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Ønsker du å bli medlem betaler du 
inn kr 125,– for enkeltmedlemskap
kr 200,– for familiemedlemskap
til kontonummer 2850 21 30279
Merk innbetalingen med navn og 
adresse. Velkommen!

LOTs medlemmer kan leie Trotto
hytta, 360 moh, som kan tilby 
masse utsikt, fred og ro.

Bli medlem i LOT

Hyttetur

2016

Søndag 10. april 
SNAREMYR I BIRKENES 
Vi går fra Bjorhei, en del opp og ned, 
og tar en god pause på toppen.
Ca. 7 km rundløype, og 3 timer.
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00 
 › Turledere Jan Willy Kleven, 90860358, 
og Hjalmar Hassel, 46694559

Søndag 17. april 
TOREHEI I HØVÅG
Vi drar til Kirkebakken og Torehei, med sekk 
på ryggen. Parkering på Isefjærveien, 200 m 
fra RV401, på Kvåse. Fra Kirkebakken ser 
vi utover havet før vi går ned og videre til 
Torehei. 5–6 km.
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00
 › Turleder Alf Hæstad, 99724580

Søndag 24. april 
TORSTEINSNESET, MØVIG
Start fra kanonmuseet på Møvig. Vi følger en 
flott kystvei med utsikt mot Vestergabet og 
Flekkerøya. Ca. 7 km og 3 timer inkl. pause. 
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00 
 › Turledere Astrid og Salve Linnebo, 37271055

Tirsdag 10. mai  
LØYPERYDDING, nyttig og sosialt
Vi rydder løyper rundt om i nærmiljøet vårt. 
Ta med termos, niste, hansker, greinsaks, 
sag eller annet ryddeutstyr og bli med på en 
nyttig og sosial ettermiddagsskautur. 
 › Avreise fra Tomta kl. 17.00 
 › Ansvarlige Jan Willy Kleven, 90860358, 
og Jørn Thore Solaas, 91631220

Torsdag 19. mai 
LØYPERYDDING
Se tirsdag 10.mai. 
 › Avreise fra Tomta kl. 17.00 
 › Ansvarlige Finn Salvesen, 94140855, 
og Paul-Erling Lia 99239567

Søndag 22. mai 
OKSØY OG GRØNNINGEN FYR
Bli med på en spennende tur på fyrene og 
lokale omegn. 
 › NB! Avreise fra kaia ved Sjøkurs (Randesund) 
kl. 11.00. Alle barn må ha med egen redningsvest. 
Båten har vester til voksne. 
Ha med klær for vind (og sjøsprøyt).

 › Turleder Geirulv Stoveland, 98287915 

Lørdag/søndag 28.–29. mai 
DUGNAD PÅ TROTTO
Hytta vår trenger vedlikehold og godt stell. Vi 
gjør litt vårpuss. Felles middag lørdag kveld.
 › Påmelding til Reidun Forbes, 93600324, 
og Helge Uldal, 90952682

Ta med mat og 
drikke på turene. 
Husk gode sko.

Merk at klokke
slett for avreise 
varierer!

Sjekk LOTs nettside for mer informasjon
www.lillesandturistforening.no



Sjekk LOTs nettside for mer informasjon
www.lillesandturistforening.no
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Søndag 21. august
BIRKENES, rundtur langs Digeelva
Bli med på en spennende tur opp langs 
fosse fallene i Digeelva til Natveit. Retur via de 
gamle husmannsplassene Eikhola og Homslia. 
Ca. 11 km rundtur. Mulighet for bading under-
veis. Stien er stedvis litt steinete og bratt.
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00 
 › Turleder Paul-Erling Lia, 99239567

Søndag 11. september
OLASHEI OG SOVEHEI
Bli med på tur i vårt nærmeste og flotte 
område, der vi også går oppom toppene. 
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00
 › Turleder Reidun Forbes, 93600324

Søndag 25. september
TROTTOHYTTA (også LOStur)
Høstens tur til Trotto, vår flotte hytte på 
Heimdalsheia. Pakk sekken med mat og 
termos og bli med på en tur i åpent og variert 
terreng, ca. 4 km å gå hver vei. 
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00
 › Turleder Reidun Forbes, 93600324

Søndag 16. oktober 
JUSTØYA   
Bli med på en tur på flotte Justøya, på utsida, 
ca. 2 timer.
 › Avreise fra Tomta kl. 11.00 (evt. møt opp på ny 
P-plass i Brekkestø kl. 11.15)

 › Turleder Jørn Thore Solaas, 91631220

Søndag 30. oktober 
KALDVELLOMRÅDET
Bli med på tur i vårt vakre nærmiljø, 
til Kaldvell, Vatne og Kniben.
 › Avreise fra Tomta kl. 10.00 
 › Turleder Finn Salvesen, 94140855

Tirsdag 15. november 
MÅNESKINNSTUR / lyktetur
Ta med lykt, termos, sitteunderlag og kvelds-
maten og opplev en stemningsfull kveld med 
utsikt over havet og glitter fra fullmånen. 
Det blir tur også hvis overskyet vær.
 › Avreise fra Tomta kl. 18.00
 › Turledere Helge Uldal 90952682, 
og Jan Willy Kleven, 90860358

Søndag 4. desember  
NISSETUR med fakler og grøt 
Velkommen med på vår tradisjonsrike og 
stemningsfulle førjulstur i Borkedalsskauen. 
Vi fyrer bål og spiser julegrøt. Kanskje 
kommer nissen også? Turen varer ca. 2 
timer. Fakler kan kjøpes, eller ta med selv. 
Det er lurt å ha med lykt også.
 › Møt på P-plassen ved Borkedalen skole kl. 16.00
 › Turledere Reidun Forbes, 93600324, 
og Astrid Linnebo, 37271055

LOTs medlemmer kan leie Trotto
hytta, 360 moh, som kan tilby 
masse utsikt, fred og ro.

Årsmøtet avholdes i februar i 2017. 
Du er hjertelig velkommen. Det blir 
enkel servering og vist en inspire
rende bildeserie.

Bli medlem i LOT

Hyttetur

Årsmøte
Ønsker du å bli medlem betaler du 
inn kr 125,– for enkeltmedlemskap
kr 200,– for familiemedlemskap
til kontonummer 2850 21 30279
Merk innbetalingen med navn og 
adresse. Velkommen!

Ta med mat og drikke på turene.
Husk gode sko.

Merk at klokkeslett for 
avreise varierer!


