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Velkommen til 12-topper'n i Larvik, et tilbud til degjdere som liker a ga tur og samtidig vii bli
bedre kjent i hele kommunen, og na ogsa i Lardal. Tilbudet kom i stand ved et samarbeid
mellom LOT og kartavdelingen i Larvik kommune, og tilbudet kommer pa IInettet ll og som
papirutgave.
12 topper har fra 2015 blitt tillS og ligger spredt i hele Larvik, samt en i Lardal. Turlengder
fra 15 min utter til 4-5 timer. Noen utfordringer er det underveis til noen av toppene, men
bel(llnning for strevet far du med flott utsikt, naturopplevelser, bedre form og lokalkunnskap.
For enda bedre turopplevelse anbefales at du skaffer deg LOTs turkart som dekker de fleste
av turmalene, og som fas kj(llpt pa LOTs kontor, Lauvesetra, Eikedalshytta og sommerapne
IIPadlehytta li • Sandefjords turkart IIHeia-Svartaa ll dekker vart turmal Knappen, og kan ogsa
kj(llpes pa LOTs kontor.
Pa turmalene er det satt opp postkasse med gjestebok og stemplingsklemme, og i
papirutgaven finner du stemplingskort og 15 kart med turbeskrivelser samt et oversiktskart.
Voksne med 12 klipp, eller barn under 12 ar med 8 klipp, kan delta i trekningen av div .
. turut'Styr etter sesongen, som varer ut september. Kortet sendes LOTs kontor innen 15.
oktober.
Enkelte turmal kan bli byttet ut etter sesongen, avhengig av dine og vare erfaringer, og 2015utgaven er (lIkt med tre nye topper siden 2013, men fortsatt vii det hete 12-topper'n. Noen
kart er forbedret ved at det brukes utsnitt fra turkart, og ogsa teksten i turbeskrivelsene har
fatt noen end ringer.
Vennligst meld i fra til oss om feil eller mangler i toppturopplegget eller om l(lIypemerking og
l(lIyperydding ikke er god nok. Hogst og vindfall kan forandre ei l(lIype pa kort tid.
Sid en vare turmal er pa topper i ncerheten av tettbygde str(llk, er det bra mobildekning.
Ta gjerne med penn pa tur, i tilfelle blyanten i postkassa er borte eller brukket.
Kikkert er en selvf(llige pa noen av turmalene, kompass er en sikkerhet.
Smart a putte kartet i kartmappe, br(lldpose e.1. som verner mot regn og slitasje.
Pa baksiden av kartet finner du tur-og veibeskrivelse til malet.
Husk riktig fott(lly, spesielt pa de lange turene hvor du krysser myrer og bekker.
Veer obs pa at l(lIypemerking kan vcere mangelfull enkelte steder pga vindfall·eller hogst og
lignende, sa f(llig med pa kartet, spesielt i stikryssene.
Husk bandtvangbestemmelsen og forbud mot a tenne bal i sommerhalvaret.
Parker fornuftig, ikke til hinder for Q)vrig trafikk eller aktivitet. Tenk pa grunneieren.
Vi er avhengig av et godt forhold til grunneierne, og ber om at det tas hensyn til
jaktinteressene deres fra Bommestad og nordover. Elgjakta starter 5. oktober, og vi haper
du har unnagjort turene i IIde (livre str(llkene ll f(llr det.
Vi f(llier oss sikre pa at du etter disse turene har oppdaget at kommunen er enda mer
naturskj(llnn og mangfoldig enn du trodde.
Hilsen

T.A.Paulsen tlf. 97 13 2601, T.G.Holt 47086348 LOT 33187650, Storgt. 50,
3256 Larvik, post@lotlarvik.no kontor apent man ons fre kl. 10 - 16 .

