TURPOSTER for sommeren 2019 ☺
SIL ønsker fortsatt å legge til rette slik at alle kommer seg ut. Nå er
snøen borte og det er lettere å komme seg fram. Vi viderefører
derfor turpostene vi hadde i vinter, samt at vi har lagt til noen
ekstra.
På sommerkortet har vi 10 poster, hvor minimum 8 poster må
være besøkt for å være med i trekningen av premier.
Klippekort/trimkort kan kjøpes for kun 150,- i Stadsbygd Sparebankhallen eller
på Bunnpris. Turene må være gjennomført innen 20.september i år.
Det er kjente turer på Stadsbygd og postene er utstyrt med tenger som gir forskjellig
hullmotiv.
Alle som kjøper og fullfører sine turer vil være med i trekningen av fine premier, hvor
førstepremien 1/2 års abonnement i Stadsbygd Sparebankhallen. Vi har også bl.a
gavekort på Sport1.
Turene vi har lagt opp er kjente og kjære plasser på bygda vår:
-

Vardheia: et kjent mål for de fleste her på bygda. Målet kunne nås via vei opp
forbi Solem. Nydelig utsikt utover fjorden, Rissa og langt utover mot Agdernes på
klare finværsdager.

-

Grønlia: kan kombineres med Vardheia hvis man ønsker en litt lengre tur. Grønlia
kan nås både fra Granlund og Solem. Turen fra Solem er ca 4 km.

-

Vålheia: et annet stort og kjente målet. Her er det fullt mulig å komme til topps
både ved å gå fra Trangsæter eller fra Skytterhytta på Breimyra.

-

Bjørgtjønna: et fint turmål for alle der stien starter ved fjøset til Tørstad oppå
Sørlot.

-

Feskbua: også et kjent sted som ligger idyllisk til ved Vålvatnet. Den kan nås fra
Skytterhytta på Breimyrs eller fra Trangsæter..

-

Hemmerdalsheia: en topptur som går fra Tørstad, hvor turen går et lite stykke
langs steinvegene.

-

Høgskjæret: Stadsbygds høyeste punkt med nydelig utsikt over bygda. Stien
starter på motsatt side av avkjørselen til Granlund.

-

Skyråsen: På toppen ”inni berga”. Flere veier opp både fra Angen, inni Berga, på
toppen av bakkan innpå Lein eller man kan nå målet fra ”innafor åsen”.

-

Haukberget: oppgangen til stien er veien opp forbi nye byggefeltet borti
Haltveien. Stien starter på toppen av veien. Kan også nås fra avkjørsel til Pukstad.

-

Bliksåskammen: kan kombineres med Haukberget hvis man ønsker en rundtur.
Evt kan turen starte på veien inn mot Finseråsen eller fra Schei.

Vi håper så mange som mulig ønsker å være med oss og ta del i dette.
KORTET KOSTER150,- . Betaling kan gjøres med kontanter eller med VIPS.
VIPS NR 115268 og merk innbetalingen med TRIMKORT
KORTENE MÅ LEVERES I EN POSTKASSE I GANGEN PÅ HALLEN INNEN 20.SEPTEMBER.
GOD TUR ☺

