Til topps i Tveit

2013

Bli bedre kjent i marka
I perioden 15. mai til 15. oktober har du muligheten til å bli bedre kjent i Tveitbygdas
markaområder. For første gang arrangerer Tveit Idrettslags turløypegruppe ”Til topps
i Tveit”. Vi har valgt ut 9 turmål, som vi har markert med en registreringstavle med
opplysninger om målet, samt et kodeord. Kodeordene samler du opp og sender inn
ved sesongslutt. Da er du med i trekningen om fine premier.
I denne infofolderen har vi laget oversiktskart som viser hvor alle turmålene er. I tillegg har vi laget detaljerte kartutsnitt for hvert enkelt turmål. Det er meningen at disse utsnittene skal være gode nok til at du finner fram til toppen, uansett om det er
merket eller ikke. Du vil i beskrivelsen av hvert enkelt turmål få vite mer om turlengde,
antatt gangtid, beskrivelse av rutevalg, om løypa er merket eller ikke, severdigheter
underveis samt beskrivelse av hvor det er anbefalt å parkere.
Så håper vi mange vil prøve seg på en skogstur i løpet av 2013 og vi kan garantere at
du vil lære deg nye, flotte turmål som du kan oppsøke igjen senere. Vi oppfordrer
dere til å ta med barna, for de fleste turene er overkommelige både med tanke på
stigning og lengde. Det å gå på tur for å finne kodeord er spennende for barna.
God tur!

Ta med barna på tur!

DELTAGERINFO
Klarer du å registrere deg på alle våre
turmål i løpet av sesongen, samt sende inn skjemaet på siste side, har du
bestått årets krav til fullførelse og er
dermed kvalifisert til deltagelse i årets
deltagerlotteri. Det er satt opp tavler
med kodeord på 9 turmål, fordelt på
ulike deler av bygda.
SESONG
Starter 15. mai og varer fram til 15.
oktober.
REGISTRERING
Fristen for registrering av toppturer
er 1. november.
KRAV TIL FULLFØRELSE :
Voksne, alle 9 turmål.
Barn/ungd. t.o.m.16 år, 5
turmål.

Rome - en karakterplante i
blaute Tveit-myrer

forbudt å gjøre opp bål (ild) i eller i
nærheten av skogsmark. Tlf brannvesen: 110

KART OG KOMPASS
På lengre turer er det lurt å ta med
kart og kompass. Vi anbefaler turkartet ”Tveit” som er i salg i bokhandlere i Kristiansand og på DNT Sør sitt
kontor i krysset Tollbodgata/
Kirkegata.
FARE FOR SKOGBRANN
Fra 15. april til 15. september er det

BÅNDTVANG
Hunder skal være i bånd i perioden
1.april til 20.august. Løshunder kan
avlives på stedet dersom de jager vilt
eller husdyr.
Vi takker MidtAgder Friluftsråd
som har støttet ”Ti
på topp i Tveit”

OVERSIKTSKART ALLE TURMÅL

Sandnesheia
Geitåsen
Geitåsen
Borgeheia
Borgeheia

Varen

Guritjønn
Buheia

Falkodden

Rossheia
Havsyn

VIS HENSYN NÅR DU PARKERER
Siden turene vi tilbyr ikke er hverken veldig lange eller krevende, oppfordrer
vi dere til å sykle til anbefalt parkeringsplass. Men skulle du likevel ta bilen,
er det viktig at du viser hensyn og parkerer på plassene vi foreslår. Ikke parker bilen slik at den er til sjenanse for andre og ikke parker på privat grunn
uten tillatelse.

Beveren er et trivelig
innslag i Tveit som du kan
få et glimt av om du er
heldig og dyktig. Her fra
Mørkestøltjønn.

DEL DINE OPPLEVELSER
Vi håper du deler din turopplevelse med andre når du har vært ute. Tveit ILs
turløypegruppe har egen Facebook-side, og vi anbefaler deg å søke opp den
for å poste bilder og tekst fra turen din. Da inspirerer du også andre til å ta
turen ut i vår flotte natur.

Lykkelig abborfisker ved
Guritjønn.

God utsikt på vei til Varen.

HAVSYN 150 moh.

Parkering

Havsyn



3,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Lett
stigning

Turen starter ved parke-

heldig å få øye på beve-

ringsplassen til lysløypa

ren som holder til her.

på Dønnestad. Her starter
også skiltingen til Havsyn.

