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uT på
Tur
tiPs oss

e-post: tur@ringblad.no
Tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00

Klart for
10 på topp
Vibeke Tjøm

Ringerikes Tyristforening

I morgen blir turkampanjen
«10 på topp» lansert på Verdens
aktivitetsdag i Hønefoss. Bedriftsidretten Buskerud har i
samarbeid med Ringerikes Turistforening, Ringerike kommune, Ringerike Frivilligsentral, Ringerike O-lag og Syklistenes Landsforening merket og
tilrettelagt for 19 ulike gå-og
sykkelturer i distriktet.

Enkelt å finne
God skilting, kart og rutebeskrivelser bidrar til at man enkelt skal finne de ulike postene. I postkassene som er satt ut
finner man en kode som kan
brukes til å registrere turene
man tar via SMS, egen turside
eller sende inn et registreringskort.
I postkassene finnes det også
en turbok hvor man kan skrive
en turhilsen.

10 turer

Om du ønsker å starte på egen
hånd, foreslår vi følgende sykkeltur til Hensfossen:
Tidsbruk: Ca 1 time
Avstand: 13 km
Start: Søndre torg
Rutebeskrivelse: Start på
Søndre torg og sykle opp Stabelsgate forbi gamle meieriet
og over til Hofsfossveien.
Følg Hofsfossveien til Hensfossen. Kassa henger på gjerde
før fossen. Sykle over brua og
ta til høyre på Hensveien.

Børdalsmoen
Følg denne til Risesletta og
ta inn på bred sti på Børdalsmoen.
Følg denne via vanntårnet i
Hovsmarka til Rundtom. Ta
Rabbavegen tilbake mot byen.
Ved Rabbakiosken tar dere av
til høyre (Mosseveien) og fortsetter på Hengsleveien og
gang/sykkelvei til Hønefoss.
Turvaktmester er Arild Johansen .

Alle som registrerer seg med
minst 10 turer i løpet av kampanjeperioden fra 10.mai -10.
oktober vinner premie, og er
du under 16 år eller eldre enn
70 år er premiekravet sju ulike
turmål. I tillegg trekkes det ut
flere andre premier i ulike kategorier.
Turheftet med turbeskrivelser, kart og påmeldingskode
kan kjøpes på Sandberg sport,
Glade Hjul, Fossen Friluft, Ringerikes Turistforening og Gsport på Kuben. Heftene koster
kr. 150 kroner.

konkurranseregler
Gå inn på www.tipåtopp.no/
ringerike for ytterligere informasjon og konkurranseregler.
Takk til alle de frivillige turvaktmesterne som stiller opp
med beskrivelser, merking og
oppsetting av turpostkassene!
På Verdens aktivitetsdag 10.
mai vil Ringerikes Turistforening starte kampanjen med
guidet tur til Petersøya/
Schjongslunden som er et av
årets turmål. Utgangspunktet
er Søndre park.

timEstur: Fint sykkeltur fra sentrum, via Hen og tilbake. Kartskisse.

hva?

Turtilbud for alle.
Varierte gå-og
sykkelturer i
distriktet.

PostkassE: I disse kassene
finner du turkoden og turboka.

når?

Turtilbud for alle.
Varierte gå-og
sykkelturer i
distriktet.

hvor?

Ulike turmål i
distriktet.

kart: statEns karvErk

Turtipset lages av
Ringerikes Turistforening:
rt@ringerikesturtistforening
www.ringtf.no

