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Heltrukken løype kjøres til helger og  
ekstra i vinterferier og høytider.  
Blå og røde løyper som ligger sør for E14  
er merket med blå og røde staker.
Stiplede løyper kjøres sporadisk  
og fortrinnsvis i påsken.
Stiplet løype fra Finnhaugan mot Steinfjellet 
kjøres fra februar de helger det er forhold til det.
Teveldalsleden fra P-plass til Skurdalsporten 
kjøres av de som vedlikeholder denne leden  
og er offentlig snøskutertrasé.

TEGNFORKLARING:

Utarbeidet av Teveldal Velforening



SKILØYPER I TEVELDAL  
– LITT HISTORIE
Det har vært kjørt skispor i 
Teveldalen i mange år, og da ho-
vedsakelig med snøskuter med 
sporkjelke. Traseen fra Tevel- 
tunet Fjellstue, via Flåvollen og 
Finnhaugan til Stordalen har 
vært mye brukt. I denne traséen 
har Dalarennet (12 km) gått 
helt siden 1967 – med start fra 
Teveldalen (de siste år fra Tevel-
tunet Fjellstue) og innkomst ved 
Dalatun på Stordalen. I 2018 ble 
det 50. turrenn arrangert og det 
har alltid vært mellom 250 – 300 
startende. Rennet har vært avlyst 
to ganger pga snømangel. I be-
gynnelsen var det konkurranse- 
klasser og turklassen gikk på 
idealtid. De to meråkerbyggene 
Morten Bjørnås og Magnar Lun-
demo har vært de raskeste og 
gjennomført løpet på 35 min. Nå 
arrangeres Dalarennet fast hver 
skjærtorsdag og er blitt et tur-
renn/ familietur med matstasjon 
øverst i Finnhaugan der en får 
kjøpt forfriskninger med mere, 
pølser for grilling på bål. 
I 1972 ble NM på ski 50 km og 
stafett 3x10 km menn arrangert 
på Teveldalen på grunn av snø-
mangel nede i Meråker. Det ble 
tilkjørt snø og preparert løype- 
traséer på kort varsel. Like før 
konkurransedagene kom, 

snødde det så kraftig på Tevel-
dalen at man måtte bruke tråk-
kemaskin fra Storlien. Dagens 
løyper til Finnhaugan, Flåvollen 
og Seterfloan, merket rødt og 
blått på kartet, er nesten identisk 
med NM- løypene fra 72.
Storlien er utgangspunkt for 
et stort løypenett. I dag kjøres 
det skiløype fra alpinbakken på 
Storlien og ned til jernbanelinja. 
Velforeningen kjører løypa etter 
kjerreveien fra Steinfjellet Hytte-
grend og opp til E14 slik at det 
er mulig å gå på ski korteste vei 
mellom Teveldalen og Storlien. 
Storlirennet går fra Storlien Høy-
fjellshotell via Skurdalsporten 
 til Grova i Meråker. En 36 km 
lang skitrasé i flotte omgivelser. 
Turrennet startet før krigen og er 
blitt arrangert årlig med unntak 
av årene mellom 1991-2003. 
Traséen går i fin natur, men er 
værutsatt. Enkelte år er rennet 
blitt flyttet til Grova. I 2019 måtte 
rennet avlyses på kort varsel 
på grunn av vind. Som en liten 
erstatning for avlyst renn, ble 
traséen tråkket til påske. I det 
fine været ble den flittig brukt av 
mange. I 2020 arrangeres World 
Cup - løp i traséen til Storli-
rennet.     

NOEN TURFORSLAG:
FLÅVOLLEN, FINNHAUGAN, 
SETERFLOENE, STORBEKKEN.
I området omkring Flåvollen, sør-
vest for Teveldalen, er det laget 
mange fine rundløyper merket, 
blå og rød.  Det er to gapahuker 
 i området som kan benyttes til 
å raste i og evt tenne ild i bål-
panner som er plassert der.  Fra 
Flåvollen kan man gå vestover 
over Seterfloene til Finnhaugan. 
Løypa ligger i åpent terreng med 
fine furumoer. Det gir følelsen av 
å være på høyfjellet. Ved Finn- 
haugen er det satt opp trimboks.  

