Til topps i Tveit

2022

Velkommen til skogs!
Det er med stor glede vi nok en gang kan
invitere til skogs med et helt nytt ”Til topps
i Tveit”-hefte. Og det er med et ørlite snev
av stolthet vi gjør dette for 10. gang: Siden
det første heftet ble laget i
2013 har vi
nemlig presentert 71 ulike
turmål i Tveit,
turmål spredd
ut over hele
bygda!
Ettersom dette
er et jubileumshefte har
vi hatt som mål
å lage et
«Toppen av Til topps i Tveit»! Brukerne av
turløypene har derfor stemt frem sine to
favoritter blant de 71 forskjellige turmålene
og slik plukket ut åtte turfavoritter. Men vi
kan jo ikke overlate all jobb til andre, så vi
bidrar selvfølgelig med to helt nye turmål vi
håper vil glede. Selv om åtte av turmålene
er gamle kjente, har vi forsøkt å fornye
enkelte av dem ved å lage nye tilkomststier
- eventuelt flyttet turmålet noen meter
dersom dette gir enda flottere utsikt.

Heftet er som vanlig bygget opp med et
oversiktskart som viser alle turmålene. I
tillegg er hver enkelt tur presentert for seg
med en turbeskrivelse og et kartutsnitt med
inntegnet turtrasé. Beskrivelsen omfatter
traséen, lengde og antatt gangtid, eventuelle severdigheter på veien og parkeringsmuligheter. Turene som ligger i det blåmerkede løypenettet vil ikke merkes spesielt,
men de som er utenfor vil midlertidig mer-

kes med rosa trefliser og ”Til topps i Tveit”skilt. Sesongen starter 9. april, og varer ut
november måned. Den midlertidige merkingen, skilt og turkasser plukkes ned igjen
i desember.
De fleste
turene foregår i privat
utmark med
parkering på
private eiendommer.
Uten velvilje
fra grunneierne vil det
være vanskelig å gjennomføre et
slik turopplegg. Vis derfor hensyn når du
parkerer. I tillegg ønsker vi alle å bevare
naturen ren og fin. Derfor oppfordrer vi alle
til å ta med eget søppel hjem fra turen
samt søppel andre kan ha glemt eller mistet. Det er også særdeles viktig å respektere ”bålforbudet” som eksisterer i perioden
15. april – 15. september. Og glem ikke at
du uansett og uavhengig av årstid selv
alltid har ansvaret dersom du bruker åpen
flamme i skog og mark.

Vi håper både gamle og unge, nye og erfarne «Til topps i Tveit»-turgåere finner
glede og nytte av dette jubileumsheftet.
Husk å samle koder og send inn når du har
alle – så vil du være med i trekningen av en
deltakerpremie ved sesongslutt.
GOD JUBILEUMSTUR!

Noen fakta om brosjyra du nå har i hånden:
Tekst og foto: Ole-Jørgen Hasle, Torgny Bøhn, Asbjørn Andås, Egil Dalene, Richard Aasrum og Lars Jøran Sundsdal.
Redigering og layout: Lars Jøran Sundsdal. Utvalgte kilder: Krs. Kommune sitt temakart om lokalhistorie. Kartutsnittene som turene er vist på, er
hentet fra det nye turkartet over Tveit som ble utgitt i 2018. Takk til OK Sør for lånet!

DELTAKERINFO
Det er satt opp turkasser med kodeord på
10 turmål, fordelt på
ulike steder i bygda.
Klarer du å besøke 9 (5
for barn) av våre turmål i løpet av sesongen, er du kvalifisert til
å være med i deltakerlotteriet. Men da må
du registrere besøkene
ved å sende inn skjemaet bakerst i heftet,
eller bruke UT-appen til DNT.
SESONG
Starter 9. april og slutter 30. november.

BÅNDTVANG
Hunder skal være i bånd i perioden 1.
april til 20. august.

REGISTRERING
Fristen for registrering av toppturer
er 15. desember.

