Til topps i Tveit

2016

Velkommen til skogs!
I perioden 1. mai til 15. november har du muligheten til å bli enda bedre kjent i Tveitbygdas skogsområder. For fjerde 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. I år har vi forstørret kartene for at de skal være lettere å orientere seg etter. 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 2016 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!

NYTT AV ÅRET er at vi bruker fire sider på å vise dere
noen av de mange tilbudene som finnes i Tveit og som
relateres til friluftsliv. God lesning!

Turkassene og toppturskiltene er nå på plass
i skogen.
Noen fakta om brosjyra du nå har i hånden:
Tekster: Øyvind Brennsæter, Ole-Jørgen Hasle, Torgny Bøhn og Lars Jøran Sundsdal.
Fotos: Øyvind Brennsæter, Ole-Jørgen Hasle og Lars Jøran Sundsdal.
Redigering og layout: Lars Jøran Sundsdal.. Utvalgte kilder: Rolf Bakken, Krs. Kommune sitt temakart om lokalhistorie., Beint Foss, Tveit Fiskevern.
Karteneutsnittene som turene er vist på, er hentet fra det nye turkartet over Tveit som er planlagt å komme i 2016. Takk til OK Sør for lån av
kartet!

DELTAGERINFO
Klarer du å registrere deg på 9
(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 deltagerlotte-

riet. Det er satt opp tavler med
kodeord på 10 turmål, fordelt
på ulike deler av bygda.
SESONG
Starter 1. mai og slutter 15.
november.
REGISTRERING
Fristen for registrering av toppturer
er 20. november.

Rast ved Mørkestøltjønn.
BÅNDTVANG
Hunder skal være i bånd i perioden 1.
april til 20. august. Løshunder kan avlives på stedet dersom de jager vilt eller

KRAV TIL FULLFØRELSE :
Voksne, 9 av 10 turmål.
Barn/ungd. t.o.m.16 år, 5 turmål.

husdyr.

KART OG KOMPASS
På lengre turer er det lurt å ta med

om dere opplever noen feil eller

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
forbudt å gjøre opp bål (ild) i, eller i
nærheten av skogsmark. Tlf brannvesen: 110
GPS-SPOR
GPS-spor til alle turene kan du laste
ned fra vår hjemmeside:
turloyper.no

MELD FRA OM FEIL
En henstilling til alle turgåere: Meld fra
mangler ved trimpostene. F. eks om en
bok er utskrevet, blitt våt, eller om en

av trimkassene eller oppslagstavlene
har blitt ødelagt eller lignende. Vi er
svært takknemlig for tilbakemelding på dette.
HOLD NATUREN REN
Søppel hører ikke hjemme i naturen!
Ta med deg ditt eget, men også andres søppel hjem og kast i renovasjonsdunken.

SLIK MERKER VI
For at alle skal finne turmålene våre, har vi i år lagt ekstra arbeid i å merke skikkelig.
Der hvor turmålet ligger i et eksisterende turløypenett, har vi ikke merket særskilt i
løypenettet. Der må dere følge eksisterende merking, som alltid er blåfarget maling.
Der hvor det ikke er eksisterende løypenett, har vi satt opp skilt med teksten «Til
topps i Tveit», og i
tillegg har vi hengt ut

midlertidig merking i
form av rosa trefliser.
Disse skal føre dere
helt fram til turmålet.

FRILUFTSMULIGHETER I TVEIT:

GEOCACHING

Geocaching er en aktivitet som utøves over hele verden. Geocaching er ikke ulikt
orientering, men i stedet for å finne poster, skal man lete etter cacher, ofte små bokser eller beholdere som er gjemt bort i skogen eller i byen. Man finner fram ved hjelp
av koordinater/GPS og oversikt over alle verdens geocacher finnes på geocaching.com. Geocaching er en aktivitet som passer for folk i alle aldre, alt fra små-

barn til pensjonister kan ha
det gøy. Aktiviteten er i utgangspunktet gratis. I Tveit er
vi så heldige å ha aktive geocachere som har lagt ut over
50 cacher. Vi anbefaler sterkt
at du prøver geocaching, og
det passer perfekt som et
supplement til toppturene,
siden mange av cachene ligger i turløypenettet vårt!

