnet plass for parkering om 
du kjører bil. Parker så du ikke er til 
hinder for annen trafikk i området. 

Det er ca. 3 km å gå eller sykle fra 
Mære, du kan ta av ved vasstårnet 
til Haugan og Lånkan. Det er også 
stier fra Brekka, Vist og Kringla. 

Trimposten er mest brukt om 
sommeren.

VISTAVÅTTÅN
Ta hensyn til utmarksnæringene.
Lukk igjen grinder etter deg.
Vis hensyn for andre brukere          
av utmarka.
Forstyrr ikke dyr og fugler.
Alt vilt er freda med unntak av     
lovlig jakt.
 Det er båndtvang fra 1.april og
så lenge husdyra beiter.
All ferdsel er på eget ansvar.
Se også UT.no for info om postene.

Ved ulykker ring 112 eller 113

GRADERING

ALLEMANNSRETTEN

2,6 km
1,5 t t/r

3,4 km
2 t t/r

1,4 km
2 t t/r

Lett
• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle ferdigheter
• I hovedsak kortere turer
•  I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for 

rullestolbrukere/barnevogn, merkes 
dette med eget symbol

1,6 km
1 t t/r



      

GRINDBERG
2,6 km
1,5 t t/rGRINDBERG

OM GRINDBERG:

GPS koordinat: 63°56’26”N, 011°28’06”Ø
Kartblad: 1722-4 Stiklestad. 161 moh.

Du står nå ved startpunktet for stien til trimposten på 
Grindberg. Trimposten er tilrettelagt for bruk hele året, og 
det er utsikt over områdene rundt Ålbergsmyra og Østerås. 
Det er bord og benker på posten.

Skriv navn i boka og du kan være med på trimkarusell hvert 
år fra 1. mai til 30. sept. Boka ligger i kassen hele året. 

Trimposten brukes mye av lokalbefolkningen året rundt.

Parker så du ikke er til hinder for annen trafikk i området. 

Sparbu il har ansvar for merking, avtale med grunneiere og 
vedlikehold av stier og installasjoner på trimpost i henhold 
til krav i merkehåndboka. 

ADKOMST:

Det er en fin tur å gå eller sykle fra Sparbu og Mære. Du 
kan kombinere turen til trimposten med skitur i skiløypene 
om vinteren. Det går også stier til trimposten fra skyte-
banen etter skogsvei og fra Jørem opp Strupen.

Se også UT.no

Ved ulykker ring 112 eller 113

Steinkjer kommune

1 rute = 100m

OM TUREN:

Type tur: Fottur, skogstur, topptur

Lengde: ca. 1,3 km

Varighet: 45 minutter

Vanskelighetsgrad: Enkel

Passer for: Voksne, barn, ungdom, seniorer

Anbefalt turperiode: Hele året

ALLEMANNSRETTEN

• Ta hensyn til utmarksnæringene
• Lukk igjen grinder etter deg
• Vis hensyn for andre brukere av utmarka
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•  Det er båndtvang fra 1. april og så lenge husdyra beiter

All ferdsel er på eget ansvar.

GRADERING

Her står du

Lett
• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle ferdigheter
• I hovedsak kortere turer
•  I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/barnevogn, merkes dette 

med eget symbol



      

KRIKABERGET
3,4 km
1,5 t t/rKRIKABERGET

OM KRIKABERGET:

GPS koordinat: 63°54’02”N, 011°23’47”Ø 
Kartblad: 1722-4 Stiklestad. 176 moh.

Du står nå ved startpunktet for stien til Krikaberget og det 
er merket stil mot Mæreskardet og opp til Krikaberget. Det 
er bratt oppover den siste biten fra Mæreskardet, men når 
du kommer på toppen, får du en kjempefin utsikt over 
Borgenfjorden og Straumen på Inderøy. Det er bord og 
benker på posten. 

Skriv navn i boka, og du kan være med på trimkarusell 
hvert år fra 1. mai til 30. sept. Boka ligger i kassen hele 
året.