MELD FRA OM FEIL
En henstilling til alle turgåere: Meld fra

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

mangler ved turkassene. F. eks om en

KART OG KOMPASS
På lengre turer er det lurt å ta med
kart og kompass. Vi anbefaler turkartet
”Tveit” (utgitt i 2018) som er i salg hos
Joker Tveit, bokhandlere i Kristiansand
og på DNT Sør sitt kontor i krysset
Tollbodgata/Kirkegata.

blitt ødelagt eller lignende. Vi er svært

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

res søppel hjem og kast i renovasjons-

om dere opplever noen feil eller
bok er utskrevet, blitt våt, eller om en
av turkassene eller oppslagstavlene har
takknemlig for tilbakemelding på det-

te.
HOLD NATUREN REN
Søppel hører ikke hjemme i naturen!
Ta med deg ditt eget, men også anddunken.

SLIK MERKER VI
For at alle skal finne turmålene våre, har vi lagt ekstra arbeid i å merke skikkelig. Der
hvor turmålet ligger i et eksisterende turløypenett, har vi ikke merket særskilt. Her 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.

TI PÅ TOPP I KRISTIANSAND
«Ti på topp» er et godt tilrettelagt turtilbud for barn, voksne og eldre, hvor det er
presentert 10 ulike toppturer i Kristiansand. Det er bedriftsidrettskretsen i Vest-Agder
som er arrangør, i samarbeid med DNT
Sør og lokale krefter. Tveit ILs turløypegruppe har bidratt i 2017-2020 med
toppturene Havsyn, Geitåsen, Rossheia
og Sjøhei. I 2022 er Havsyn valgt ut som en av de ti toppene. Dermed kan vi varmt
anbefale deg å bli med på dette toppturopplegget! Påmelding og mer informasjon
finner du på:
http://kristiansand.tipåtopp.no

REGISTRERINGSAPP!
Turistforeningen oppgraderte i 2021 appen UT. Den kan brukes til å
registrere turene dine i «Til topps i Tveit»! Kort sagt er dette en app
som viser turposter over hele landet. Du kan sjekke inn digitalt når du er
på toppen. Du kan ta bilde i appen og dele i sosiale media. Og ikke
minst; appen inkluderer kart og innsjekk som fungerer offline. Last ned
appen i Appstore eller PlayButikk. Søk i appen etter «Til topps i Tveit
2022».

GODE PÅ SAMARBEID

OVERSIKTSKART ALLE TURMÅL
⚫ Liråsen

Heietjønn ⚫
⚫Guritjønn
Varen⚫
Merkestrengen⚫
Gyrestolheia⚫

⚫ Sjøhei

⚫Rossheia
⚫ Havsyn
⚫ Harenebben

VIS HENSYN NÅR DU PARKERER
Siden alle turene har utgangspunkt nær vei, anbefaler vi å reise miljøvennlig. Ta gjerne buss
eller sykkel. Skulle du likevel velge bil, ber vi deg parkere hensynsfullt. Ikke sperr for andre
biler og husk at skogsbilveier og traktorveier også må være uten hindringer, siden grunneierne fortsatt bruker disse til f.eks. skogsdrift.

TURORIENTERING
Orienteringsklubben Sør tilbyr en spennende pakke med turorientering. Postene er fordelt på seks kart, og to av disse er i
Tveit; Drangsholt og Lømslandsheia. Kjøp ett eller flere opplegg på
www.turorientering.no!

GODE PÅ SAMARBEID

Eller kontonummer: 3060.24.44917

Alt arbeid med turløyper, toppturer og andre
aktiviteter som Tveit ILs turløypegruppe driver
med, koster penger. Vi har ingen faste inntekter,
og baserer oss kun på prosjektmidler og stor
dugnadsinnsats. I forbindelse med denne versjonen av «Til topps i Tveit» har vi imidlertid fått
noen svært tiltrengte samarbeidspartnere. Takk
til dere alle!

Våre åpningstider:
Mandag til fredag: 8-21
Lørdag: 9-21
Søndag: 10-21
Turkart over Tveit får du
kjøpt hos oss!

