Til topps i Tveit

2015

Bli bedre kjent i marka
I perioden 1. mai til 15. oktober har du muligheten til å bli bedre kjent i Tveitbygdas
markaområder. For tredje år på rad 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. Du vil i beskrivelsen
av hvert enkelt turmål få vite mer om turlengde, antatt gangtid, beskrivelse av rutevalg, hvordan løypa er merket, severdigheter underveis samt beskrivelse av hvor det
er anbefalt å parkere.
Så håper vi mange vil prøve seg på en skogstur i løpet av 2015 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 i friluftslivets år 2015!

Bli med på kodejakt i skogen!
Noen fakta om brosjyra du nå ha r i hånden:
Teks ter: Øyvind Brenns æter, Ole-Jørgen Hasle, Ri cha rd Aas rum, Torgny Bøhm og La rs Jøran Sundsdal .
Fotos : Ca rl Petter Benes tad, Øyvind Brenns æter, Ole-Jørgen Hasle og La rs Jøra n Sundsdal.
Redigering og la yout: La rs Jøra n Sundsdal.

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.

Rast ved Tveidevannshuken.

SESONG
Starter 1. mai og slutter 15. oktober.

GPS-SPOR

REGISTRERING
Fristen for registrering av toppturer
er 1. november.

ned fra vår hjemmeside:

KRAV TIL FULLFØRELSE :
Voksne, 8 av 10 turmål.
Barn/ungd. t.o.m.16 år, 5 turmål.

GPS-spor til alle turene kan du laste
turloyper.no
BÅNDTVANG
Hunder skal være i bånd i perioden
1.april til 20. august. Løshunder kan

KART OG KOMPASS

avlives på stedet dersom de jager vilt

På lengre turer er det lurt å ta med
kart og kompass. Vi anbefaler turkar-

eller husdyr.
MELD FRA OM FEIL

tet ”Tveit” som er i salg i bokhandle-

En henstilling til alle turgåere: Meld fra

re i Kristiansand og på DNT Sør sitt

om dere opplever noen feil eller mang-

kontor i krysset Tollbodgata/
Kirkegata.

ler ved trimpostene. F. eks om en bok er

FARE FOR SKOGBRANN

ødelagt eller lignende. Vi er svært takknemlig for tilbakemelding på dette.

Fra 15. april til 15. september er det
forbudt å gjøre opp bål (ild) i eller i
nærheten av skogsmark. Tlf brannvesen: 110

utskrevet, blitt våt, eller om en av trimkassene eller oppslagstavlene har blitt

HOLD NATUREN REN
Søppel hører ikke hjemme i naturen!
Ta med deg ditt eget, men også
andres søppel hjem og kast i renovasjonsdunken.

OVERSIKTSKART ALLE TURMÅL

Storemyrsteinen
Storemyrsteinen
Høiehei
Høiehei
Tveidevann vest
vest

Hellerdalsheia
Nordretjønn
Sjøhei
TreskenilsTreskenilssteinen

Hesten
Spordalseika
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.

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.

Bildetekst.

HESTEN 147 moh.

Hesten 

Parkering



1,3 km
èn veg



Hesten er en liten
høyde med flott
utsikt ut over fjorden. Turen har to
ulike startsteder
avhengig av hvor
lang tur man måtte
ønske. Turen egner
seg ypperlig til å
kombinere med
turen til Spordalseika i Einerdalen for
de som ønsker seg
Premien for å bestige Hesten er denne utsikten.
en litt lengre tur.
Utgangspunktet for turen er
er stien til Hesten merket med
enten ved Befalsmessa på Kjerød/hvite og gul/sorte merkevik eller ved idrettsanlegget til
bånd fra parkeringsplassen.
Forsvaret. Dersom du velger
Startpunktet for stien er merket
den korteste varianten, med
med ”Til Topps”-skilt. Hvis ututgangspunkt fra Befalsmessa,
gangspunktet for turen er id-

1 time
tur/retur



Moderat
stigning

rettsanlegget
(parkeringsplassen)
er det å følge grusveien der den snor
seg mot Hvalviga.
Etter en drøy kilometer er det skiltet
til høyre inn mot
Hesten. Stien herfra er også merket
med rød/hvite og
gul/sorte merkbånd helt frem til
målet.

STOREMYRSTEINEN 190 moh.