Videre kommer du til Heljestjønn før du går til

Du vil se av kartet at det

venstre i løypekrysset.

er flere mulige veier til
målet. Velger du sydligste

Følg skiltingen videre så
nærmer du deg snart

trasè, får du en fin tur i

Havsyn. Vel oppe kan du

svakt stigende terreng og
du passerer flere fine små

nyte flott havutsikt. Tilbake kan du også velge mel-

skogsvann. Har du kjøpt

lom flere traser. Velger du

fellesfiskekortet for Kris-

turen syd for Rossheia får

tiansand, kan du dessuten

du en veldig flat rute

prøve fiskelykken i

hjem. Velger du trasen

Frøtjønn rett øst for fot-

nord for Rossheia får du

ballbanene. Videre kom-

der det også vaker. Kom-

flere hundre meter ekstra

mer du forbi Tvitjønnane,

mer du stille, kan du være

på grusveg.

BORGEHEIA 178 moh.
Borgeheia

Parkering



3,5 km
èn veg



2.5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Turen kan du starte fra

trutt. Videre kommer du inn i

parkeringsplassen ved
befalsmessa til luftforsva-

et fint heieterreng med mye
furuskog på skrinn mark. Når

ret. Denne turen er ikke

du etter et godt stykke får

merket, så du er avhengig

øye på kraftledningene er det

av å lese kartet nøye. Start

bare å sikte deg inn på den

på stien som går ut i skogen helt i nord på parke-

nærmeste toppen på høyre
side av stien. Toppen ligger

ringsplassen. Du begynner

rett på sydsiden av kraftlinje-

umiddelbart på en lang
stigning. På toppen kom-

ne. Veien tilbake velger du
selv, men har du gått deg

mer du i et stikryss og tar
til venstre. Etter et par-tre

varm med kart og kompass,
kan du jo velge enten en mer

hundre meter kommer du

nordlig trase hjem, eller hvor-

til nok et stikryss og du tar
til høyre og oppover den

for ikke gå rett sørover og få
med deg idylliske Hvalviga

ganske tydelige stien. Vide-

og gå grusvei derfra og tilba-

re følger du stort sett rett

kryssene og hovedregelen er

fram i de litt utydelige sti-

at det skal stige jevnt og

ke til parkeringen?

ROSSHEIA 190 moh.

Rossheia

Parkering



3,0 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Middels
stigning

Turen starter ved lysløypa

innover. Om litt kommer

Men hold deg til blåmer-

på Dønnestad. Det anbe-

du til et løypekryss, der du

kene, så finner du veien.

fales at du går lysløypa

kan følge skiltingen mot

Helt på toppen vil du

østover og når du kom-

oppdage at det er lite til

mer inn i Kvassekleiv tar

utsikt. Men til gjengjeld

snart ei merka løype av i

kan du studere gravrøyse-

retning Havsyn. Denne

ne som ligger på toppen

løypa går gjennom Trolldalen, og ganske snart

av Rossheia. På hjemoverveien må du gå samme

passerer du ei lita, trolsk

vei ned av heia om du vil

tjønn som fornuftig nok
heter Trolletjønn. Litt

ha merket løype. Hvis
ikke, går det greit å ta

fuktig vil det nok være i

nordøstover og ta seg

stien, eller skal vi heller
kalle det traktorveien.

Rossheia. Det går bratt

ned til stien i Fambudalen
og følge den tilbake til

Men det er likevel fint å

oppover et stykke, og

Dønnestad.

gå den slake stigningen

stien blir mindre tydelig.

SANNESHEIA 240 moh.
Sannesheia

Parkering



4 km
èn veg



2,5 timer
tur/retur



Middels
stigning

Turen starter ved idretts-

bør du huske å skrive deg

plassen på Solsletta. Her-

inn i turboka, og ikke

fra er det fint å gå over
Egerheia og følge den

minst ta en rast for å hvile
øynene på den vakre, lille

ytre løypa , over Heller-

tjønna. Nå har du bare et

dalsheia. Stikk gjerne
innom utsiktspunktet det

lite stykke igjen til toppen
av Sannesheia. Men dette

er skiltet til. Videre følger

partiet er ikke merket. Se

du den merkede stien
mot Heietjønn. Etter at de

derfor nøye på kartet.
Stien opp er utydelig,

verste stigningene er un-

men du finner fram. Tilba-

nagjort, kommer du inn i

ke kan vi anbefale veien

flott heieterreng med
glissen furuskog og åpne
myrer. Ved Trekongane

Store deler av turen går i et naturreservat. Her
er et av kjempetrærne som gjør området
spesielt verdifullt.

møtes to løyper, men du

nordover mot Heietjønn.

følger merkingen videre

Vel framme ved Heietjønn

om Guritjønn. I denne
tjønna kan du fint få abbor på kroken. Fiske med
mark er spesielt anbefalt.