FRILUFTSMULIGHETER I TVEIT:

SPEIDEREN

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding
er samarbeid om oppgaver, og speiding
er vennskap
som oppstår
og utvikles
underveis også på tvers
av landegrenser. For speiding foregår
over hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse med ca. 38 millioner medlemmer i
mer enn 150 land. Speiding handler om
å engasjere seg for andre enn seg selv,
både for dem du har rundt deg og for
mennesker du ikke kjenner.
I Tveit har vi en svært aktiv gruppe; 1.
Tveit speidergruppe. For tiden deltar
mellom 30 og 40 speidere fra 3. til 7.
klasse. For å holde styr på denne gjengen, er det en trofast gjeng på 7-8 ledere
som trår til. Speideren har møter hver

mandag hele året, og nesten samtlige
møter holdes ute i friluft. Temaer er alt
fra bålfyring, kunnskap om øks, kniv og
sag til matlaging, samfunnsengasjement
og kreativitet. I sommersesongen
møtes speiderne ofte til
padling i Vesvann. På en av øyene i vannet har speidergruppa etablert en gapahukleir. I tillegg brukes også eget klubblokale på Dønnestad, en gapahuk på
Dønnestad og speiderhytta ved Bjorvann. En viktig del av speidingen er å
reise på turer, og spesielt den eldste
gruppa reiser på overnattingsturer i
naturen året rundt. Er du interessert i
Speiding, er det bare å ta kontakt med
gruppeleder Glenn på e-post:
glennbm@online.no
FRILUFTSMULIGHETER I TVEIT:

TURORIENTERING
Turorientering er en trivelig familieaktivitet som
kort sagt handler om å finne utvalgte poster i
terrenget. I år har Orienteringsklubben Sør plassert ut poster på hele tre kart i Tveit; Ryen,
Lømslandsheia og Dønnestad. Gå inn på
oksor.no for å finne ut mer.

OVERSIKTSKART ALLE TURMÅL
Bormåsen

Heietjønn
Krågebuveden
Ole Høilands hule
Varen nord
Øygardsbrødane

Kvosten sør
Store Geiteslott
Uldalen

Isdalskilen

VIS HENSYN NÅR DU PARKERER
Siden turene vi tilbyr hverken er 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.

FRITIDSFISKE I TVEIT

Mye av fisket som drives i bygda vår er
fiske etter laks i elva eller fiske i fjorden. Tveit kan også by på gode fiskemuligheter i flere tjern og vann.
Vi kan
nevne
vann
som
Vesvann,
Tvei-

devann, Karlsvann, Farvannet, Krokvann
og Drangsholtvannet. I tillegg noen
mindre tjern.

Vannene som her er nevnt omfattes av
felles fiskekort for Kristiansand, som du
får kjøpt hos Grønberg Sport i Kristiansand og på Sport 1 i Vågsbygd. Ønsker

du å fiske i vann som ikke omfattes av
fiskekortordningen, er det vanlig «skikk
og bruk» å spørre grunneier om lov.

Abbor (sjebbe/tryte) og ørret er de vanligste fiskeslagene i
vannene i
Tveit. I noen vann er
det også ål.
Denne er
for øvrig
fredet. Det
skal også
være røye i
noen av
vannene i
bygda.
Hva med å kombinere en tur i bygdas
turløyper med en liten fisketur?
God tur og skitt fiske!

HEIETJØNN NORD 225 moh.



2,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Heietjønn. Muligheten for løypevalg til
Heietjønn er mange,
det er et nydelig
sted og turen anbefales for alle. (se
kart)

For å nå en av de høyeste
toppene i Tveit (Heietjønn
226 m over havet) er det
mange veier til målet. Den
raskeste og mest vanlige
veien tar utgangspunkt i
Mollkleivveien (Solsletta) og
følger midtre løype på skilter helt inn til Heietjønn.
Hvis en ønsker en lengre
løype, kan en gå opp fra
Nordsiden ved Tveidevann
(parkere ved Tveit Kirke,
følge bilveien inn til Tveidevann) og følge merket løype
frem til Heietjønn. Her er
det partier med nydelig
utsikt mot Kristiansand og
fjorden. Du møter en del
stigning til du er på toppen

ved Kjørledalsmyr. Her er
det også mulig å velge en
liten avstikker til flyvraket
(tysk fly som styrtet på
slutten av krigen). Derfra
kan du gå videre i det som
er en ny rundløype via Heietjønn.
Andre muligheter er å gå
opp fra Solsletta ved Klubbhuset over Egerhei, eller en
kan gå opp fra Tveit Frikirke
over Guritjønn og videre til
FISKE: Tveidevann
(fellesfiskekort) har småvokst ørret og abbor samt
sik og ål, mens i Guritjønn
(privat) er det småvokst
abbor og noe ørret.