Trimposten er mest brukt om sommeren.

Parker så du ikke er til hinder for annen trafikk i området. 

Sparbu il har ansvar for merking, avtale med grunneiere og 
vedlikehold av stier og installasjoner på trimposten i 
henhold til krav i merkehåndboka.

ADKOMST:

Det er ca. 7 km å sykle eller gå fra Mære, og 4 km fra 
Sparbu mot Sjøbygda. 

Se også UT.no
Ved ulykker ring 112 eller 113

Steinkjer kommune

1 rute = 100m

OM TUREN:

Type tur: Fottur, skogstur, topptur

Lengde: ca. 1,7 km

Varighet: 45 minutter

Vanskelighetsgrad: Enkel

Passer for: Voksne, barn, ungdom, seniorer

Anbefalt turperiode: April - oktober

ALLEMANNSRETTEN

• Ta hensyn til utmarksnæringene
• Lukk igjen grinder etter deg
• Vis hensyn for andre brukere av utmarka
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•  Det er båndtvang fra 1. april og så lenge husdyra beiter

All ferdsel er på eget ansvar.

GRADERING

Her står du

Lett
• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle ferdigheter
• I hovedsak kortere turer
•  I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/barnevogn, merkes dette 

med eget symbol



      

SORGENFRI
3,4 km
2,0 t t/rSORGENFRI

OM SORGENFRI:

GPS koordinat: 63°57’10”N, 011°30’27”Ø
Kartblad: 1722-4 Stiklestad. 179 moh.

Du står nå ved startpunktet for stien til Sorgenfri. Posten 
ligger høgt og fritt med flott utsikt mot Østerås, Kringla og 
Steinkjer. Det er bord og benker på posten. 

Skriv navnet i boka, og du kan være med på trimkarusell 
hvert år fra 1. mai til 30. sept. Boka ligger i kassen hele 
året. 

Trimposten er mest brukt om sommeren.

Parker så du ikke hindrer annen trafikk i område.

Sparbu il har ansvar for merking, avtale med grunneiere og 
vedlikehold av stier og installasjoner på trimposten i 
henhold til krav i merkehåndboka.

ADKOMST:

Det er stier til trimposten fra vei opp til Bjørka. Du kan også 
gå fra Mære om Grindberg opp Heistadberget til 
Bjønnabettet. Det er ca. 4 km å sykle fra Mære. 

Se også UT.no

Ved ulykker ring 112 eller 113

Steinkjer kommune

1 rute = 100m

OM TUREN:

Type tur: Fottur, skogstur, topptur

Lengde: ca. 1,7 km

Varighet: 60 minutter

Vanskelighetsgrad: Enkel

Passer for: Voksne, barn, ungdom, seniorer

Anbefalt turperiode: April - oktober

ALLEMANNSRETTEN

• Ta hensyn til utmarksnæringene
• Lukk igjen grinder etter deg
• Vis hensyn for andre brukere av utmarka
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•  Det er båndtvang fra 1. april og så lenge husdyra beiter

All ferdsel er på eget ansvar.

GRADERING

Her står du

Lett
• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle ferdigheter
• I hovedsak kortere turer
•  I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/barnevogn, merkes dette 

med eget symbol



      

FURUBERGET
1,6 km
1,0 t t/rFURUBERGET

OM FURUBERGET:

GPS koordinat: 63°55’35”N, 011°26’25”Ø
Kartblad: 1722-4 Stiklestad. 87 moh.

Du står nå ved startpunktet for stien til trimposten på Furuberget. 
Trimposten er godt tilrettelagt for bruk hele året, stien er planert og 
vedlikeholdt så du fint kommer frem med rullator, barnevogn og 
rullestol på sommeren. Det er kjøttfe som beiter i Furuberget i 
perioder på sommeren. Det er mye utmark som i dag gror igjen, 
men dyra bidrar med beiting slik at stien og vegetasjon i 
Furuberget er svært fin. De er vant med folk. Trimgruppa fjerner 
møkk etter stien etter hver beitesesong. Når du kommer på 
toppen, får du en fin utsikt ut over de midtre deler av Sparbu og 
mot Inderøy. Det er bord og benker på posten. 