Storemyrsteinen 

Parkering



2,5 km
èn veg



I Sandnesheia ligger en av
Tveits største myrer. Den
bærer navnet sitt med rette;
Storemyr. Hit vil vi virkelig
anbefale deg å ta en tur,
derfor har vi valgt ut dette
som en topptur i 2015.
Parker sykkelen (evt bilen
din) der hvor det stikker en
skogsbilveg i retning Sandnesvann. Det er i en av de siste
svingene før du kommer ut på
Fossesletta.
Herfra rusler du opp
bakkene langs skogsbilvegen mot
Sandnesvann. I stedet for å ta til
høyre mot Sandnesvann, fortsetter du å holde til venstre og
følger grusvegen helt til topps. Da
står du ved det som kalles Sandnes Langemyr. Videre må du

2 timer
tur/retur



Moderat
stigning

hvite og gul/sorte merkebånd.

holde deg i myrkanten med vestlig kurs. En liten tur gjennom
skogen og du står i østre kant av
Storemyr. Den flotte, store myrflaten kan du krysse ganske rett
over og du vil etter hvert se Storemyrsteinen som ligger i den nordre myrkanten. Vi hjelper deg å
finne veien ved hjelp av skilt
merket ”Til topps i Tveit” og rød/

Det finnes ikke noe godt alternativ å gå tilbake, så vi anbefaler deg å følge samme veg som
du kom opp. Men for all del ta
deg bryet med å rusle inn til
Sandnesvann. Her er fineste
plassen å nyte nistepakka på
turen. Kanskje ser du småørreten vake mens du sitter og
nyter stillheten i området.
PS: Ønsker du å forsøke en annen
vei hjem fra Storemyr, kan du
sikte inn kompasset mot syd og
Guritjønn. Det går ingen sti i
denne retningen, men med kart
og kompass finner du veien. Fra
Guritjønn tar du deg greit ned til
bygda langs de blåmerkede turstiene.

NORDRETJØNN 150 moh.

Parkering

Parkering


Nordretjønn



1,1 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Sterk
stigning

Turen til den bortgjemte perlen
Nordretjønn kan starte fra to
forskjellige steder – Arvehuset
ved Dønnestadveien like nord for
Boen Gård eller fra bommen på
vei til Drangsholtvann. Begge

til Drangsholtvann går du
veien innover mot vannet.
(Du kan parkere på plassen
rett ved bomen). Når du
kommer til Kiletjønn tar du av
mot høyre. Følg merkingen

turene går i merkede løyper.

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

Ved Arvehuset kan du parkere
rett ved hovedveien (til høyre for

skilt og karttavle som er satt
opp). Følg så driftsvegen oppover Nordretjønn er en for de fleste en ukjent perle.
lia. Du vil her få fin utsikt over
stien i hellinga på østsiden av tjermot Kildalsheia eller videre ned mot
Boen og deler av bygda. Veien blir
net. Postkassa vår er plassert i
Arvehuset ved Dønnestadveien.
smalere og vil etter hvert bære mer
løypekrysset øst for tjernet.
Turen bort til Buheia er fin for den
preg av sti når du kommer lenger
som vil ha god utsikt over Tveit.
opp i lia. I det du er opp det meste
I dette løypekrysset kan du ta over
av stigningen kommer du til et
til Kildalsheia. Fortsetter du rett
I området som vi her har beskrevet
stikryss og her tar du av til høyre
fram kan du følge lia ned til
er det flere muligheter for rundtumot Nordretjønn. Stien går videre
Kiletjønn. Her møter du løypa som
rer. Sjekk kartet! God tur!
gjennom litt skog og langs et myrkommer fra Drangsholt/Kilåsen.
drag. Etter noen hundre meter ser
Starter du turen fra bommen på vei
du tjernet foran deg, og du følger

TRESKENILSSTEINEN 112 moh.

Parkering

Treskenilssteinen



3 km
èn veg



2,0 timer
tur/retur



Middels
stigning

I Gåselidalen på Drangsholtskogen ligger en severdighet
som ikke så mange har visst
nøyaktig hvor ligger. Her
står minnesteinen etter Nils
Olsen, eller Treske-Nils som

Urdalen. Det er en del stigning til å begynne med, men
når man kommer på toppen
ved Øygardstjønn er det
verste unnagjort. Følg de blå
merkene til det er skiltet

han ble kalt på folkemunne.
Treske-Nils omkom på vei
fra Drangsholt til Sjømyr jula
1933. Turløypegruppa har
merket og skiltet helt fram
til minnesteinen, så flere

ned til venstre til minnesteinen. Når du kommer ned til
bekken ligger minnesteinen
på andre siden. Selve minnesteinen er ikke mer enn
10-15cm høy, men står på

skal få muligheten til å finne
denne severdigheten. Ved
minnesteinen henger det en
plakat med mer informasjon
og historie om Treske-Nils.
Der kan du også se et bilde

av han.
Turen starter ved bommen
på vei til Drangsholtvann.
Her er det fint å parkere og
første del av turen går langs
traktorveien inn mot
Drangsholtvann. Turen går
langs det som er gamle Høvågvei, så følg skilting mot

et fint oppbygget fundament.