Det er en del stigning, men ta det
som en tur. Du vil
ikke angre når du
kan nyte nista ved
idylliske Heietjønn.
Løypene her er av
god kvalitet og godt
merket. Merk at tur
-kassen som toppturen skal
registreres i, er på motsatt
side av tjønna i forhold til
den vanlige turboka. Vi har
merket dit med rosa trefliser.
FLYHAVARIET I SANDNESHEIA
Flyet, som tilhørte enheten 1.
( F ) / 22 (Aufklärungsgruppe
22 ) tok av fra Kjevik på kvelden 23.09.44 med kurs nordover. Kort tid etter takeoff
rapporterte mannskapet
visstnok om motorstopp og
prøvde å komme tilbake til
flyplassen. Dessverre hadde
de ikke opparbeidet seg nok
høyde , slik at de krasjet inn i
furutrær og gikk deretter i
bakken. Hele mannskapet på
fire ble drept og vrakdeler ble
spredt over et stort område.

ØYGARDSBRØDANE 158 moh.



1,1 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur



Sterk
stigning



2 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur

Har Øygardsbrødane den
flotteste utsikten i hele
Tveit? Turen har to ulike
startsteder avhengig av hvor
lang tur man måtte ønske
seg. Det er selvfølgelig også
mulig å gå dette som en
rundtur. Uansett hvor man
velger å starte turen, er
belønningen en fantastisk
utsikt over fjorden og langt
forbi Varoddbrua. Utgangspunktet for turen er enten
ved Befalsmessa på Kjevik
eller ved idrettsanlegget til
Forsvaret. Dersom du velger
den korteste varianten, med
utgangspunkt fra Befalsmessa (blå strek på kartet), er
stien til Øygardsbrødane
merket med rosa treflis fra
parkeringsplassen. Start-



Middels
stigning

punktet for stien er merket
med ”Til Topps”-skilt. Hvis
utgangspunktet for turen er
idrettsanlegget
(parkeringsplassen—og rød

strek på kartet) er
det bare å følge
grusveien i retning
mot Hvalvika. Etter
en drøy kilometer er
det merket med ”Til
Topps”-skilt til høyre
inn mot Øygardsbrødane. Stien herfra er
også merket med
rosa treflis helt frem
til målet og turkassa
hvor terrenget åpner seg mot sør og
gir godt overblikk ut over
fjorden. God tur – og nyt
utsikten!

HOPPBAKKE PÅ KJEVIK
Rett nord for idrettsplassen på Kjevik, litt oppe i lia, lå
hoppbakken Ulvåsen. Det var en 20m bakke, og er du
interessert, kan du fortsatt finne rester etter hoppet
og ovarennet. Bakken ble bygget rundt 1950. Siste
kullet som hoppet i den var kullet BS II/75. I 1977 var
det
slutt.
(Kilde
for tekst
og foto:
Rolf
Bakken)

OLE HØILANDS HULE 102 moh.



1 km
èn veg



45 min
tur/retur



Svak
stigning

rosa fliser inntil man når
den blåmerkede traseen
mot Guritjønn. Straks
man kommer inn på den
merkede traseen vil det
igjen være skiltet med
”Til Topps”-skilt til høyre
på stien. Etter kun få
meter vil man så komme
frem til skiltet som viser
retningen inn mot Ole
Høilands hule.

