
Kirketaket (1439 moh) er en av 
landets mest kjente toppskiturer.  
På bildet ser vi Kirketaket foran 
Kjøvskartind. 

Turen opp er tung, men du får en 
fantastisk utsikt og lange, bratte 
utforkjøringer.  

Navn Kirketaket 
Vår vurdering  
Sted Isfjorden 
Timer samlet 6 
Total stigning 1350 meter 
Utsikt  
Finne veien Greit 
Nedkjøring Bratt og lang 
Luftig Farlig stup med 

skavler på toppen. 
Anbefalt utstyr Ski med  

stålkanter og feller. 

Kartreferanse 1320 II Eresfjord 

Kirketaket 
Isfjorden 
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Til venstre mot 
Grøvdal. 

3

Kjørebeskrivelse 
Fra Molde kjører du mot Åndalsnes. Ferge 
Sølsnes – Åfarnes. Etter Torvik ser du 
Åndalsnes på andre siden av Isfjorden. Vi 
skal nesten inn til bunnen av fjorden. Her 
tar vi av til venstre mot Grøvdal (1). Ta til 
høyre på toppen av bakken. Kjør deretter 
gjennom sentrum i Isfjorden (2). Følg skilt 
mot Grøvdal og Dalsbygda. Her ser du 
Kirketaket og Kjøvskartinden opp mot 
venstre. 

I krysset 500 m lenger framme tar du til 
venstre mot Grøvdal (3). 
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Etter en halv kilometer tar du igjen 
til venstre, på vei merket ”Mås-
vassbu” (4). Der veien flater ut er 
det mulig å parkere (5). På store 
utfartsdager kan det være proble-
matisk å finne plass her. Alternativ 
parkering er ved skytebanen (P2 på 
kartet). 

Rutebeskrivelse 
Følg veien merket ”Bomvei” 
oppover (6). Her er det ofte 
oppkjørte spor. Løypa går i en stor 
sving ut mot venstre. Oppe på flaten 
deler løypa seg. Vi går til venstre 
mot Kirketaket (7). På returen kom-
mer du den andre veien.

Mot Kirketaket Retur 
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Og til venstre mot Måsvassbu. 
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Bomvei i starten. 
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Parkering langs veien. 
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Etter et åpent område fortsetter 
turen på en stitrasé inn i skogen 
på skrå opp mot venstre i 
retning Snortungen (8). Stien 
treffer en annen sti (9) som du 
følger mot høyre (skiltet mot 
Kirketaket). Litt høyere oppe 
blir skogen mer glissen, og ved 
et nytt skilt til Kirketaket tar du 
av bratt opp til høyre (10).  

Du krysser oppover i et terreng 
med lite skog. Løypa runder 
vestkanten av ryggen fra 
Steinberget. Litt over skog-
grensa må du svinge opp mot 
høyre for å komme inn på ryg-
gen der den starter (11). Bak 
deg ligger Isfjorden (12). 

Isfjorden med Åndalsnes på utstikkeren. 
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Ta av fra stien her. 
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Stimøte. 
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Mot vesttoppen av Steinberget. 
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Følg stitraséen i retning Snortungen. 

8

187 



Du følger nå den brede og nesten flate 
ryggen av Steinberget (981 moh) innover 
(13). På slutten må du litt opp og så ned. 
Deretter er det en lang og tung motbakke 
langs ryggen til toppen (14).  

▲Gå inn fra venstre mot varden. På toppen 
må du være ytterst forsiktig. Her er det 
store skavler, over 400 meter høye stup. På 
østsiden av varden går det et hakk inn i 
fjellet, ofte dekket av en skavl. Hold deg 
derfor kun på den siden av varden der du 
kom opp (15). 

”Bare” en motbakke gjenstår. 
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Over ryggen 
på Steinberget. 
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På trygg side av toppvarden. 
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På retur kjører vi hundrevis av 
telemarksvinger ned den enorme 
bakken til Kavlisetra (16). På grunn av 
rasfare fra Steinberget må du nesten 
ned til Kavlisetra før du dreier til høyre 
mot Isfjorden (17). Hold høyre side av 
elva. På slutten kjører du på en traktor-
vei og møter løypa fra turen opp (7).  

Nær Kavlisetra svinger  
du mot Isfjorden. 
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Retur under Steinberget. 
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Baksiden av Kirketaket  
er ikke til å spøke med. 189 