HAVSYN 156 moh.



1,8 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur

Havsyn er for de fleste
et kjent og kjært turmål.
Denne gangen har vi
gjort en liten vri og anbefaler å ta turen fra
det nye utgangspunktet
langs «gamle E-18» øst
for Dyreparken i retning
Høvåg. Ved avkjørselen
til LH-tippen i Studedalen kan du parkere bilen
din på en tilrettelagt pplass sør for veien. Herfra er det ny skilting mot
Havsyn. Følg vei og merking under bruene på
E18 og videre inn mot
pukkverket. Like bortenfor porten til pukkverket
finner du turløypegruppas løypekryss der du
følger vei og skilting til



Moderat
stigning

høyre mot Havsyn.
Snart kommer du ut på
en idyllisk skogssti som
snor seg gjennom flott
eikeskog i retning toppen. Vel framme på
Havsyn kan du selvsagt
nyte synet av sjøen i det
fjerne. Og du kan skrive
deg inn i turboka som
ligger i postkassa ved
siden av varden. Returen anbefaler vi at du
tar ved å fortsette et lite
stykke mot Dønnestad.
Ta til venstre i både
første og andre kryss
etter Havsyn. Det tredje
krysset du kommer til,
er nytt fra i fjor, og er en
omlegging av den gamle
traktorveien ned til Stu-

dedalen. Nå ledes du
først gjennom granskog
før du kommer over en
fin bro over bekken og
deretter kommer du inn
i flott og høyreist eikeskog. Snart er du på
Olas Øygard. Her kan du
se rester etter en gammel husmannsplass.
Fortsett mot sørøst og
om ikke lenge vil du
igjen se pukkverket og
finne veien helt fram til
parkeringsplassen der
du satte fra deg bilen.

ROSSHEIA 175 moh.







2,8 km
èn veg



2 timer
tur/retur



Moderat
stigning

Her vil du finne
turkassa. Dette er
en plass som
turløypegruppa i
samarbeid med
grunneier har
tilrettelagt med
benker og turkasse.
Returen til parkeringsplassen kan
du ta samme vei
som du kom, men
vi vil anbefale at
du følger sykkelløypa videre. Den går i flott
og tørt terreng videre nordvestover. Den
deler seg etter hvert i to og selv om du fint
kan gå begge, anbefaler vi den til venstre.
Du kommer ned på en stor traktorvei. Hold
til venstre og du er snart i lysløypa igjen.

Turen til Rossheia starter ved parkeringsplassen for lysløypa på Dønnestad. Herfra
kan du følge veien forbi fotballbanene og
deretter følge lysløypa til du ser skiltet som
viser til Havsyn og som går forbi Trolletjønn.
Etter Trolletjønn kommer du inn i Trolldalen
og snart ser du skiltet som
RØYSANE
peker mot vestre mot Rossheia. Følg den gamle driftsPå toppen av Rossheia er det to gravrøyser. De er begge
veien som går hele veien til
synlige fra stien du går for å nå turmålet vårt. Røysene er
topps på Rossheia. På toppen
arkeologisk datert til bronsealder/jernalder. Den vestligste
møter du sykkelløypa som
av disse, og den som ligger svært tett på stien, er en klart
kommer fra Havsyn. Følg denmarkert oval røys som er bygd opp av ryddstein og rundne i retning vest. Du vil etter
kamp. Den er en del utkastet, og er omkring 8 m lang, 6 m
kort tid skimte en gravrøys
bred og halvannen meter høy. I den utkastede gropa finnes
nord for stien. Kanskje 100
restene av et gravkammer. Den østlige røysa er en rundrøys
meter lengre vest langs stien
med diameter på 8-9 meter. Under 2. verdenskrig ble røysa
kommer du til en flott gravhaug en del ødelagt av tyskerne da det i nærheten ble oppført et
(se egen tekst). Noen titalls
tårn/mast.
meter etter denne, er det skiltet ut til utsikten på Rossheia.