Det er flere kulturhistoriske
steder i løypenettet i Tveit,
og et av dem er
”mestertyven” Ole Høilands
hule i Sandnesheia.
Turen starter fra parkeringsplassen ved idrettsanlegget
på Solsletta. Derfra går man
langs veien videre innover
Solsletta og tar til venstre
inn Mollekleivveien frem til
skogkanten hvor blåmerket
løype starter. Der kan man
velge mellom to alternative
ruter, eventuelt gå en rundtur. Velges merket løype
mot Guritjønn vil man etter
en knapp kilometer se skiltet inn mot Ole Høilands
hule som ligger ca 100 meter mot sørøst. Dersom man
istedet tar til venstre og
følge grusveien opp bakken i

retning Tveidevann, vil det
halvveis opp i bakken være
skiltet med ”Til Topps”-skilt
til høyre på veien. Stien
herfra vil være merket med

OLE HØILANDS HULE
Dette er en av hulene som Ole Høiland, mestertyven,
skal ha brukt til å gjemme seg i. Han skal ha bodd her
i lengre tid, og det
sies at du kan finne
riss i huleveggen som
antyder hvor mange
dager han har overnattet her. Ett riss per
natt. Ole Høiland besøkte sin kjæreste på
Tveit prestegård,
hvor han også, i ung
alder, hadde jobbet
som tjenestegutt.

ULDALEN 88 moh.



4,5 km
èn veg



3 timer
tur/retur

I årets utgave av «Til
topps i Tveit» ligger ett av
turmålene utenfor bygda
og utenfor Kristiansand
kommune. Turmålet det
er snakk om er den gamle
boplassen Uldalen i Lillesand kommune. Uldalen
ligger langs en av de blåmerkede løypene, nærmere bestemt Gamle
Høvågvei som går fra
Drangsholt til Urdalen.
Omkring 1 kilometer
FISKE: Drangsholtvann
(fellesfiskekort) huser
ørret av god kvalitet. Her
kan du, hvis du er riktig
heldig, få fangst på mellom 0,5 og 1 kg. Fisken er
fin og rød i kjøttet.



Svak
stigning

nord for Urdalen finner vi
Uldalen. Om du ønsker
en god og lang tur kan du
starte fra bommen der
veien går inn til Drangsholtvannet. Herfra følger
du den blåmerkede løypa
mot Urdalen ca. 4, 5 kilometer. Et annet alternativ er å ta turen til Vestre
Vallesverd. Rett sør for
der Esso-stasjonen lå tar

du veien inn mot Urdalen. Like etter at du har
kommet gjennom undergangen under «nye E18»
kan du parkere om du
har bil. Herfra følger du
veien videre en knapp
kilometer og du kommer
til gården Urdalen. Her
starter merket løype
(Gamle Høvågvei) og du
fortsetter denne omkring
en kilometer og du er
framme i Uldalen. Det
fortelles at steintrappa
ved hovedinngangen til
huset i Uldalen har fått et
litt spesielt navn. Den går
under navnet
«gadedørstrappa» selv
om både huset og trappa
ligger langs en kjerrevei
langt fra byen.

GABRIELL SCOTT
En del av Gabriels Scott sitt forfatterskap er inspirert
av folk og boplasser i dette området. Boplassene
«Plassen» og
«Ulsholmen»(bildet)
som ligger litt vest for
Uldalen kan knyttes til
boka
«Barkefletteren».

KVOSTEN SØR 143 moh.



3 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Svak
stigning

Høyden Kvosten finner
du på østsiden av Drangsholtvannet. Herfra har du
utsikt over store skogområder, og er været klart
kan du se langt til havs.
Området rundt Kvosten

Den enkleste veien til
Kvosten starter ved Åsen
på Drangsholt. Vårt turforslag startet ved bommen der veien går mot
Drangsholtvannet. Følg
denne forbi Kiltjønna, og
videre forbi stikrysset

merker. Etter drøye 2
kilometer kommer du til
Krossmyr. Her finner du
en veiviser med «Til
topps i Tveit» som peker
mot høyre, og her starter
også merking med rosa
trefliser. Følg disse om-

preges av variert løvskog
og noen mindre myrer.
Selve toppen er en liten
fjellknaus og her gror det
godt med einer og noen
furutrær.

mot Falkodden. Her kommer du inn på en driftsvei, og du følger denne
videre mot Urdalen.
Dette er en del av det
ordinære løypenettet og
er merket med lyseblå

kring en kilometer og du
er framme på Kvosten.
De siste meterne mot
toppen er litt bratte, og
på vått føre kan det her
være litt glatt.

