
Ti-på-topp  

 

 
10 -topper 

dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt 

Gapahuken på 

Brunåsen 1 poeng  
           

Næring 
3 poeng 

           

Tyttebærfjellet 
2 poeng 

           

Kjelleren 
3 poeng 

           

Himmelrike 
2 poeng 

           

Langmyrheia 
3 poeng 

           

Braknesheia 

2 poeng 
           

Nås-nibben 
3 poeng 

           

Toskefjell 
3 poeng 

           

Fiskeplass ved 

Korsvann  
2 poeng 

           

 

Samla poengsum 

 

           

 

Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur:  

 

GOD TUR! 



        

Ti på topp for barn 0-12 år 2017:  

Bøkene ligger ute fra 1.mai til 20.September- og blir hentet før elgjakta begynner 

Hvordan fungerer poengsystemet?: 

Turene er gradert etter letthet og lengde på turen. Lette turmål gir få poeng, vanskeligere og tyngre turer 

gir flere poeng. Skalaen er 1-3 

Registrer turene dere er på vedlagte skjema, men skriv deg også i boka som Barnas Turlag Gautefall har på 

stedet. Vi kommer til å dobbeltsjekke i bøkene for å se at det stemmer. 

De barna mellom 0-12 år som får 20 poeng eller mer i løpet av sesongen vil få en premie. Men da er det 

viktig at turregistreringen kommer inn til oss i Barnas Turlag med navn og adresse.  

Det kan leveres direkte til oss, eller i postkassa på Frisklivssentralen, Myrveien 4. 

De barna som er innom alle toppene vil få en ekstra fin premie. 

Det vil også bli trukket ut noen tilfeldige premier blant alle deltakerne. 

Hvorfor 10-på-topp? 

Dette er et tiltak for å få barn og familier mer ut på tur.  

Hvem kan delta? 

Alle mellom 0-12år kan delta, også dere som ikke er medlemmer av Barnas Turlag Gautefall.  

Jeg vil likevel oppfordre alle barn å melde seg inn i Turlaget. Det koster 120kr per barn per år, og alle disse 

pengene går direkte tilbake til Barnas Turlag Gautefall og vårt arbeid med turer. 

Du melder deg inn ved å sende sms til 2030 – skriv «medl» og fødselsdato til den du melder på. Eller meld 

deg inn på www.turistforeningen.no. 

Medlemsfordeler er: 

Barn bor gratis eller billig på Turistforeningens hytter 
Rabatt på en rekke private fjellstuer og turisthytter over hele Norge 
Rabatt på fjellhyttene til turistforeningene i Sverige, Finland og på Island. 
Bladet TurboTrykk fra Telemark Turistforening 

 



Løypebeskrivelser           

Gapahuken ved Bronåsen 1 poeng 

Kjør Rv 38 forbi Bø, kjør av og parker ved Furuheim. Merka vidare på traktorveg og sti ca. 1 km fram til Gapahuken på 

Bronåsen. Lett kupert og tørt terreng, fin gapahuk 

                                                                                                                                                                           

 
Næring: 3 poeng:  

Kjør frå Grova og opp til Fjågesundheia.  Etter du har passert Knarrbua kommer du til Holmvannsveien som første vei 

på høyre side. Dette er bomvei, så du går først på grusvei, så sti, delvis myrlendt. Det er lett kupert terreng, Ca 3 km. 

Følg røde merker. Fantastisk utsikt over Flåvann. Toppen ligger på over 700 m.o.h. 

              

 
 

Tyttebærfjellet: 2 poeng: 

Parker langs Rv. 358 ca. 0,5 km frå Bostrak-krysset. Parker ved siden av den røde Trafokiosken ved veien. 

Følg deretter blå bånd oppover. Jamn og fin stigning oppover. Lett tur. Nå blitt laga ei lita rundløype, følg 

merker. Flott utsikt over Bjårvann og Bostrak. 

                                                                                                                             

 

 

 



Himmelrike: 2 poeng: 

Parker ved Gautefall Skisenter og følg blåmerka løype på andre siden av fylkesveien inn til disse flotte 

svåfjella. Kan gåes som en rundløype eller frem og tilbake. Ca. 1,5 km inn i lett, men kupert terreng. Nydelig 

inne i det naturlige amfiet. Topp leikeplass for ungene. NB! Ta hensyn, ikke fyr bål direkte på fjellet. 

 

Kjelleren – 3 poeng 

Parker ved Lia Skule/Fjelltun v/rv.358. Kryss riksveien og følg sti/vei over elva (x2) og forbi noen hytter opp 

til en brei grusvei (Rølandliveien). Hold til venstre i ca. 50m, på høyre side kommer da et skilt der det står 

Seterveien/Kjelleren/Øyvann på. Her begynner den blåmerka stien. Jevn stigning. Ca. 4,5km fra Lia Skule 

opp til postkassa. Flott utsikt over Gautefall og Lia vest-/nordover, og mot Øyvann, Bleka, Gjerstad sørover. 

Mulighet for fiske i Lille og Store- Øyvann og sti videre over til Blekaområdet om dere vil gå lenger. 

 

Langmyrheia:  3 poeng:  

Parkering ved Bygdetunet.  Følg skilt og blåmerking. Terreng: Den første kilometeren er i flatt skogsterreng, 

men videre er det jevn stigning. Blåmerka. Flott utsikt fra toppen. Cirka 4, 5 km tur/ retur. 

 

Braknesheia, 2 poeng:  

Kjør innover Gudbrandsveien et godt stykke forbi gårdene. Etter hvert kommer du til et skilt med privat veg, 

og en annen vei som går opp til høyre. Her kan du parkere på venstre side i krysset. Gå på den nye veien til 

høyre et lite stykke, så går det blåmerka løype på høyre side. Følg merkinga til topps.. Ca 1,5km en vei.

                                   

 



Toskefjell – på Straume, 3 poeng 

Kjør inn til Østre Straume fra rv.58, på høyre side før gårdene går en vei bort til grendehuset.    Parker ved 

grendehuset og følg skogsbilveien innover ca. 1.km til noen setertufter. Fra seteren er det en rundløype opp 

og over Toskefjell, det er ca. 1,5 km opp til postkassa, og ca. 2km ned igjen over fjellet. Godt merka med blå 

bånd. Flott utsikt til Toke.                                                                                                            

                                                                                                                        

Nås-nibben: 3 poeng:  

Kjør Fv.109 mot Lunde. Parker ved veien ca. 1 km etter krysset til Singusdal i Kjosen.  Det står skilt ved veien 

på venstre side. Løypa går først på grusvei, deretter blåmerka sti.  Det er god stigning opp til toppen og 

3,5km ein vei. Utrolig flott utsikt fra Nåsnibben, men bratt på tuppen, så pass på.  

 

Korsvann i Kroken, 2-poeng 

Lett kupert gangtur til en flott fiskeplass ved Korsvann i Kroken. Følg fv.256 til Kroken Kyrkje, ta deretter inn 

på Sandvannsveien, kjør forbi Sandvann og ta av på første vei på høyre side (Fiskelausvegen).  Kjør veien til 

endes og parker. Gå deretter på merka traktorvei og løype inn til Korsvann. Ca.2km. Det er ei rundløype, og 

du kan velge å gå heile løypa, eller fram og tilbake same vei. Det er fritt fiske og fine fisk i Korsvann. 

                                                 

NB! I år ligger bøkene for det meste i same postkasse som andre bøker på plassen, og har ikke egen 

postkasse. 