HELLERDALSHEIA 160 moh.

 Hellerdalsheia

Parkering



2,0 km
èn veg

Det er mange mulige
startpunkter for
denne toppturen.

er fra Solsletta enten
via Egerheia eller
Mollkleivveien, alternativet er å parkere



Moderatstigning

dalsheia er skiltet på
toppen av stigningen

ved Tveit kirke og
følge veien inn til
Tveidevann.

Heietjønn og ta til venstre i
stikrysset ved Hellerdalsmyra
etter ca. 400 meter. Fortsett å

1,5 time
tur/retur

etjønn. Ta til vestre i
stikrysset ved Hellerdalsmyra og følg løypa
på skilter til Heietjønn.
Fortsett å følge løypa
rett frem mot Heietjønn i neste kryss.
Utsiktspunktet Heller-

Beste utgangspunkt

Parkering ved klubbhuset, følge
veien mot Solsletta og gå inn
Molbakken veien og følge
drifteveien til endes. Følg løypen rett frem som er merket til



følge løypa rett frem mot Heietjønn i neste kryss. Utsiktspunktet Hellerdalsheia er skiltet
på toppen av stigningen
Fra klubbhuset på Solsletta kan
en følge stien over Egerheia og
videre på skiltene mot Hei-

En tredje mulighet er å følge
veien inn til Tveidevann og følge
merket løype inn mot Heietjønn. Mye bakker, men flott
utsikt til Tveidevann langs oppstigningen mot Hellerdalsheia.

SPORDALSEIKA 60 moh.

Spordalseika
Spordalseika
Parkering


Spordalseika er ei gammel
eik som ligger i Einerdalen
rett nord for Kjevik. Turen
starter ved idrettsanlegget
til Forsvaret
(parkeringsplassen) og deretter er det å følge grusveien mot Hvalviga. Etter ca.
700 m er det skiltet med ”Til
Topps”-skilt inn mot Spordalstjønn. Stien herfra vil
være merket med rød/hvite
og gul/sorte merkbånd. Et
lite stykke inn på stien er
det mulig å bryte av til
venstre og følge merkebåndene mot Spordalseika.
Eventuelt kan du fortsette
på stien og legge turen

1 km
èn veg

rundt på nordsiden av idylliske Spordalstjønn hvor
merkebånd også her leder



1 time
tur/retur



Svak
stigning

frem til målet. Selve eika
klorer seg fast i fjellsiden i
Einerdalen og er ca. 3 meter i diameter på det tykkeste. Det er noe ulendt de
siste metrene opp fra
stien, men med litt forsiktighet er det uproblematisk å ta seg både opp og
ned. (For de minste er
mulig å krype inn i
”magen” på eika, og kanskje se trollet som bor
der?) Turen egner seg
ypperlig til å kombinere
med turen til Hesten for de
som ønsker seg en litt lengre
tur.

HØIEHEI 184 moh.
Høiehei

Parkering



2,3 km
èn veg



2,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Turen til Høiehei

kilometer med ned-

kan vi varmt anbefale. Høiehei ligger

forbakke kommer du
til idylliske Mørke-

lengst inne i det
splitter nye løype-

støltjønn. Akkurat i
stikrysset kan du

nettet som vi i tur-

legge merke til noen

løypegruppa har
laget i Lømslandsheia denne våren.
Det naturlige start-

flotte eksempler av
det sjeldne treet
barlind. Ta til høyre
og følg først skogssti

stedet er tømmervelta nesten øverst i

og deretter traktorveg tilbake til tøm-

Brattvollheia. Du må Høiehei er skogkledt, men utsikt er det likevel.
gjerne gå den ytre
runden via Varen, som er et
7 km lange rundløypa snur mot

mervelta i Brattvollheia.

populært og flott utsiktspunkt.
Videre følger du den blåmerke-

øst, ser du skiltet til
”rasteplass”. Følg dette og du

de og flotte turstien som snirk-

kommer til det vi har kalt Høie-

ler seg gjennom blåbærlyng og
over skrinne svaberg. I det den

hei. Etter kaffirasten kan du
følge stien videre. Etter en

TVEIDEVANN VEST 95 moh.
Tveidevann vest

Parkering



1,5 km
èn veg



1,0 time
tur/retur



Svak
stigning

Utgangspunktet for
turen er tømmervelta midt i Brattvollheia, og her er det
også fint å parkere.
For de som vil er det

vann. Kassa vil ligge
rett langs stien etter
ca 300 meter. Her
går terrenget bratt
ned mot Tveidevann og det er noe

også mulig å gå fra
Nordsida ved Tveidevann.

utsikt ned mot vannet.

