DELTAKERBEVIS

TUSTNA

Vinner av fotokonkurransen 2021 ble May-Britt Damsberg med dette bildet fra Knubben

13. mai–16. oktober 2022

FOLDFJORD

Avslutning i KNT-hytta, Trollstua, lørdag 29. oktober kl. 13:00
DELTAKER:
Navn: __________________________________________________________________________________________________________
Adresse:
Postnr.:

______________________________________________________________________________________________________

_______________

Sted:

_______________________________________________________________________________

Alder på barn til og med 15 år:

_______

Deltakernr.:

______________

Sign. selger:

_____________

Jeg er stolt over meg selv, og har vært på følgende topper:
Årets fjell:

Vean bil as

Dato:

Kode:

Årets fjell:

Dato:

1: Benken

6: Langliknubben

2: Høvikfjellet

7: Kvitsikla

3: Tunga villmarksleir

8: Ertvågsfjellet

4: Ørboglia fra Solem

9: Knubben

5: Storknypa

10: Todalsfjellet

Kode:

Innlevering av deltakerbevis, se baksiden.

Vis hensyn til dyreliv

–

Husk båndtvang

–

Ta med søppel hjem

–

Parker slik at du ikke er i veien for noen
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BENKEN (130 moh.)

Kjør over brua til Skardsøya og ta til venstre. Ta av til høyre
etter 100 meter. Her kan du parkere. Første del av turen er bratt
oppover en skogsveg et par hundre meter. Deretter går turen i
lett skogsterreng til utsiktspunktet. Der er det lagt til rette med
grillhytte, sklie og klatretau.
Turen opp tar cirka 20 min.
GPS-koordinater: 63.323146, 8.594696

HØVIKFJELLET (243 moh.)

Ligger på Vinsternes på Ertvågøya. Ta av fra hovedveien mot
Sandshamn, kjør cirka 3 km og parker ved 4-fjellskilt. Følg
merket sti til toppen. Koden står ved trimkassen litt bortenfor
varden på den ytterste toppen (ikke toppen med mast på).
Turen opp tar cirka 30 min.
GPS-koordinater: 63.2611764, 8.2806462

TUNGA VILLMARKSLEIR (15 moh.)

Kjør RV680 i retning Tømmervågen. Ta av mot venstre like etter
Linvågvatnet, ved 4-fjell-skilt. Parker ved avkjørselen. Følg
merket grusveg et stykke, deretter traktorveg og sti til villmarksleiren.
Turen opp tar cirka 45 min.
GPS-koordinater: 63.1839361, 7.9867986
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ØRBOGLIA FRA SOLEM (320 moh.)

Ta av mot Soleim, og parker ved skilt til Fjellingdalskaret
etter cirka 500 meter. Parker slik at du ikke hindrer ferdsel på
skogsvei. Følg skogsvei cirka 3 km. Ta av mot venstre ved skilt
merket Ørboglia. Følg sti opp og videre bort til hytta ved Ørbogvatna.
Tidsbruk: cirka 1,5 time.
GPS-koordinater: 63.190244, 7.243308

STORKNYPA (565 moh.)

Kjør til Sjølia i Årvågsfjorden og ta av på bomvei opp til parkering ved fellesbeitet i Klakkan (cirka 9 km). Følg turistforeningens merket sti mot Storﬁskhytta opp til Setertjønnin. Her tar
du av til venstre og følger merking langs ryggen til toppen av
Storknypa.
Turen opp tar cirka 45 min.
GPS-koordinater: 63.2910233, 8.846368

LANGLIKNUBBEN (418 moh.)

Parkering ved vedlageret på Gjerda. Følg skogsvei et stykke
oppom Gjerdesetra, og videre merket sti til toppen.
Turen opp tar cirka 1,5 time.
GPS-koordinater: 63.171527, 8.469219

KVITSIKLA (220 moh.)

