


I år vert det ei blanding av nye fine turmål og gamle kjenningar. Me håpar du likar 

dei, og at du får mange fine turar. 

Me merkar ikkje rutene, men mange av dei er merka frå før, eller har tydeleg sti. 

Men det me gir deg er eit gps-spor og ein turskildring på ut.no for å hjelpa deg fram 

til målet. 

Kvart turmål er utstyrt med ein postanvisar, med klyppetong. Her klypper du på 

baksida av klyppekortet.  

Det er òg mogleg å delta ved å nytta seg av  appen Postkassetrimmen. Me ber om at 

du berre deltek på ein av måtane. 

Raudkleiv—ein veldig kosleg og fin støl over Oma. Mykje av turen går på skogsveg. 

Start ikkje langt frå Åse. 

Bottsvasslia—denne idyllen finn du under toppane Vesoldo og Tørviknuten. Start 

ved Byrkjenes. 

Ullhovda—Flott utsikt utoverfjorden.  Start frå Eikjå på Kolltveit. 

Tveitstølen—Stø. Start frå Perslå i Tørvikbygd 

Skeisheia—herfrå ser du heile Kvamskogen og litt til.  Start frå Jonshøgdi. 

Storehiller—Luftig og flott frampå kanten mot Steinsdalen/Nesthus. Start frå Sele-

sete. 

Fagrasete—Flott gapahuk i stølsmarka over Kjosås. Start frå Sjusete, Kjosås eller 

Stuve. 

Nyasete—Støl over Bjørke med fin utsikt utover fjorden. Start frå Bjørke. 

Krossfuru—Bratt opp frå Ålvik finn du denne furua der stiane frå Bordalen og 

Roaldsdalen møtes.  

Dagsturhytta/Kvilekroken — Ved Krokavatnet vart dagsturhytta  reist i vinter. Set 

av god tid, ta med deg nokre vedkubbar, litt å eta og nyt ei av bøkene medan du nyt 

utsikta utover Krokavatnet mot Vesoldo. 

Premiering: Deltakarpremie ved innlevering av klyppekort/vising av fullført trim i 

appen. Krav for born er like mange turmål som dei er år, er du over 10 år må du 

klara alle. Det vert og trekt gåvekort blant dei som fullfører trimmen. 

Periode: Kryss og krakje går frå 1.juni til 1.november 

Namn: ..…………………....……………………….. 

Adresse: ..……………...…………………………... 

Postnummer/stad: …….…...……………………... 

Fødselsdato: ..…....... Telefonnummer: ………… 

Kvam turlag arrangerar turar som er opne for alle. Me har ansvaret for tilsynet 

med to turistforeningshytter, Vending og Breidablik, og me ser til at Dagstur-

hytta er ein stad som er triveleg å komma til. Og me held om lag 110 kilometer 

med t-merka ruter i Kvammafjella vedlike. Me vil gjerne ha deg med i arbeidet. 

Kontakt oss gjerne på kvamturlag@dnt.no  

Eit utval av fellesturane våre i år: 

Helg 11-13.juni: Dugnadstur til Vending. Bli med 

heile eller deler av helga! 

Sundag 27.juni: Botnanuten—Sundvordalen 

Inkl. friluftsgudstjeneste 

Helg: 6-8.august: Padle og fottur i Nærøyfjorden  

Laurdag 14.august: Fitjadalen—Langedalen—Torefjell—Sjusete 

Sundag 15.august: Fagraseteggi 

Laurdag 21.august: Rotur til Kvamsøy (båt og båtbyggar frå Fartøyvernsenteret) 

Sundag 22.august: Borna sitt turlag: Raudkleiv  (stølstur) 

Sundag 22.august: Vassfjøra (høgt over Ulvik) 

Helg 28-29.august: Synne og Evybesto til Brei-

dablik (for borneborn og beste) 

Sundag 29.august: Rundtur til Breidablik 

Sundag 12.september: Simlenuten  

Ftredag 17.september: Fullmånetur til Torefjell  

Onsdag 20.oktober: Fullmånetur til Bjørkeveten 

Sjå kvam.dnt.no for meir informasjon om turane og fleire fellesturar. 