VAREN 182 moh.



1,0 km
èn veg



1,5 timer
tur/retur

Turen til Varen anbefales som en flott inngang til turområdet
Lømslandsheia. Selve
gården Lømsland ligger
lengre vest under
Husefjellet nord for
Bjåvannet og golfbanen. Lømslandsheia er
den høye heia som følger østover langs Farvannet fra Lømsland
mot Tveit og Brattvollsheia. Varen ligger i
starten av dette turområdet og løypene turgruppa merket våren
2015.
Parker bilen ved tømmervelta i siste sving
før toppen av Brattvollsheia, og velg
traséen oppover like
nedenfor karttavlen. I
første stikryss holder
du til venstre opp lia.
Turen er forholdsvis
bratt, men til gjengjeld
kommer du fort opp
heia og kan nyte fantastisk utsikt over Tveit
og Kjevik.

Riksantikvaren omtaler
Varen som fornminne



Moderat
stigning

og fredet gravrøys fra
bronsealder / jernalder.
Bare bunnlaget er bevart i sin opprinnelige
form. Man antar at det i
nyere tid ble reist en
større varde av stein fra
røysa. Det anslås at
røysa opprinnelig hadde en diameter på
rundt 5 meter.
Vel oppe ved Varen
åpner det seg nå
mange fine turmuligheter dersom du ønsker å
fortsette. Følg gjerne
stien videre til høyspentmastene og frem
til neste stikryss. Her
kan man enten returnere til parkeringsplassen
ved å ta til høyre eller

du kan holde til venstre
mot Skaudehei og den
gamle Lømsland kirkevei (eget turmål i 2020).
Løypa om Skaudehei er
ca 5 kilometer, og ender der du startet, men
går da lengre inne og
øst. Den tar over Høiehei (turmål 2021) og
ned forbi Mørkestøltjønn før den følger
driftsveien ut til Brattvoll. En nydelig rundtur
som anbefales på det
varmeste.

GYRESTOLHEIA 168 moh.



3,2 km
èn veg



2,5 t
tur/retur



Moderat
stigning

et. Vel oppe tar du av
fra hovedstien og følger
merkingen ca. 50m rett
frem i retning mot Ålefjærfjorden der du vil
finne turkassa.

Med en høydestigning og
-reduksjon på 290m fordelt over 6,5km gir denne
turen både økt puls og
pust. Men «premien»
etter strabasene er en
nydelig utsikt over ytre
del av Ålefjærfjorden mot
Hamresanden, Hånes,
Søm og Varoddbrua, og
med Oksøy og Flekkerøya
i det fjerne!

Selve turen starter ved
idrettsplassen på Kjevik.
Følg veien mot Hvalvika,
når du har kommet opp
den første bakken tar du
stien inn til venstre og
følger de rosa merkene
derfra. Merkingen tar
deg videre på nordsiden
av og langs med idylliske
Spordalstjønn.
Når du kommer til den

vestlige delen av Spordalstjønn tar du brått av
fra hovedstien og følger
rosamerkene til høyre
oppover i lia. Området du
nå kommer inn i består
av store mosegrodde
trær og kampesteiner
noe som gir en litt trolsk
stemning. Spesielt ei
grønnkledd gammel eik
vil nok kunne gi skumle
assosiasjoner når skumringen inntreffer!
Merkingen fører deg deretter ned til grusveien
mot Hvalvika. Her går du
ca. 20m mot høyre før
merkingen påny tar deg
inn i skogen på den andre
siden av veien. Nå starter
du på en jamn stigning
som i løpet av den neste
kilometeren løfter deg ca.
130m oppover i terreng-

Returen går tilbake på
den samme stien, men
ca. 50m etter at du kommer ned det bratteste
partiet, bryter du igjen
av mot venstre. Nok en
gang går stien i en bratt
stigning, men flater ut
igjen etter kun 70-80m.
Herfra går turen videre
på nydelige stier primært
gjennom en frodig furuskog. Nå nærmer du deg
straks den siste, lille stigningen før stien tar deg
nedover mot grusveien
igjen.
Nede på grusveien tar du
til venstre. Du kan selvfølgelig følge denne helt
tilbake til idrettsplassen.
Men vi anbefaler at du
tar av fra veien igjen
etter ca. 350m og følger
den rosamerkede stien
som går parallelt med
veien nedover og tilbake
til utgangspunktet for
turen.