ISDALSKILEN 60 moh.



1,9 km
èn veg



1 time
tur/retur

Hamrevann er et kjent
turmål for mange av de
som bor i Moneheia, men
kanskje ikke like kjent for
andre. Vi har i år plassert
en av toppturene helt øst
i Hamrevann nærmere
bestemt innerst i Isdalskilen. Turen starter
litt øst for det nye boligområdet på Lauvåsen, i
veikrysset der en tar av til
venstre mot Sørlandssenteret. Her er det en bom,
og herfra er det merket
med rosa trefliser. Turen
går på en gammel driftsvei langs Ravnåstjønnane
og følger myrene videre



Svak
stigning

inn til stemmen. Her
krysser en bekken og
følger driftsveien videre
opp en bratt bakke. Et
stykke lenger framme
kan en skimte Nordåstjørna gjennom skogen
på venstre side. En kommer så ut i traseen for ei

kraftlinje og
følger denne et kort
stykke før
driftsveien
går litt mot
høyre og
nedover.
Rett før en
begynner på
en bratt
stigning tar
en av fra
driftsveien
og inn til
høyre langs
en myrkant.
Følg så merkingen med
rosa trefliser videre, og
snart ser du vannet. Følg
merkingen ned til vannet
og over ei lita myr og du
er framme ved målet.

STEMMEN
Passeres litt nord for Ravnåstjønnane. Nå bro over
bekk. Men spor etter stem som var bygget i stein, 6-7
meter lang og 1,5 m høy. Full oppstemming har gitt et
stort basseng syd for stemmen. Vassdraget som tidligere var oppdemt, drenerer via Eiedalstjønn og Øygardstjønn til Vesvann.

LILLE GEITESLOTT 92 moh.



2 km
èn veg



1,5 time
tur/retur

Turen til Lille Geiteslott
starter ved parkeringsplassen for lysløypa på
Dønnestad. Vil du gå korteste veien til målet, velger du å holde til venstre
i lysløypa. Etter et stykke
tar sommerstien av til
høyre og du følger denne
til den igjen fører deg ut
på lysløypa. Du må forsere flere bratte bakker før
du får øye på vårt «Til
topps i Tveit»-skilt som



Moderat
stigning

fører deg ut til høyre.
Derfra følger du et gammelt tråkk som vi har
merket med rosa trefliser. Tar du deg en liten
ekstrasveiv i dette området, vil du kunne oppdage noen skjerp som ligger
i lia oppover. Her har det
vært drevet ut stein en
kort periode. Om ikke
mange straksene er du
på toppen, som kan by på
en liten varde og ikke

minst en fin utsikt i retning Kjevik og fjorden. Vi
anbefaler også å lete
etter geocachen som
ligger rett i nærheten. Tar
du returen via resten av
lysløypa, har du fått deg
en fin tur på ca 4 km.

VAREN NORD 190 moh.



1,2 km
èn veg



1 time
tur/retur

Mange i Tveit kjenner til
Varen i Brattvollheia. Et
lett tilgjengelig turmål
som mange, uansett alder og form, har besøkt.
Denne gangen har vi
tenkt å slå et slag for et
utsiktspunkt bare drøye
100 meter lenger nord. Vi
har kalt stedet for Varen
nord. Dere som har fulgt
stien videre fra Varen,
har kommet forbi her.
Det står en liten benk der
man kan sette seg ned og
nyte en ypperlig utsikt
bl.a. over Farvannet. Og



Moderat
stigning

når du først er kommet
dit, anbefaler vi en kort
eller lengre rundtur videre langs merkede stier.
Men først altså: For å
komme til Varen Nord,
kan du parkere i tømmervelta rett før Brattvoll
platå. Her følger du merket sti mot Varen. I starten får du opp pulsen pga
en del motbakker. Men
rett før Varen er du over
kneika og kan nyte resten
av turen. Når du har skrevet deg i boka på Varen,
rusler du videre på stien

som går langs
fjellkanten mot
Farvannet.
Straks er du på
Varen Nord der
vår toppturkasse er plassert. Vi anbefaler å fortsette
stien i stedet for
å gå samme vei
hjem. Etter et
par hundre meter er du i et
stikryss der du
kan velge raskeste veien
hjem, omlag 500 meter.
Eller du kan gå til venstre
og få deg en flott tur over
Skaudeheia, via utsiktspunktet på Høiehei og så
ned til idylliske Mørkestøltjønn. Her kan du gå
sørover langs traktorveg,
eller gå nordover til Krogtjønn for å kunne gå den
flotte stien sørover på
ryggen. Alle varianter er
merket og skiltet, så avgjørelsene om veivalg
kan du ta underveis.

