Til topps i Tveit

2014

Bli bedre kjent i marka
I perioden 1. mai til 15. oktober har du muligheten til å bli bedre kjent i Tveitbygdas
markaområder. For andre gang arrangerer Tveit Idrettslags turløypegruppe ”Til topps
i Tveit”. Vi har valgt ut 10 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 2014 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!

Bli med på kodejakt i skogen! Bildet er fra fjorårsets opplegg.

DELTAGERINFO
Klarer du å registrere deg på 8 (5 for
barn) av våre turmål i løpet av sesongen, samt sende inn skjemaet på
siste side, har du bestått årets krav til
fullførelse. Da er du kvalifisert til være
med deltagerlotteriet. Det er satt opp
tavler med kodeord på 10 turmål,
fordelt på ulike deler av bygda.
SESONG
Starter 1. mai og slutter 15. oktober.
REGISTRERING
Fristen for registrering av toppturer
er 1. november.
KRAV TIL FULLFØRELSE :
Voksne, 8 av 10 turmål.
Barn/ungd. t.o.m.16 år, 5 turmål.
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

Ferske granskudd gir flotte lysgrønne
farger i skogen på våren
BÅNDTVANG
Hunder skal være i bånd i perioden
1.april til 20. august. Løshunder kan
avlives på stedet dersom de jager vilt
eller husdyr.
MELD FRA OM FEIL
En henstilling til alle turgåere: Meld fra
om dere opplever noen feil eller mang-

forbudt å gjøre opp bål (ild) i eller i

ler ved trimpostene. F. eks om en bok er

nærheten av skogsmark. Tlf brannvesen: 110

utskrevet, blitt våt, eller om en av trim-

GPS-SPOR
GPS-spor til alle turene kan du laste
ned fra vår hjemmeside:
turloyper.wordpress.com

kassene eller oppslagstavlene har blitt
ødelagt eller lignende. Vi er svært takknemlig for tilbakemelding på dette.

Vi takker Midt-Agder Friluftsråd som har støttet
”Til topps i Tveit”

OVERSIKTSKART ALLE TURMÅL

Sannesvannet
Flyvrak
Guritjønn
Geitåsen
Geitåsen
Kildalsheia
Skredderhelleren
Skredderhelleren

Sjøhei
Falkodden

Kjevikheia
Kjevikheia
Trolldalshelleren

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.

Blåmeis er en av de vanligste fuglene du kan
treffe på i våre skoger.

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.

Ungdommer på tur. Til venstre er
rastepausen lagt til Nordretjønn, til
høyre er toppturmålet nådd ved
Guritjønn.

Kaffibål på Geitåsen.

KJEVIKHEIA 108 moh.

Kjevikheia 
Parkering



3,8 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Middels
stigning

Turen starter ved idretts-

venstre og etter hvert går

eller GPS. Siste stykket

anlegget til Forsvaret.

du over på traktorvei og

opp til toppen er ganske

Langs rullebanen på Kjevik tar du av

deretter sti. Vi hjelper til

bratt, men likevel helt ok.
Her har vi mer-

ved skiltet

ket med rød/

”Idrettsanlegg,
Forsvaret”.

hvite bånd. På
toppen har du

Parker ved

utsikt over Top-

anlagt P-plass
rett før anleg-

dalsfjorden og
Ålefjærfjorden.

get. Du fortset-

Hjemveien anbe-

ter innover den

faler vi at du

idylliske grusveien som

med enkel skilting når du

legger via Spordalstjønna.

snor seg gjennom de

går av veien, men for å

Det går fin sti fra Hvalviga

mange småheiene i områ-

være sikker på å finne

via denne tjønna. Se på

det. Når du kommer til

fram, må du ha med deg

kartet så finner du veien.

Hvalvika holder du til

denne brosjyra, annet kart

God tur!

SKREDDERHELLEREN 70 moh.