Skriv navnet i boka, og du kan være med på trimkarusell hvert år 
fra 1. mai til 30. sept. Boka ligger i kassen hele året. 

Beboere på Hamrum bruker området mye, og lokalbefolkningen 
bruker posten hele året.

Parker så du ikke hindrer annen trafikk i område.

Sparbu il har ansvar for merking, avtale med grunneiere og 
vedlikehold av stier og installasjoner på trimposten i henhold til 
krav i merkehåndboka.

ADKOMST:

Det er en fin tur å gå eller sykle etter gangvei mellom Sparbu og 
Mære når du skal på trimposten. Det er også fint å kombinere turen 
til trimposten med skitur i lysløypa på vinteren og til fots på 
sommeren. 

Se også UT.no     Ved ulykker ring 112 eller 113

Steinkjer kommune

1 rute = 100m

OM TUREN:

Type tur: Fottur, skogstur, topptur

Lengde: ca. 0,8 km

Varighet: 30 minutter

Vanskelighetsgrad: Enkel

Passer for: Voksne, barn, ungdom, seniorer

Anbefalt turperiode: Hele året

ALLEMANNSRETTEN

• Ta hensyn til utmarksnæringene
• Lukk igjen grinder etter deg
• Vis hensyn for andre brukere av utmarka
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•  Det er båndtvang fra 1. april og så lenge husdyra beiter

All ferdsel er på eget ansvar.

GRADERING

Her står du

Lett
• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle ferdigheter
• I hovedsak kortere turer
•  I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/barnevogn, merkes dette 

med eget symbol



      

VISTAVÅTTÅN
1,4 km
2,0 t t/rVISTAVÅTTÅN

OM VISTAVÅTTÅN:

GPS koordinat: 63°57’45”N, 011°25’33”Ø
Kartblad: 1722-4 Stiklestad. 207 moh.

Du står nå ved startpunktet for stien til trimposten på 
Vistavåttån. Vistavåttån er en gammel vardeplass. Det er 
bratt oppover, men når du først kommer på toppen, får du 
en kjempefin utsikt ut over Sparbu, Inderøy, Steinkjer og 
langt over på andre siden av fjorden. Det er bord og 
benker på posten.

Skriv navnet i boka, og du kan være med på trimkarusell 
hvert år fra 1. mai til 30. sept. Boka ligger i kassen hele 
året. 

Trimposten er mest brukt om sommeren.

Parker så du ikke hindrer annen trafikk i område.

Sparbu il har ansvar for merking, avtale med grunneiere og 
vedlikehold av stier og installasjoner på trimposten i 
henhold til krav i merkehåndboka.

ADKOMST:

Det er ca. 3 km å gå eller sykle fra Mære, du kan ta av ved 
vasstårnet til Haugan og Lånkan. Det er også stier fra 
Brekka, Vist og Kringla. 

Se også UT.no

Ved ulykker ring 112 eller 113

Steinkjer kommune

1 rute = 100m

OM TUREN:

Type tur: Fottur, skogstur, topptur

Lengde: ca. 0,7 km

Varighet: 60 minutter

Vanskelighetsgrad: Enkel

Passer for: Voksne, barn, ungdom, seniorer

Anbefalt turperiode: Hele året

ALLEMANNSRETTEN

• Ta hensyn til utmarksnæringene
• Lukk igjen grinder etter deg
• Vis hensyn for andre brukere av utmarka
• Forstyrr ikke dyr og fugler
• Alt vilt er freda med unntak av lovlig jakt
•  Det er båndtvang fra 1. april og så lenge husdyra beiter

All ferdsel er på eget ansvar.

GRADERING

Her står du

Lett
• Nybegynnere
• Krever ingen spesielle ferdigheter
• I hovedsak kortere turer
•  I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere/barnevogn, merkes dette 

med eget symbol


