
Søndag 7. april

HØVÅG
Tur til Hæstadneset. Parkering og start ved Høvåg 
skole. Lett turterreng, 5–6 km, 3 timer.
•	Avreise	fra	tomta	kl.	10.00,	eller	møt	ved	Høvåg	skole	kl.	10.20
•	Turledere:	Svanhild	Rosseland,	97008570,	og	Vivian	Teland,	
46916616

Søndag 28. april

DEN OMVENDTE BÅT I KRISTIANSAND
Vi starter fra parkeringsplassen på Presteheia. 
Flotte utsiktspunkter underveis. Etter pause på Den 
omvendte båt går vi bortom den nye dagsturhytta 
ved Kyrtjønn. Ca. 9 km og 3-4 timer.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.	10.00
•	Turledere:	Astrid	og	Salve	Linnebo	91572223/91168021

Søndag 5. mai

ROSSEFJELL I REDDAL
Vi starter ganske bratt, så får vi fine fjellrabber å gå 
på og blir belønnet med fantastisk utsikt over Syndle. 
Pause på svaberga litt nedenfor toppen. Ca 4 timer.
•	Avreise	fra	Tomta	kl	10.00
•	Turledere	Reidun	Forbes	93600324,	
Trygve	Løland	93826499,	Tone	Vareberg,	90917600

Lør 11. – søn 12. mai

DUGNAD PÅ TROTTO
Hytta vår trenger vedlikehold og godt stell. Den 
årlige vårpussen blir kronet med en god felles 
middag lørdag kveld.
•	Påmelding	til	Reidun	Forbes,	93600324,	og	Helge	Uldal,	
90952682

Søndag 19. mai

BRØVARDHEIA
Vi starter ved Sundstøl ved Ogge og går på traktor-
vei og sti. 6 stooore varder og herlig utsikt venter! 
7 km, 2-3 t, 200 høydemeter.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.10.00
•	Turleder:	Trygve	Løland,	93826499

Søndag 2. juni

HÆGEFJELL I TELEMARK
Årets topptur utenfor kommunen. Vi kjører til Nisser 
og går opp på flotte Hægefjell. Ganske krevende 
tur, litt bratt oppstigning, men en fantastisk utsikt 
venter på toppen! Ta med godt med mat og drikke.
•	Avreise	fra	Tomta,	NB!	Kl.	9.00
•	Turleder	Kjell	Lia,	99158220

Mandag 10. juni, 2. pinsedag

FROKOSTTUR TIL KLEPPEHEIA
Tur i lett innlandsterreng langs «Kjørkeveien». 
Pakk sekken med termos og frokost, så spiser vi 
felles morramat i 10-tida på første bakketoppen. 
Lokalhistorie og enkel underholdning sammen med 
Birkenes IL. Tur-retur 6 km
•	Avreise	fra	Tomta	NB!	kl.	9.00.
•	Turleder	Trygve	Løland	93826499

Sjekk LOTs nettside for mer informasjon www.lillesandturistforening.no eller følg oss på Facebook

t u r p r o g r a m
-  vå r e n  2019  -

Da betaler du inn kr 125,- for enkeltmedlemskap 
/ kr 200,- for familiemedlemskap 
til kontonummer 2850 21 30279
eller VIPPS til 507940 (eller søk opp Lillesand 
og omegn turistforening)
Merk innbetalingen med navn og adresse. 
Velkommen!

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

BLI MEDLEM I LOT

HYTTETUR

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



Søndag 1. september

EIDE / HOMBORSUND
En lokal tur, i variert terreng, «over sjø og land» og 
på greie stier. Ca 2 timer + pause.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.	10.00
•	Turleder	Helge	Uldal	90952682,	og	Odd	Korsvik,	90108824

Søndag 15.september

HAVSYN
Rundtur i flotte turløyper i Tveit. Vi starter ved 
idrettsanlegget på Dønnestadmoen. Fin utsikt både 
fra Havsyn og Rossheia. To gravrøyser fra jernalde-
ren ligger like ved løypa. Ca. 6 km.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.	10.00.
•	Turleder	Svanhild	Rosseland,	97008570

Søndag 22. september

TROTTOHYTTA (OGSÅ LOS-TUR)
Høstens tur til Trotto, hytta vår på Heimdalsheia, i 
åpent og variert terreng, ca 4 km hver vei.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.10.00
•	Turleder	Reidun	Forbes,	93600324

Torsdag 10.oktober

MÅNESKINNSTUR TIL EIGELANDSKNUTEN
Ta med lykt, termos, sitteunderlag og kveldsmaten 
og opplev en stemningsfull kveld med flott utsikt. 
Det blir tur også hvis overskyet vær. Start ved 
Høystakkmyra. 3 km rundløype, fin sti, litt bratt. 1 t 
gangtid
•	Avreise	fra	Tomta	kl.18.00.
•	Turledere	Helge	Uldal	90952682,	Trygve	Løland	93826499

Søndag 27. oktober

DYBLEMYRHEIA
Flott tur i lett terreng, med utsikt over Grimevann 
og havet. Løypa følger delvis «Berestien» som også 
er en del av Barnevandrerstien. Tur-retur ca 5 km, 
men mulighet for rundtur på ca 10 km.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.10.00.
•	Turleder	Svanhild	Rosseland,	97008570

Søndag 3. november

LOKALE TOPPER, FRA FRYDENTOPP
Med start fra Frydentopp går vi via Barbro Slott til 
Teinemyr, langs kanalen over til Pumpehuset og 
over Lundsheia til Vardehei. Retur via Skytterhus 
og langs jordene fra Bjørkestøl til Frydentopp. Flere 
fine utsiktspunkt på turen. Ca. 9 km.
•	Avreise	fra	Tomta	kl.	10.00
•	Turleder	Paul-Erling	Lia,	99239567

Søndag 1. desember

NISSETUR MED FAKLER OG GRØT
Vår tradisjonsrike og stemningsfulle førjulstur. Vi 
fyrer bål og spiser julegrøt og håper at nissen kom-
mer. Ca. 2 timer. Fakler kan kjøpes, eller ta med 
selv. Det er lurt å ha med lykt også.
•	Møt	direkte	på	P-plassen	ved	Kaldvell,	ved	barnehagen,	kl.16.00.
•	Turledere	Reidun	Forbes,	93600324	og	Astrid	Linnebo,	
9157222

Sjekk LOTs nettside for mer informasjon www.lillesandturistforening.no eller følg oss på Facebook

t u r p r o g r a m
-  høsten 2019 -

Da betaler du inn kr 125,- for enkeltmedlemskap 
/ kr 200,- for familiemedlemskap 
til kontonummer 2850 21 30279
eller VIPPS til 507940 (eller søk opp Lillesand 
og omegn turistforening)
Merk innbetalingen med navn og adresse. 
Velkommen!

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

BLI MEDLEM I LOT

HYTTETUR

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