Skredderhelleren
Parkering



1,0 km
èn veg



1 time
tur/retur



Lett
stigning

Skredderhelleren

Skredderhelleren er en

ligger like nord for
Brattvollsheia. Det

stor heller med plass til
15 personer. Den går

beste utgangspunk-

langs bunnen av stupet

tet for turen er tøm-

og er ca 60 meter

merplassen midt i

lang. Under andre ver-

bakken opp Brattvollsheia. Plassen er

denskrig skal området
ha blitt brukt som skju-

kommunal, så her er

Spennende å utforske for liten og stor.

lested for å sende ra-

det greit å parkere.
Turen går først på traktor-

den igjen krysser bek-

diomeldinger.
Under stupet rett nord for

veien inn mot Mørkestøltjønn. Følg traktorveien ca

ken. Her er et stikryss hvor
man kan gå videre ned mot

helleren er et område med
store steinblokker. Her er det

300 meter til den krysser en

Tveidevann, eller til høyre og

mulig å finne skjulesteder for

bekk. Her tar du til høyre og
følger stien ned mot Skred-

inn mot Skredderhelleren. Fra
stikrysset vil det være merket

både store og små! Når
steinblokkene er passert får

dermyra. Stien krysser bek-

med røde bånd frem til helle-

du fin utsikt ned til Nordsida

ken fra Mørkestøltjønn og

ren. Helleren ligger omtrent

og inn i enden av Tveide-

går på nordsiden av myra før

under høyspentlinjen.

vann.

FLYVRAKET 195 moh.

Flyvrak 

Parkering



3,5 km
èn veg



2,0 timer
tur/retur



Middels
stigning

Turen starter ved par-

november 1944. Flyet

keringsplassen på fot-

skal ha mistet høyde

ballbanene på Solsletta

og var på vei til å snu

og følger merket løype

tilbake til Kjevik da

fra Solsletta enten over

det smalt inn i fjellet.

Egerhei eller opp fra

Vrakrestene er spredt

Moldbakken.

ut over et stort områ-

Du følger merket sti

Stiene i Sannesheia er lettgåtte og fine.

mot Heietjønn helt
fram til Bøtningsmyr der
går stien inn til venstre og
etter ca 100 meter krysser
stien løypa som kommer
opp fra Nordsida. Stien
inn er ryddet, men ikke
merket.

de, men det er få
store deler å finne. I

Det ligger noen rester

tillegg til der postkassa er

etter flyvraket, men det
meste er borte nå. Noen

plassert, ligger det flydeler under toppen av Tre-

partier av løypa inn er

kongene. Fem-seks tyske-

myr, så godt skotøy anbefales. Historien om flyvra-

re skal ha omkommet i
styrten.

ket: Dette er rester etter
et tysk fly som havarerte i

SANNESVANNET 170 moh.

Sannesvannet
Sannesvannet

Parkering



2 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Middels
stigning

Turen til Sannes-

bake anbefaler vi en

vannet er av det

svipptur oppom Sto-

lettgåtte slaget.
Riktignok må du

remyr, som er ei uvanlig stor myr til Tveit å

regne med noen

være. Gå tilbake ut til

høydemeter med
stigning, men til

grusveien, følg den
videre oppover og

gjengjeld går nes-

kryss over den første

ten hele turen langs grusvei. Du parkerer ved bom-

en mindre sti/traktorvei av
skrått til høyre. Denne

store myra. Et lite stykke
lenger vest kommer du ut

men som står ved fylkes-

følger du inn den siste

på Storemyr. Er du glad i

veien (pass på å ikke sper-

biten til Sannesvannets

gammel, raggete skog,

re bomveien). Så følger du

østre bredd. Her har vi

kan du heller gå litt in-

grusveien oppover, en

satt opp turpostkassa og

nenfor Sannesvannets

ganske slak stigning i

her passer det fint med en

nordre bredd. Her er et

halvannen kilometer. Et

kaffipause mens du ser ut

parti med flott, gammel

stykke opp i bakkene tar

over vannet. På veien til-

skog.

FALKODDEN 60 moh.

Parkering

 Falkodden


Turen til Falkodden starter
fra bommen inn for Kilåsen. (Du kan parkere på
plassen ved bommen).