FALKODDEN 60 moh.

Parkering

 Falkodden



1,5 km
èn veg



1 time
tur/retur



Lett
stigning

Turen starter ved bommen

faler å gjøre på veien tilbake.

ningen til Falkodden. Følg

som hindrer motorferdsel inn
til Drangsholtvann. Her er det

Her er en grunn bukt nord i
Drangsholtvannet som egner

stien gjennom skogen til du
er framme ved Falkodden.

en parkeringsplass med plass
til et knippe biler. De første

seg godt til å ta et bad. Eller
til fisking for den saks skyld.

Her har Drangsholt og
Grødum vel bygget en flott

hundre metrene går langs en

Men vi skal til Falkodden, og

gapahuk som kan benyttes

idyllisk grusvei. Du vil
skimte Kiletjønn til

av den som måtte
fare forbi. Overnat-

høyre og kanskje ser
du spor etter beve-

ting er fullt mulig.
Når du først har

ren når du krysser

kommet hit, anbefa-

bekken som renner
under veien mot

ler vi deg å prøve
fiskelykken. Bildet til

tjønna. Videre tar du

venstre viser fangst

til på en sterk stigning. Når veien deler

Ørret tatt i Drangsholtvann tatt fra samme område. Husk å kjøpe

seg, skal du holde til venstre.

tar til venstre i nevnte kryss.

Går du til høyre havner du i

Etter bare 50 meter, ser du et

Drangsholtstøa, noe vi anbe-

skilt og en sti som viser ret-

fiskekort!

GURITJØNN 147 moh.
Guritjønn

Parkering



1,5 km
èn veg



1 time
tur/retur



Moderat
stigning

Turen til Guritjønn kan starte

den gamle drikkevannskilden.

ritjønn er det mulig å få fisk.

enten ved Solsletta idrettsplass eller som vi foreslår i

Nå har ikke dammen noe

Her er det barnevennlig fiske—siden vannet er fullt av

dette tilfellet; Tveit Frikirke.

lettlurte småabbor. Et godt

Her er det god plass til å

tips er å fiske med små-

parkere, og det er godt

mark. Når du skal hjem

merket og skiltet helt til
Guritjønn. Du må regne

igjen, kan du enten gå
samme vei, eller gå via

med en del stigning, men
det er turen verdt. Helt i
starten går løypa langs en

Solsletta. Velger du turen

Bålkos ved Guritjønn

via Solsletta går du ned
igjen den siste bratte ba-

fin liten sti, mens resten av
turen går på lettgått traktor-

funksjon lengre, og den er i
forfall. For øvrig synd, siden

ken, så tar du til høyre i krysset. Her følger du merkingen

vei. Den siste biten inn til

lav vannstand forsterker gro-

mot Solsletta, og stikk gjerne

Guritjønn kan være noe

ingen i vannet. På vestsiden

innom Ole Høilands hule på

blaut. Vel framme ved Gu-

av vannet finner du en vel-

veien. Du ender i bunnen av

ritjønn må du først forsere

brukt bålplass. Her , eller

Slengheia. Så følger du Sols-

den gamle steindammen som

enda lengre ut på odden, er

lettaveien mot øst.

sørget for høy vannstand i

det flott å raste. Også i Gu-

VAREN 190 moh.

Varen
Parkering



1,0 km
èn veg



45 min
tur/retur



Lett
stigning

stikryssene. Etter bare èn
kilometer er du framme. Flere
steder på vei opp har du
flott utsikt mot havet. Du er
nå på Lømslandsheia, og
landskapet er ganske åpent
og idyllisk med furuskog og
myrer. Vil du oppleve mer av
dette, kan du fortsette den
stien du har startet på. På
delvis merket sti kan du få
Turen til Varen er hverken

krappe svingen like før top-

deg en drøyt 7 km sløyfe
som går først nordover, så

lang eller strabasiøs. Men du

pen. Herfra går du noen få

dreier mot øst og ned mot

verden så flott! De verste

meter nedover langs veien,

Mørkestølstjønn og tilbake til

kneikene har du jo unnagjort

og du vil se stien mot Varen

tømmervelta. Det kan være

i bilen på vei opp Brattvoll-

gå rett oppover i lia. Stien er

lurt å ha kart med seg for å

heia. Et greit utgangspunkt

delvis merket. Hovedregelen

være sikker på å finne fram.,

er tømmervelteplassen i den

er at du holder til venstre i

selv om ruta er delvis merket.