HEIETJØNN 225 moh.



2,8 km
èn veg



2,5 timer
tur/retur



Moderat
stigning

pen 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
For å nå en av de høyeste løype, kan en gå opp fra
ny rundløype via Heitoppene i Tveit
Nordsiden ved Tveideetjønn. Andre muligheter
(Heietjønn 225 m over
vann (parkere ved Tveit
er å gå opp fra Solsletta
havet) er det mange veiKirke, følge bilveien inn til ved Klubbhuset over
er til målet. Den raskeste
Tveidevann) og følge
Egerhei. Muligheten for
og mest vanlige veien tar
merket løype frem til
løypevalg til Heietjønn er
utgangspunkt i MollkleivHeietjønn. Her er det
mange, det er et nydelig
veien (Solsletta) og følger
partier med nydelig utsikt sted og turen anbefales
midtre løype på skilter
mot Kristiansand og fjorfor alle. (se kart) Det er
helt inn til Heietjønn.
den. Du møter en del
en del stigning, men ta
Hvis en ønsker en lengre
stigning til du er på topdet som en tur. Du vil
ikke angre når du kan
FLYHAVARIET I SANDNESHEIA Flyet, som tilhørte enhenyte nista ved idylliske
ten 1. ( F ) / 22 (Aufklärungsgruppe 22 ) tok av fra KjeHeietjønn. Løypene her
vik på kvelden 23.09.44 med kurs nordover. Kort tid
er av god kvalitet og godt
etter takeoff rapporterte mannskapet visstnok om momerket.
torstopp 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

GURITJØNN 146 moh.



1,8 km
èn veg



1,5 time
tur/retur

Turen til Guritjønn kan
starte enten ved Tveit
Frikirke eller Solsletta
idrettsplass . Her er det
god plass til å parkere
begge plasser, og det
er godt merket og skiltet helt til Guritjønn.
Du må regne med en
del stigning, men det
er turen verdt. Helt i
starten går løypa langs
en fin liten sti, mens
resten av turen går på
lettgått traktorvei. Vel
framme ved Guritjønn
må du først forsere
den gamle steindammen som sørget for
høy vannstand i den
gamle drikkevannskilden. Nå har ikke dammen noe funksjon
lengre, og den er i forfall. På vestsiden av
vannet finner du en
velbrukt bålplass. Her,
eller enda lengre ut på
odden, er det flott å
raste. Også i Guritjønn
er det mulig å få fisk.
Her er det barnevennlig fiske, siden vannet
er fullt av lettlurte



Moderat
stigning

småabbor.
Når du
skal
hjem
igjen,
kan du
enten
gå samme vei, eller gå via
Solsletta. Velger du
turen via Solsletta går
du ned igjen den siste
bratte baken, så tar du
til høyre i krysset. Her
følger du merkingen
mot Solsletta,
og stikk gjerne innom Ole
Høilands hule
på veien.
Et siste alternativ fra Guritjønn - som
vi sterkt anbefaler, er å
ta en omvei
og gå nordover mot idylliske Heietjønn. Da får
du gått den
fine skogs-

stien mot nord. Langs
stien noen minutters
gange fra Guritjønn har
lynet slått ned i ei gran.
Spennende å se kreftene som har vært i
sving!

SJØHEI 180 moh.



