
Turpostar for barn i Sogndal, sommar/haust 2021  
         Klypp/ 

         Kryss     Turpost        Informasjon 

 1. Stedjeberget. Turen startar ved innkøyringa til Sjøkanten. Ein følgjer 

gang- og sykkelvegen  forbi Hagelin. Frå tunnelopninga følgjer ein den 

gamle bilvegen til posten ved rasoverbygget. Asfalt heile vegen. 

 

Sogndal turlag har turpostar med 

premiering for barn opp til og med 

12 år. Det er 16 postar i år.  

 

Alle turane er merka med skilt i 

starten og raude prikkar undervegs. 

Posten består av ein postkasse med 

klyppetang og namnebok. Bruk tanga 

til å merke dette arket/kartet ditt 

med. Om tanga er vekk, set kryss 

med ein penn. 

 

Du finn meir detaljerte skildringar av 

turane under «Turpostar» på 

https://sogndal.dnt.no/  

 

Bruk gjerne turkartet for Sogndal – 

Leikanger for å finne fram. NB 

Punkta på kartet refererer til staden 

og ikkje nøyaktig der kassen står.  

 

Vi minner om at mange turar går i 

beiteområde. Pass på å stenge grinder 

og hald ev hund i band. 

 

Du får ein fin premie om du leverer 

arket inn på Intersport Sogndal innan 

31. oktober 2021.  

 

Pris: Gratis for barn som er medlem 

i Sogndal turlag/ DNT, 50 kr for 

andre. Bruk Vipps nr. 99206 eller 

kontonr. 3720.30.03057 

 

Hugs å skrive namn og alder på 

arket.  

For å få premie er dette kravet: 

0-6 år: 5 turar 

7-12 år: 10 turar 

 

God tur frå turpostgruppa       

Anne Britt Reppen Halset        

90983861 

Anne Skaar                               

90070257 

 

 2. Dagsturhytta 300 moh. (Stedjestova). Parkering ved Stedje kyrkje. Gå 

rett opp gjennom byggefeltet før du treff stien over det øvste huset. Stien 

er godt merka og skilta. Du kan og gå vidare til Stedjeåsen. Jamt ganske 

bratt. 

 3. Olavskjelda Turen på gammal skogsveg startar i Årøy, og er skilta. 

 

 4.Saurane Sykkeltur eller gåtur frå sentrum. Asfalt på starten, grusveg på 

slutten.Ta til venstre inn på Barsnes etter Loftesnesbrui.Turen er skilta.  

 

 5. Eide/badeplass. Start ved badeplassen i Vikane. Følg vegen til ende og 

vidare på gamlevegen. I brattbakken opp mot Lem, ta til høgre på veg i 

retning fjorden. Etter ca. 250 m. på vegen er det skilt der du tek av på sti. 

 

 6. Laugi. Parker på den store parkeringa i Gunvordalen. Skogsveg i 

starten, sti på slutten. Om du går litt vidare etter postkassen, kjem du til 

ein fin plass som me kallar Reset. Der er det ein liten kulp. Ca 10 min frå 

boka og opp til denne kulpen. 

 

 7. Bjellastølen. Du kan gå frå Bjedla, ein noko bratt sti, eller ein slakare 

sti frå Åberge. Då passerar du Kjørrdalen, der Sogndal turlag planlegg å 

restaurere eit sel. 

 8. Jeisekedalen. Start på Kjørnes, på toppen av byggjefeltet. Frå 

Jeiskedalen kan du gå vidare til Loftesnesfjedle (utsiktspunkt) og til 

Hesteggi.  

 9. Flot. Stien er merka frå krysset innerst på Barsnes. Lett familietur. 

Kan kombinerast med Sauradn ved at du går ned att ein traktorveg, denne 

finn du om du går vidare etter postkassen på Flot. 

 

 10. Nuken. Parker på Årvollsåsen, bomveg. Lett og fin familietur. Godt 

merka. 

 11. Slakkafjell/Svartaberg. Her kan du velje veg og sti frå Njøsabakken 

(framom Skjeldestad) eller du kan køyre (eller gå) bomveg til 

Lereimstølen. Begge turane er merka. 

 12. Togga. Parker ved Gunvordalen, stor parkeringsplass. Turen er bratt, 

men stien er god.  

 

 13. Grøssete.- turlagshytta. Parker i Kvamshagen. Fint å gå ein runde til 

Navarsete. Du kan gå sti frå parkeringa eller skogsveg frå Svedalen, same 

utgangspunkt. DNT-hyttenøkkel passar. Du kan ta dagsbesøk eller 

overnatte. Hugs booking. 

 

 14. Tylderingen. Parker på Fretland eller ved Hollekvebrua. Det er ein 

lengre tur innom Stepin om du går frå Hollekvebrua. 

 

 15. Imesdal via Åberge Følg traktorvegen til Hølsete (ca. 2.3km.) 

Deretter dels traktorveg, dels sti inn til Imesdal, om lag 2km. Turen kan 

også gåast frå England. Start då i vegskilje ca 300 m. før garden England. 

Traktorveg ca. 2km. til Ølnesstølen. Deretter om lag 2,5km til Imesdal.  

 

 16. Helgasete. Turen startar i Saurane. På slutten av grusvegen startar 

stien som først går til Dal, deretter til Helgasete. Det er også merka vidare 

til Solvornnipa. 

 

Namn og alder: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……               

https://sogndal.dnt.no/
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