Parker ved Drageidåsen cirka 250 meter før krysset til Melland/
Finnset. Følg først merket traktorvei, senere sti opp til Mellandsetra (samme sti som til Bjørnskardliknubben). Ved Mellandsetra svinger stien mot nordvest og følger kanten på fjellet fram
til Kvitsikkla. Samme vei tilbake.
Turen er cirka 3 km en vei og tar cirka 1 time opp.
GPS-koordinater: 63.3595000, 8.5533000

ERTVÅGSFJELLET (652 moh.)

Parkering på den store p-plassen på Grønning.
Følg skogsvei opp til skihytta Solvang og videre merket sti til
Fenrik Arnﬁnn Sjøstads minnestøtte. Cirka 200 meter før minnestøtta, ta av til høyre og følg videre merking over myrene og
opp til toppen.
Turen opp tar cirka 1,5-2 timer.
GPS-koordinater: 63.2122906, 8.4909452

KNUBBEN (680 moh.)

Parker ved pumpehuset på Barskaret. Følg sti opp og forbi
Vættalivatnet. Videre ganske bratt opp lia før det ﬂater ut innover mot toppen.
Turen opp tar cirka 1,5-2 timer.
GPS-koordinater: 63.196520, 8.064018

TODALSFJELLET (821 moh.)

Samme startsted som Storknypa. Følg turistforeningens merket
sti via Storﬁskhytta til toppen av Todalsfjellet. (Kan også gåes
fra Todal/Todalssetra.)
Turen opp tar cirka 2,5-3 timer
Turen kan gjerne kombineres med Storknypa.
GPS-koordinater: 63.2439363, 8.8286963
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Turkonkurransen 4-Fjell Aure

#4fjellaure

Turkonkurransen 4-Fjell Aure

@4Fjell

INNLEVERING AV DELTAKERBEVIS innen 23. oktober 2022
Deltakerbevis kan leveres som:

*
*
*
*

E-post til deltakerbevisﬁrefjell@outlook.com
Legges i 4-fjell-postkasse ved inngangen til Sagli Elektro i Gammelbrannstasjonen
Legges i 4-fjell-postkasse ved inngangen til Coop Prix Leira
Per post til Sparebank1 Regnskapshuset Nordvest AS, Bankvegen 11, 6690 Aure

PREMIERING:
Alle som har vært på 4 topper eller ﬂer topper, får tilsendt pins
I tillegg trekkes følgende premier:
• Gavekort kr 3.000,–
(delvis sponset av Sport 1 Ove Aunli)
• Turkopper i tre med logo (2 trekninger)

EKSTRA TREKNING HVERT
5. ÅR (2026)
Alle som har gått på 10 topper
i minst 3 av 5 siste år
• Pengepremie kr 10.000,–
(sponset av Sparebank 1 SMN)

Ekstra trekning for barn t.o.m. 15 år som har
vært med på 4 topper eller mer:
• Turkopp i tre med logo
Barn t.o.m. 15 år som har vært på 7 topper
eller mer:
• Pengepremie kr 500,–
• Turkopp i tre med logo
Alle som har vært på alle 10 topper:
• Gavekort kr 1.000,–
(delvis sponset av Aure kjøpesenter)

• Turkopp i tre med logo

Ove Aunli

Vinn gavekort hos Fotograf Engvig i Kristiansund verdi kr 1.000,–

Bilder sendes til: fotograﬁﬁrefjell@outlook.com innen 23. oktober 2022
Maks 5 bilder per deltaker. En jury vil kåre årets bilde, og vinneren kunngjøres på avslutningen.
Vi forbeholder oss retten til å bruke vinnerbildet i proﬁlering av turkonkurransen.

Vinner av fjorårets konkurranse:
May-Britt Damsberg – GRATULERER!

Layout: HD-Studio AS, Aure - mob. 92661953

Bildet må være tatt på en av turene i årets konkurranse