3,0 km
èn veg



2,5 timer
tur/retur

Utgangspunktet for turen er Åsen på Drangsholt. Parkering er ved
bommen på vei inn til
Drangsholtvann. Her
følger man merket løype mot Urdalen. Traktorveien går bratt oppover til å begynne med,
men når man kommer
til krysset hvor man møter gamle Høvågvei fra
Drangsholt, er den verste stigningen unnagjort. Noen hundre meter etter krysset tar man
av til venstre og inn på
løypa til Sjøhei. På toppen står en eldre varde,
og det er også her kassa
med registreringsbok
henger. Rasteplassen er
ikke så lett å se, men
ligger 50m lenger ut
mot kanten. Et skilt viser retningen. Nå kan
du sette deg på benkene og nyte utsikten helt
til Oksøy fyr.



Moderat
stigning

Har du lyst på en lengre
tur, eventuelt gå innom
Plassen, som også er et
mål i «Til topps», kan du
følge løypa videre mot
Sjømyr. Fra Plassen kan

du gå videre opp på
gamle Høvågvei og tilbake mot Drangsholt. Da
blir det en rundtur på
litt i overkant av 7 kilometer.

LIRÅSEN 302 moh.



1,7 km
èn veg



1 time
tur/retur



Moderat
stigning

Denne gangen beveger vi

venstre side av veien. Her

oss et godt stykke utenfor

står også turskilt mot Li-

Tveit. Utsikt retning Tveit,

råsen.

over store
skogsområder,
og til havet er
det likevel mulighet for om en
har klarvær.
For å komme til
startpunktet for
turen kjører en
til Ålefjær og
følger veien til Erkleiv. I
krysset ved Erkleiv skole
tar en videre mot Svaland,
og etter ca 4 kilometer er
det en parkeringsplass på

Herfra følger en driftsvei
noen hundre meter innover før en kommer til
skilt til Liråsen som peker
mot venstre. Her må en
krysse en bekk, før en

Historie:
Noen hundre meter etter at du har startet på turen ser du et skilt merket severdighet. Dette peker mot en gammel
steindemning (stem) som ble brukt ved
fløting tidligere. Avstikkeren fra driftsveien du skal følge mot Liråsen er bare
60 meter så vi anbefaler en tur hit for å
se på dette imponerende byggverket. En
kan lure på hvordan de har fått disse
store steinblokkene hit.

begynner på stigning
oppover lia. En går fortsatt på en tydelig driftsvei,
og stedvis er det malt
røde merker på trære
samt satt opp noen
små røde plastmerker. (Vi har i tillegg
merket med noen
rosa trefliser). I det en
nærmer seg slutten
på stigningen tar
driftsveien slutt og en
kommer over på sti.
For å komme til utsiktspunktet som er
turmålet går en litt
nedover på slutten for å
komme ut på kanten av
Liråsen. Det er merket helt
fram hit, og her finner du
også en turkasse og vår
turkode.

MERKESTRENGEN 180 moh.



2,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur

Startpunktet for denne
turen er Tveit bygdemuseum i Knarestad hvor vi
finner den nyrestaurerte
dampbåtsbrygga og
elvestien nordover mot
Boen gård. En nydelig
perle hvor turfolk kan
møtes før turen, eventuelt puste ut i fantastiske
omgivelser etter dagens
tur.
Turen starter på andre
siden av veien, og går i
typisk Tveit-terreng,
med start nede ved elva
før den kryper opp heia
langs gamle driftsveier. En bratt og heftig start,
tøff nok til å få varmen i
kroppen.
To nye broer ble bygget
av turløypegruppa før
åpning av løypa høsten
2021. Den første møter
du helt i starten like nedenfor Lilleboen Gård.
Etter broa fortsetter du
oppover driftsveien. Følg
blåmerkingen opp til
venstre i neste sving,
gjennom granskogen før
du på nytt kommer ut på
driftsveien. Etter nok ei
lita bro, og et par myrdrag, stikker så løypa



Moderat
stigning

opp til venstre mot toppen av heia. Her oppe er
flotte furukoller, storfuglterreng og snaufjell
med utsikt. Og ikke
minst, mange flotte plasser for en pust i bakken
og pause. Men spar tid
for en pause også ute
ved selve Merkestrengen. Fortsett østover helt
ut til kanten av heia hvor
turkassa henger – vårt
mål for turen. Her er
spektakulær utsikt både
over Drangsholtvann og

Karlsvann. Lengre ute ser
du Studehei og Høvåglandet.
Turen tilbake anbefaler
vi å legge langs østsiden
av toppen og ned til
lune lille Søndretjønn.
Denne løypa klatrer etter
hvert opp igjen over
åsryggen og inn på samme tursti du fulgte opp
til Merkestrengen.