STEINFJELLTJØNNA
Fra Finnhaugan kan man ta av 
mot øst mot Steinfjelltjønna og 
returnere tilbake til Finnhaugan 
i en rundløype (stiplet). Denne 
tjønna bak Steinfjellet er et 
bra fiskevatn, både vinter og 
sommerstid.

SKURDALSPORTEN
Nord for Teveldalen , i Tevellia- 
området, er det flere løyper man 
kan benytte. Fra grustaket nede 
ved Tevla kan man velge å følge 
skutertraséen Teveldalsleden 
som går nesten bort til Skurdals- 
vollen før den svinger tilbake 
og passerer under jernbanelinja 
(undergang vest) og videre opp 
til Skurdalsporten Fjellstue. Et 

annet alternativ er å starte øverst 
i Tevelliveien øst, passere under 
jernbanelinja (undergang øst) 
og følge skiløypa til venstre (mot 
vest) forbi gapahuken i Tevellia 
og fortsette videre mot Skurdals- 
porten. Begge disse traséene 
møtes før Skurdalsporten. 

GRENSEDALEN
Fra undergang øst kan man ta 
til høyre og følge grensedalen 
(stiplet) opp til Skurdalsporten. 
Man kommer inn på Storlirennet 
og løypenettet fra Storlien.  Det 
er også en fin tur motsatt vei fra 
Skurdalsporten langs Storlirenn-
traséen og ned Grensedalen. 
Løypa om Grensedalen blir fore-
løpig bare kjørt i påsken, men 
egner seg fint til løssnøkjøring 
nedover.

TEVELDALEN – STORLIEN
Øst for Teveldalen kjøres spor 
opp kjerreveien til E14. Ved å 
krysse E14 og jernbanelinja 
kommer man opp på skiløypa 
som går bort til alpinanlegget på 
Storlien. Fra Storlien Høyfjells- 
hotell er det merket løyper 
tilbake mot Skurdalsporten der 
en kan velge å følge løypa rundt 
Skorin – Storlirennet og videre 
ned til Teveldalen. Alternativt 
kan man følge Grensedalen ned.

TEVELDAL VELFORENING
Teveldal Velforening, stiftet 23. mars 2016, arbeider 
for medlemmenes felles interesse for turområdene 
og det sosiale miljøet i Teveldalen. Enhver med eien-
dom i området kan bli medlem. De to hytteforenin-
gene Steinfjellet Hyttegrend og Tevellia Hytteeierlag 
er kollektivt medlem gjennom kontingent fra hytte- 
foreningene. Disse er representert i styret i  
Velforeningen. 
Velforeningen mottar i hovedsak støtte fra grunn- 
eiere og lokal virksomhet på Teveldalen og Meråker 
kommune. Andre bedrifter i Meråker og på Storlien 
bidrar med reklamepenger. Velforeningen finansierer 
løypekjøring, merking og tilrettelegging av turstier 
(klopper og broer), rasteplasser og gapahuker etc.
Velforeningen fastsetter årlig medlemskontingent ut 
fra hva eierne ønsker og kan bidra med. Dette legger 
føringer for aktivitetsnivået i Velforeningen.
Det har i flere år vært et samarbeid mellom hytte-
foreningene på Teveldalen om kjøring av skispor. 
Dette var også kimen til at det ble etablert en 
Velforening. I dag er en stor del av aktivitetene til 
Velforeningen tilrettelegging av preparerte skiløyper 
i Teveldalen. Dette gjøres på dugnad og med egen 
snøskuter og innleid maskinhjelp (gravemaskin, 
tråkkemaskin) ved behov. Ved å gå inn på loyper.net 
kan man finne løypene under Trøndelag – Teveldalen 
med farvekoder som viser hvor lenge siden løypene 
er kjørt.
Teveldal Velforening har egen facebookside der 
formålet er informasjon om turmål – turtraséer for 
ski og løypekjøring og turer sommers tid. Likeså 
aktiviteter i regi velforeningen – dugnader – forslag 
til nye aktiviteter.
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Ledige hyttetomter
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952 52 315

TEVELDAL 
VELFORENING

Bidrag til løypekjøring

514226

Gå inn på 
  loyper.net 

for å se når 
løypene er kjørtFølg oss på facebook