1,5 km
èn veg

skogen. Etter kort tid
kommer du opp i mer
glissen skog, og du kan
stedvis se Drangsholtvan-



1 time
tur/retur



Lett
stigning

er framme på Falkodden.
Falkodden er et flott turmål for en lett kveldstur
eller søndagstur med fa-

Følg veien innover
mot Drangsholt-

milien. Har en med
små barn må en

vannet. Du vil passere Kiletjønn og
veien svinger så til
venstre og opp en

være oppmerksom
på at det er litt bratt
ned til vannet helt
ute på odden.

bakke. Veien til
Drangsholtvannet

Drangsholt og
Grødum velforening

tar her til høyre.
Du går videre rett
fram ca. 100 meter
og følger merking og
skilting til høyre og inn i

har anlagt en gapaFalkodden i skumring en vårkveld. huk på Odden, så
her kan en også
net. Gå løypa/stien videre
overnatte om en ønsker
en knapp kilometer og du
det.

GURITJØNN 147 moh.
Guritjønn

Parkering



1,5 km
èn veg



1 time
tur/retur



Moderat
stigning

Turen til Guritjønn kan starte

lengre, og den er i forfall. På

gå samme vei, eller gå via

enten ved Solsletta idrettsplass eller som vi foreslår i

vestsiden av vannet finner du

Solsletta. Velger du turen via
Solsletta går du ned igjen

dette tilfellet; Tveit Frikirke.

den siste bratte baken, så

Her er det god plass til å

tar du til høyre i krysset.

parkere, og det er godt

Her følger du merkingen

merket og skiltet helt til
Guritjønn. Du må regne

mot Solsletta, og stikk
gjerne innom Ole Høilands

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

hule på veien. Et siste al-

Bålkos ved Guritjønn

ternativ fra Guritjønn som vi sterkt anbefaler, er

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

en velbrukt bålplass. Her ,
eller enda lengre ut på od-

å ta en omvei og gå nordover
mot idylliske Heietjønn. Da

vei. Vel framme ved Guritjønn

den, er det flott å raste. Også

får du gått den fine skogs-

må du først forsere den gam-

i Guritjønn er det mulig å få

stien mot nord. Langs stien

le steindammen som sørget

fisk. Her er det barnevennlig

noen minutters gange fra

for høy vannstand i den gam-

fiske, siden vannet er fullt av

Guritjønn har lynet slått ned i

le drikkevannskilden. Nå har

lettlurte småabbor. Når du

ei gran. Spennende å se kref-

ikke dammen noe funksjon

skal hjem igjen, kan du enten

tene som har vært i sving!

SJØHEI 179 moh.
Parkering

Sjøhei



2,3 km
èn veg



2,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

ter, i alle fall når du har forlatt
driftsveien fra Drangsholt. Det
er lite trafikk av folk til Sjøhei,
men plassen er fin og litt
utsikt har du også. Det er
bygd en liten varde på toppen. Her oppe er det anbefalt
å nyte medbrakt mat og kaffe.

Turen til Sjøhei er det naturlig

Øygardstjønna må du ta av

Merk for øvrig at du et kort
stykke før du går av driftsveien ved Øygardstjønn, går
på den gamle ferdselsveien

å starte fra parkeringen ved
Åsen, altså på veien opp til
Drangsholtvann. Følg den nye,

og gå i terrenget på egen
hånd. Vi anbefaler derfor at
du har med deg godt kart,

som kalles Gamle Høvågvei.
Vil du gå mer av den, anbefaler vi at du på hjemveien tar

blåmerkede løypa som går
mot Urdalen. Regn med litt
stigning fra Kiltjønna til top-

GPS eller denne brosjyra. Vi
hjelper til med litt midlertidig
merking med røde bånd.

av til høyre ved Øygardstjønn.
Herfra er det tydelig å se
ferdselsveien.

pen av kleivene ved Øygardstjønn. Ikke lenge etter

Turen til Sjøhei gir deg følelse
av å vandre i øde skogstrak-

Toppen av Sjøhei er skogkledt, men noe utsikt er det likevel.

KILDALSHEIA 184 moh.