HARENEBBEN 64 moh.



2,5 km
èn veg



2 timer
tur/retur

Dette er indrefiléen av årets
toppturer. Rosinen i pølsa.
Creme de la creme av hva vi
kan tilby :) Turløypene rundt
Hamrevann er våre nyeste
løyper. Faktisk jobber vi fortsatt med dem. Denne turen
er ment som en forsmak på
hva som snart ferdigstilles.
Turen starter ved parkeringsplassen midt i bakken på Lauvåsen. Hold til
venstre ved gapahuken,
og fortsett langs grusveien mot treningsstativene og over moen langs
veien mellom alle småfurene. Vi skal oppover
skråningen under Thullitveien og inn mot høyre
midt i lia. Her stikker
løypa inn mot Hamrevann og forbi traséen
mot Lille Ravnå. Snart er
du ved rundløypa langs
vannet. Her holder du
mot venstre. Snart passeres flere lengre klopper bygget sist vinter. Fortsett langs
vannet forbi avstikker mot
Moneheia og siden også
forbi Støa. Neste stikryss
kommer i bakken like før
rundløypas høyeste punkt.
Her tar du ned til høyre og ut
på odden. Velkommen til
Harenebben! Et yndet turmål
ideelt for å pause før du for
eksempel fortsetter rundt
vannet.

Løypenettet rundt Hamrevann opparbeides av turløypegruppa i samarbeid med



Lite
stigning

Hamrevann AS. Det er et av
de største prosjekt vi har tatt
på oss. Turen rundt vannet er
5,5 km, men tar vi med fem
tilførselsløyper snakker vi om
ca 11 kilometer nye stier. Å
etablere nye turløyper er en
stor jobb. Det første som

skjer, er befaring i terrenget
og klarering med grunneiere.
Dernest er det hjem til tegnebrettet, markere grenser og
særlig hensyn på kartet, før
man igjen må ut kanskje tre,
fire og fem ganger med GPS
for å finjustere. Rundt Hamrevann finnes reguleringsplaner for mange ti-år fremover
som måtte tas hensyn til. Det
gjorde at vi mange steder
ikke kunne bruke eldre etablerte stier. Deretter følger
midlertidig merking og grovrydding med motorsag og
saks, før det møysommelig

arbeidet med ryddesag for å
fjerne lyng, småkvist og
gress. Neste steg er karttavler
og skilting. Igjen gjøres viktig
planlegging hjemme på skrivebordet. Her koster det dyrt
å gjøre feil. Et skilt koster
nesten 500 kroner. Neste fase
er tilkjøring av materiell
for snekring av broer og
klopper. Ved Hamrevann
ble trelast levert ved Støa
slik at det kunne fraktes
videre med båt eller
håndkraft. Til slutt kommer så endelig blåmerking og fjerning av
midlertidige merkebånd.
I skrivende stund / slutten
av mars er det lagt ned
rundt 650 dugnadstimer.
Det er bygget 131 lengdemeter ferdige klopper
av totalt ca 450. I tillegg
er planen rundt 190 meter klopp langs tilførselsstiene. I stikryssene settes
det opp til sammen 35
karttavler. Det blir 43 skiltpunkt med 104 skilt. Planen
er å fullføre prosjektet i løpet
av 2022. Vi er godt i gang.
Mye arbeid ja, men du verden for en takknemlig jobb!
Det handler like mye om trim,
frisk luft, sosialt samvær og
trivelige møter med hyggelige turgåere. Hver dugnadstime er proppfull av helsefremmende input – og gir

selvsagt stor helseeffekt for
kommende brukere.
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