
TiTurBergen TURMÅL DATO KONTROLLSPØRSMÅL. Se beskrivelse på ut.no SVAR

Bergen Nord
Storsåta fra Liane Hvor mange wire er det totalt på de to kraftlinjene som krysser fjellet her?

Birkelandsnipa Er masten på toppen av Birkelandsnipa mer enn 2 m høy?

Bergen Vest
Eikelifjellet Hvilket tall står det på stolpen med stedsnavn?

Gullsteinen Like sør for varden (mot Bønes) er der en betongkloss formet som 
en sylinder. Ca. hvor høy er denne i cm?

Bergen Sør
Veten i Fana Hvilket treslag ser du flest av på toppen av Veten?

Arboretet Hvor mange dører er det på huset i Sandholna?

Bergen Øst
Erdalsvarden Ca. hvor mange lag stein er det i varden?

Tunesfjellet Når du nesten er på toppen møter du en steinmur. Hvor høy er denne 
steinmuren?  1) Ca. 0,5 meter 2)  Ca. 1 meter

Bergen Sentrum
Sandviksbatteriet

På Sandviksbatteriet sto det før 2 stk 24 cm Haubitzers (kanoner). 
Gå til den som står nærmest bunkeren (lengst nord/vest). Hvor mange 
trappetrinn er det fra bunn til platået? 

Kulturminneløypa i 
Våkendalen

Hvor mange store åpninger er det i den største  
ruinen ved øverste Hardbakke-gård?
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TiTurBERGEN

BERGEN OG HORDALAND TURLAG 
INVITERER TIL TiTurBERGEN
BLI MED OG BESØK TI UTVALGTE TURMÅL I 
BERGENSOMRÅDET!
Mellom 1.  april og 31. oktober har du muligheten til å bli kjent med 
mange av de flotte turmulighetene i Bergen. Dette er et tilbud med 
lav terskel, egnet for de fleste, i alle aldre og med ulik turerfaring. 

TI TURMÅL står på turkortet. Beskrivelser av alle turene finner du ved 
å søke på www.ut.no med søkeordet Titur19.
Du kan enten ta med deg turkortet og svare på kontrollspørsmål, 
eller sjekke inn digitalt gjennom DNT´s nasjonale turapp «DNT 
SjekkUT». Følg listen Titur19.

PREMIERING Alle som besøker de ti turmålene 
i tidsrommet, og leverer turkort eller viser til 
digital innsjekking får en brettekopp i premie. 
I tillegg blir det trukket flotte ytterjakker fra 
Bergans, samt ekstra premiering til de som 
har gått flest ganger (kun via DNT SjekkUT). 
De som er under 12 år er med i trekningen 
av ytterjakkene dersom de har gått 
alle de 10 turmålene eller har gått 
20 turer totalt, noe som muliggjør 
barnefamilier å gå flere ganger til 
turmålet i sitt nærmiljø. Turlaget 
kunngjør og kontakter vinnerne etter 
trekning i uke 45.

k

Byfjellstrimmen, Bergen og Hordaland Turlag,  
Tverrgaten 4-6 i Marken, bht@dnt.no  
Tlf. 55 33 58 10

KOPP TIL ALLE SOM FULLFØRER. TREKNING AV BERGANS YTTERJAKKER.

INSTAGRAMKONKURRANSE 

#titurbergen
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Se nettsiden vår for mer informasjon: www.bergenoghordalandturlag.no/titurbergen.

BERGEN

SØFTELAND

INDRE ARNA

ÅSANE
STORSÅTA

GULLSTEINEN

EIKELIFJELLET
ERDALSVARDEN

VÅKENDALEN

TUNESFJELLET

SANDVIKSBATTERIET

VETEN

ARBORETET

BIRKELANDSNIPA

SOTRA

ASKØY

YTREBYGDA
RÅDAL

FYLLINGSDALEN

LAKSEVÅG


