
Skjema for registrering av turer for barn mellom 0 og 12 år 

 

NAVN:  

ADRESSE:  

E-POST:  

TLF./MOBIL:  

ALDER:  

 

TURMÅL DATO FOR BESØK (hugs å skriv deg i boka) 
  

Tur 1. Området rund Rødstjernet.  

Tur 2. Området ved Si Glass.  

Tur 3. Ved Svandalsfossen.  

Tur 4. Tangen nedenfor Coop  

Tur 5. På Lillebekk-stien.  

Tur 6. Skilt etter passert Kjedalsmoen.  

Tur 7. Kastfossbru sti mot Lona.  

Tur 8. Brekke mot Rondehauen  

  

 

 Sauda Turlag har satt opp 9 bokser med bok rundt om i Sauda. Boksene er merket med Sauda Turlag. Det 

er meningen at en skal lete litt etter boksene. Dere vil derfor finne en cirka turbeskrivelse av samtlige turer 

på Sauda Turlag sine sider og på facebook-sida vår. Skriv ut dette skjema (et per barn) og beskrivelsen av 

turene. Ved en liten kikk i turbeskrivelsen vil en finne ut hvor en skal lete etter boksene.                              



 Når en har funnet boksen skriv da navn og rett dato i boka. Dato i bok og skjema skal stemme. Bøkene 

ligger i boksene fra 11 januar 2020 til 15. mars 2020. Frist for innsending av utfylt skjema er 17. mars 2020. 

Det blir trekning med fine premier blant de som har klart alle turene. Ferdige utfylte skjemaer sendes:  

www.facebook.com/saudaturlag eller sauda.turlag@dnt.no  Hugs å merke mailen med «Barnas Turlag» 

Kontaktpersoner i Sauda Turlag er: Ola Breivik 90832801 eller Bjarne Bertelsen 91649267. Håper at dette 

kan virke fristende slik at foreldre sammen med sine barn kan gjøre dette til noen små koseturer. Det er 

likevel bare barna som skal registreres. Skoleklasser og barnehager kan gjerne og sammen med sine ledere 

leite etter disse boksene når det er behov for en tur ut. Dette er et gratis tilbud til alle. En trenger ikke være 

medlem i Sauda Turlaget for å gå turene, men turlaget setter helt klart stor pris på å få flere medlemmer.  

 

 

                                                  God tur og lykke til. 

http://www.facebook.com/saudaturlag
mailto:sauda.turlag@dnt.no