På tilbakeveien kan
det være fint å følge
stien videre til KrogStien langs Tveidevann er fin, og utsikt er det også.
tjønn. Her tar du
stikryssene mot kassa. Ta
stien ned til vannet og følger
langs stien på ryggen vest
denne tilbake til Mørketraktorveien til høyre etter
for Tveidevann. Følg traktorstøltjønn. Herfra følger du
ca 1kilometer og til venstre
veien inn mot Mørketraktorveien tilbake til utigjen etter drøye 100 meter.
støltjønn. Det vil være mergangspunktet.
Du er da inne på stien som
ket med «Til topps i Tveit» i
går på ryggen langs TveideTveidevann vest
ligger på et av de
høyeste punktene

HAVSYN 157 moh.

Parkering

Havsyn



3,0 km
èn veg

Havsyn er et av Tveits
mest kjente og brukte
turmål. Mange har nok
vært på Havsyn en rekke
ganger, mens andre
kanskje ikke har fått tatt
turen enda. Uansett er
det vel verdt turen opp.
Turen starter på parkeringsplassen til lysløypa
på Dønnestad. Du velger
Havsyn er et fint turmål for familier.
om du vil gå inn veien
kan du se de forskjellige alterlangs fotballbanen eller om du
nativene og også hvor lange
vil ta lysløypa inn. Raskest er å
disse er. Ta gjerne en avstikker
ta veien. Det er skiltet og blåinnom Trolldalshelleren på vei
merket hele veien til Havsyn
opp.
med flere alternative ruter å gå.
Et tips er å studere kartene som
Når stigningen er lagt bak deg
er satt opp i stikryssene. Her
er det bare å nyte utsikten fra



2 timer
tur/retur



Svak
stigning

toppen. Men ikke la deg
lure! Det første blå du
ser i det fjerne er nemlig ikke havet, men
verdens største møbelvarekjede i fri utfoldelse
i sørlandsnatur. Om du
løfter blikket og river
takene vekk fra lys og
servietter vil du kjapt
finne roen igjen og
kunne nyte havutsikten.
Hjem igjen kan du velge en
annen rute, og om du har lyst
på mer stigning kan du ta en tur
opp til gravhaugene på Rossheia.

SJØHEI 179 moh.

Parkering

Sjøhei



3,1 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Turen til Sjøhei er det

er lite trafikk av folk til

naturlig å starte fra parkeringen ved bommen på vei

Sjøhei, men plassen er fin
og litt utsikt har du også.

til Drangsholtvann. Følg
den blåmerkede løypa

Det er bygd en liten varde
på toppen. Her oppe er

som går mot Urdalen.

det anbefalt å nyte med-

Regn med litt stigning fra
Kiletjønn til toppen av
kleivene ved Øygardstjønn. Ikke lenge

brakt mat og kaffe. Merk
for øvrig at du et kort
stykke før du går av driftsveien ved Øygardstjønn,

etter Øygardstjønn må du

går på den gamle ferdsels-

ta av og gå i terrenget på egen
hånd. Vi anbefaler derfor at du
har med deg godt kart, GPS
eller denne brosjyra. Vi hjelper

nok ha gått samme turen i fjor.
Dere bør være oppmerksomme på at merkingen er lagt noe
annerledes etter Øygardstjønn.

veien som kalles Gamle Høvågvei. Vil du gå mer av den,
anbefaler vi at du på hjemveien tar av til høyre ved Øy-

til med litt midlertidig merking
med rød/hvite og gul/sorte

Turen til Sjøhei gir deg følelse
av å vandre i øde skogstrakter,

gardstjønn. Herfra er det tydelig å se ferdselsveien.

bånd samt skilting med ”Til

i alle fall når du har forlatt

topps i Tveit”. Noen av dere vil

driftsveien fra Drangsholt. Det

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

HESTEN
STOREMYRSTEINEN
NORDRETJØNN
TRESKENILSSTEINEN
HELLERDALSHEIA
SPORDALSEIKA
HØIEHEI
TVEIDEVANN VEST
HAVSYN
SJØHEI

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

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

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