BUHEIA 142 moh.
Parkering

Parkering

Buheia



1,5 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Vi har valgt den sørligste

stigning inn i Buheia. Det

toppen av de 3 toppene
på Buheia. En flott topp-

er en brukbar sti hele veien
inn mot toppen.

tur for som passer for de
fleste. Utsikten er flott

Anbefalt parkering ved
Zoar bedehus.

utover Tofdalselva fra

Utsikten fra toppen er flott,

Boen til Kjevik, spesielt
med en vakker solned-

Boen bruk og Boenfossen
rett under oss og bebyg-

gang.
Det er flere veier til top-

gelsen utover fra Boen/
Sannes og videre utover

pen, men vi kan anbefale to

pen. Vi gjentar at denne

med Krageboen, Kvale, Ryen,

ruter for å komme til målet.
Den korte og mest utfordren-

ruten kan være for krevende
for enkelte.

Kjevik og til slutt utover
Tofdalsfjorden.

de går inn bak Bumoen skole
og følger skogkanten under
heia frem til en tydelig kløft
på sørsiden av toppen. En må
beregne noe klatring opp
den bratte lien opp mot top-

Anbefalt parkering ved Boen
Bru.
Det er også en litt lengre tur
som starter i Kilen bak Lundshaugen som har moderat

På toppen kan du sitte og
nyte noe godt medbrakt og
se på solnedgangen sammen
med din kjære.

GEITÅSEN 190 moh.

Geitåsen

Parkering



2,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Sterk
stigning

Turen starter ved idrettsplassen på Solsletta. Herfra anbefaler vi å gå over Egerheia.
Følg stien som går rett inn i
skogen til venstre for fotballbanen. Stien går i jevn stigning til du når Egerheia. Her
er skogen tett og det er ingen utsikt. Etter noe nedoverbakke kommer du ut på traktorvegen fra gården Nordsia.

Fra Geitåsen kan du se virkelig langt!

Du går til høyre og møter
skogsveien fra Slengheia. Her

som viser til ”Utsiktspunkt”.

hjem fortsetter du i sørlig

går du til venstre og stig-

Følg denne og du er snart på

retning. Hele veien følger du

ningen fortsetter. På Heller-

Geitåsen. Her har vi laget to

fine skogsstier som er godt

dalsmyr holder du til høyre. I

enkle benker som du nå vil

merket og skiltet. Stikk gjerne

neste kryss må du svinge av

trenge for å få pusten igjen.

innom Ole Høilands hule på

til høyre, i retning Solsletta

Nyt utsikten—kanskje den

veien ned.

igjen. Snart møter du et skilt

beste i Tveit? Når du skal

KULTURORIENTERING
Birkenes Idrettslag sin
orienteringsgruppe arrangerer kulturorientering hvert år. Dette er et
spennende opplegg der
man kan finne poster i
skogen etter samme prinsipp som i turorientering—altså med
kart og kompass. Men for

å gjøre turen enda mer
innholdsrik, er postene
lagt til steder som har en
historie ved seg. Dette
har i lang tid vært en populær aktivitet i Birkenes.
I 2013 er fem av postene
plassert i Sannesheia
med utgangspunkt på
Solsletta. Vi anbefaler å

ta denne ekstra runden!
Opplegget koster kr. 120,
og da får du hele 40 poster som du kan plukke,
flesteparten i flotte turområder på Kleppheia
syd for Ogge og i Birkeland/Tveide. Løp og kjøp
hos Joker Tveit Snarkjøp
eller Best Birkeland!

Bilde fra kulturorientering på Toplandsheia i 2012.

HENSTILLING TIL ALLE TURGÅERE
En henstilling til alle turgåere. Meld fra om dere opplever noe feil eller mangler ved trimpostene. F. eks om en bok er utskrevet, blitt våt,
eller om en av trimkassene eller oppslagstavlene har blitt ødelagt eller lignende ting. Vi er
svært takknemlig for tilbakemelding på dette.

REGISTRERINGSKORT
Premiering:

Ved sesongslutt vil vi foreta en trekning blant alle som har sendt inn
kupongene pr. post eller sendt oss kodeordene på e-post.
Send kupongen til : Tveit IL v/Lars J Sundsdal, Solsletta 4, 4658 Tveit. Eller samle
kodene og send til lars-sundsdal@hotmail.com

TURMÅL

DATO

KODE

HAVSYN
BORGEHEIA
ROSSHEIA
SANNESHEIA
FALKODDEN
GURITJØNN
VAREN
BUHEIA
GEITÅSEN

NAVN: ……………………………………………………………………………….TLF: …………………………….

ADRESSE: …………………………………………………………………………………………………………………

POSTNR.: ………………………………… STED: ………………………………………………………………...