BORMÅSEN 252 moh.



3,0 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Sterk
stigning

og bro over en bekk tar
du vei inn til venstre. Det
er plass til noen få biler
på plassen inn mot skogkanten. Parker slik at
andre kan passere.

Nå har du muligheten for
å komme virkelig til topps
i Tveit. I år har vil plassert
en av kassene med kode
og bok på den høyeste
toppen i Tveit, Bormåsen

(252 moh). For å komme
til Bormåsen må du først
ta turen til Foss. Omtrent
midt på Fossesletta rett
etter at du har passert
hvitt hus på venstre side

STEINDEMNING
I Store Flakkjerr ble det på slutten av 1860-tallet anlagt
en steindemning for å samle vann til støyding av ved.
Den er ca 10 m lang og 4 m høy. Ved fullt magasin må
vannet ha dekket 8-10 mål. Nedslagsfeltet er så lite at
det må ha tatt flere måneder å fylle opp dette store
bassenget. Tradisjonen forteller at dammen bare har
vært fylt opp én gang.

Fra Fosseveien går du ca
100 meter innover langs
åkerkant til veikryss. Herfra er det merket med
rosa trefliser. Følg med
på kartet og det bør gå
greit å finne fram. Langs
traktorveien opp lia er
det merket for ca hver
100 meter. Etter at du tar
av fra denne er det kortere avstand mellom merkene. Vi har også merket
til utsiktspunkt (223
moh.) ca. 600 meter fra
toppen av Bormåsen.
Dette stedet kalles Ytre
Bormåsen eller Høye
Bormåsen og har fin utsikt både nordover og
sørover.

KRÅGEBUVEDEN 207 moh.



2 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur

For å komme deg til Krågebuveden kan du starte flere
steder. Vi anbefaler parke-

KRÅGEBUVEDEN
Krågebuveden har trolig
vært en del av en rekke
veder der man varslet
fare til bygdefolket gjennom å fyre opp et større
bål.
KRÅKEFJELLET
Her er det tre gravrøyser fra bronsealder/
jernalder. Disse er trolig
blant de best bevarte
fornminnene i Tveit.



Moderat
stigning

ringsplassen ved Tveit Frikirke. Her er det blåmerket
løype i retning Guritjønn
som du kan følge. Like før
du når Guritjønn, fortsetter
driftsveien rett fram, og
herfra har vi merket med
topptur-skilt og rosa trefliser. Etter en bratt, men kort
bakke, er du oppe på et ca
10 år gammelt hogstfelt.
Her snor løypa seg gjennom
litt ulendt terreng. Men
etter 200 meter klyver du
opp en kleiv og er igjen inne
i fint skogsterreng. Om ikke
lenge ser du stolpene med
flylys og tilhørende solcellepanel. Da er du på Krågebuveden. Like nendenfor ligger

selve veden; en stor stablet
steinvarde. Går du 30 meter
lengre fram på pynten, kommer du til et svaberg der
utsikten åpenbarer seg.
Herfra kan du se langt! Vil
du gå en annen vei hjem,
kan du tilbake ved Guritjønn
gå en gammel, fin driftsvei
ned til Buestad. Se kart. Eller
du kan gå i retning Kråkehei
og ta en titt på de tre gravrøysene. Det går grei sti og
driftsvei ned til Fosseveien.

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

KRÅGEBUVEDEN
BORMÅSEN
LILLE GEITESLOTT
KVOSTEN SØR
ULDALEN
ØYGARDSBRØDANE
ISDALSKILEN
HEIETJØNN NORD

VAREN NORD
OLE HØYLANDS HULE

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

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

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