Parkering

Parkering
Kildalsheia


Turen til Kildalsheia kan
starte fra to forskjellige
steder – Arvehuset ved
Dønnestadveien like nord
for Boen Gård eller fra
bommen inn for Kilåsen.
Begge turene går i årets
nymerkede løyper.
Ved Arvehuset kan du parkere
rett ved hovedveien (til høyre
for skilt og karttavle som er
satt opp). Følg så driftsvegen
oppover lia. Du vil her få fin
utsikt over Boen og deler av
bygda. Veien blir smalere og
vil etter hvert bære mer preg
av sti når du kommer øverst i
lia. Her kan du ta turen ut til
Buheia for storslått utsikt eller

1,5 km
èn veg



fortsette innover og følge
skilting mot Kildalsheia. Vel
oppe har du fin utsikt mot
Drangsholt/Grødum og innover mot Drangsholtvannet.
Turen kan fortsette videre
noen hundre meter tilbake og
så over mot Nordretjønn som
er et fint sted for en rast. Her
møter du løypa som kommer
fra Drangsholt/Kilåsen. Videre
kan du fortsette turen langs

1,5 timer
tur/retur



Sterk
stigning

Nordretjønn og ned driftsvegen til der du parkerte.
Starter du turen fra bommen
ved Kilåsen går du veien innover mot Drangsholtvannet.
(parkerer på plassen ved bommen). Når du kommer til
Kiletjønn, ta av mot høyre.
Følg merkingen langs tjernet
og videre oppover lia. Lia er
bratt, men du kommer raskt
opp i høyden og så snart du er
oppe ser du utover Nordretjønn. Herfra kan du fortsette videre over mot Kildalsheia. I området som vi her har
beskrevet er det flere muligheter for rundturer i de nye
løypene. Sjekk kart og god tur!

GEITÅSEN 190 moh.

Geitåsen

Parkering



2,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Sterk
stigning

Geitåsen er en av de

en geocache gjemt.

flotteste utsiktspunktene vi har å by på i

På veien ned fortsetter du mot Solsletta,

Tveit. Derfor tar vi
også turen hit i år,

og sving gjerne
innom Ole Høylands

som vi gjorde det i

hule, som er spennen-

fjor. Du starter ved
idrettsplassen på Sols-

de å undersøke for
barna. Ved hula er det

letta. Vi anbefaler at
du tar turen over Eger- Geitåsen har flott utsikt å by på.
heia i begynnelsen av turen.
Videre går du opp den gamle

også en betydelig
fjellvegg som går for
å være en god klatrevegg.

Du følger en gammel, forseggjort ferdselsvei opp til top-

driftsveien Mollkleivveien. På
toppen tar du til høyre i krys-

Boltfester avslører klatrepotensialet her.

pen av Egerhei. Så fortsetter

set som viser vei ned til Sols-

du videre opp driftsveien

letta igjen. Om ikke lenge tar

som kommer fra Nordsia, og

en avstikker deg ut til kanten

opp til snuplassen på drifts-

av Geitåsen. Her er anlagt en

veien fra Slengheia som er

benk og utsikten er upåkla-

anlagt for bare 10 år siden.

gelig. Like i nærheten ligger

TROLLDALSHELLEREN 95 moh.
Parkering

Trolldalshelleren



3,1 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Turen starter

store steinblokka

på parkeringsplassen ved

som har vært brukt
som boplass helt

lysløypa på
Dønnestad. De

tilbake til steinalderen. Har du interes-

første hundre

se av geocaching,

metrene går
langs grusveien

kan vi opplyse at
en slik cache er

før du kan ta
inn i skogen og

gjemt ved helleren.
Veien tilbake kan

følge den blå-

du jo gå via Trol-

merkede og
fine stien forbi Frøtjønn. Stien

Havsyn. I krysset der stien

letjønn. Også denne stien er flat og lettgått.

går i slakt terreng i retning

kommer fra Trolletjønn tar du

Siste del av turen kan du gå

Havsyn. Du passerer idylliske

til venstre og bare etter et

lysløypa enten med eller mot

Tvitjønnane der du kan se

titalls meter får du øye på

gangretningen. Går du mot

ørreten hoppe. Videre kom-

skiltet merket med ”Heller”.

gangretningen får du den

mer du til Heljestjønn og tar

Følg merket sti i 100 meter

lengste turen tilbake til par-

stien videre nordover mot

og så er du ved den flotte,

keringsplassen.

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

KJEVIKHEIA
SKREDDERHELLEREN
FLYVRAKET
SANNESVANNET
FALKODDEN
GURITJØNN
SJØHEI
KILDALSHEIA
GEITÅSEN
TROLLDALSHELLEREN

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

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

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

