
Søndag 16. april 
KOLLEN I GRIMSTAD  
Rundtur med start fra Dømmesmoen, ca 9km. Fin 
utsikt over Rorevannet. Middels krevende.
• Avreise fra Tomta kl. 10.00
• Turledere Svanhild Rosseland, 97008570 
 og Reidun Forbes, 93600324

Søndag 23. april  
STEINDAL TIL NASLEDALEN  
Tur på gamle stier og ferdselsveier, ca 5 km. 
Korte stopp med lokalhistorie underveis. Middels 
krevende, noe stigning.
• Avreise fra Tomta kl. 10.00
• Turleder Geirulv Stoveland,

Lørdag 6. – søndag 7. mai 
DUGNAD PÅ TROTTO 
Hytta vår trenger vedlikehold og godt stell. Den 
årlige vårpussen krones med en god felles mid-
dag lørdag kveld.
• Påmelding til Reidun Forbes, 93600324

Søndag 30. april  
SVARTEHEIA I SØGNE 
Bli med på en artig tur til Svarteheia i Søgne, 
med fl ott utsikt, gapahuk og bålplass på toppen. 
Trollfi gurer og malte steiner langs løypa. 
Rundtur 4-5 km.
• Avreise fra Tomta kl. 10.00 
• Turledere Astrid og Salve Linnebo, 91572223 / 91168021

Søndag 14. mai 
TOPPTUR TIL SLETTEHEI, 277 MOH
Turen går fra Kvarstein via hengebrua til grillhytta, 
ca 8 km, og til dels krevende pga mye stigning. 
Utsikt mot Åle� ær� orden og Kjevik.
• Avreise fra Tomta kl.10.00, 
 evt oppmøte ved Kvarstein skole 10.45
• Turleder Helga Hodnemyr, 97760423

Søndag 21. mai 
KOLÅSEN PÅ HEREFOSS
Vi går til dagsturhytta i Birkenes, på gammel 
ferdselsvei til gården Retterstøl. Kulturminner. 
Fine stier, til dels bratt. Ca. 8km. Litt krevende tur.
•  Avreise fra Tomta kl.10.00, 
• Turleder Trygve Løland, 93826499 og 
 Svanhild Rosseland, 97008570

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

Sjekk ut LOTs nettside for mer informasjon: www.lillesandturistforening.no eller følg oss på facebook.

Bli medlem i LOT: 
Da betaler du inn kr 150,- for enkeltmedlemskap / kr 250,- 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

HYTTETUR: 
LOTs medlemmer kan leie Trottohytta, 360 moh,
med utsikt, fred og ro. 
Ta kontakt.



Sjekk ut LOTs nettside for mer informasjon: www.lillesandturistforening.no eller følg oss på facebook.

Bli medlem i LOT: 
Da betaler du inn kr 150,- for enkeltmedlemskap / kr 250,- 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

Hyttetur: 
LOTs medlemmer kan leie Trottohytta, 360 moh,
med utsikt, fred og ro. 
Ta kontakt.

Søndag 3. september   
IGLETJØNNUTEN I FYRESDAL
Halvveis rundtur, første og siste del på samme sti. 
Vi starter i skogsterreng med grei sti. Etter hvert 
noen bratte stigninger. Utsikt fra toppen over 
� ellheimen i Fyresdal. På returen kommer vi nær 
stupkanten mot Fyresvatn.
Totalt 11 km, 5-6 t. og en noe krevende tur.
• Avreise fra Tomta, NB! Kl 9.00
• Turleder Kjell Lia, 99158220

Søndag 10. september 
GAUTEFALL
Vi går fra Gautefall hotell, over Jørundskarvarden 
og gjennom Himmelriket, og tilbake til hotellet. 
Middels krevende tur, ca 7 km, 3-4 timer.
• Avreise fra Tomta, NB! Kl 9.00
• Turleder Frank Eriksen, 99389890

Søndag 17. september 
FLØRENES 
Vi utforsker Fløreneslandet både på merkede og 
umerkede (kanskje ukjente?) stier. 
Noe kupert. Flott utsikt. Ca. 8 km, 3 timer.
• Vi møtes i Fløreneskrysset på Ålebekk kl.10.00.
• Mulighet for parkering nedenfor Tingsaker skole.
• Turleder Paul-Erling Lia, 99239567  

Søndag 24. september
RANESTAD I IVELAND 
Rundløype om Bere� ell på 8 km, stort sett på fi ne 
stier. Middels krevende, noe bratt opp til Bere� ell.
• Avreise fra Tomta kl 10.00
• Turleder Reidun S. Forbes, 93600324 

Søndag 1. oktober
HEIMDAL
Rundløype til Heimdalsknuten. 4km. Fin utsikt. 
Litt bratt. Avstikkere til Fantestaua og Heimdal 
gamle skole (museum).
• Avreise fra Tomta kl 10.00
• Turleder Trygve Løland, 93826499

Mandag 27. november
MÅNESKINNSTUR / LYKTETUR 
Turen passer for barn. Ta med lykt, termos, 
sitteunderlag og kveldsmaten og opplev en 
stemningsfull kveld med fl ott utsikt. Det blir tur 
også hvis overskyet vær.
Vi går på grusvei, 2-3 km t/r.
•  Avreise fra Tomta kl.17.00
• Turledere Camilla B. Stene, 99602006, og
 Thomas Pindard, 95006914

Søndag 4. desember
GRØT-TUR
Vår tradisjonsrike og stemningsfulle førjulstur. Vi 
fyrer bål og spiser julegrøt, og håper at nissen 
kommer. Vi går til speiderens gapahuk på Save-
myr. Ca 2 t. Ta gjerne med fakler og lykter.
• NB: Avreise fra Tomta kl. 16.00
• Turledere Reidun S. Forbes, 93600324, 
 og Astrid Linnebo, 91572223

• Husk gode sko på turene. 
• Ta med godt med mat og drikke.
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Sjekk ut LOTs nettside for mer informasjon: www.lillesandturistforening.no eller følg oss på facebook.eller følg oss på facebook.eller

Bli medlem i LOT: 
Da betaler du inn kr 150,- for enkeltmedlemskap / kr 250,- 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

Hyttetur: 
LOTs medlemmer kan leie Trottohytta, 360 moh,
med utsikt, fred og ro. 
Ta kontakt.

Søndag 3. september   
IGLETJØNNUTEN I FYRESDAL
Halvveis rundtur, første og siste del på samme sti. 
Vi starter i skogsterreng med grei sti. Etter hvert 
noen bratte stigninger. Utsikt fra toppen over 
� ellheimen i Fyresdal. På returen kommer vi nær 
stupkanten mot Fyresvatn.
Totalt 11 km, 5-6 t. og en noe krevende tur.
• Avreise fra Tomta, NB! Kl 9.00
• Turleder Kjell Lia, 99158220

Søndag 10. september 
GAUTEFALL
Vi går fra Gautefall hotell, over Jørundskarvarden 
og gjennom Himmelriket, og tilbake til hotellet. 
Middels krevende tur, ca 7 km, 3-4 timer.
• Avreise fra Tomta, NB! Kl 9.00
• Turleder Frank Eriksen, 99389890

Søndag 17. september 
FLØRENES 
Vi utforsker Fløreneslandet både på merkede og 
umerkede (kanskje ukjente?) stier. 
Noe kupert. Flott utsikt. Ca. 8 km, 3 timer.
• Vi møtes i Fløreneskrysset på Ålebekk kl.10.00.
• Mulighet for parkering nedenfor Tingsaker skole.
• Turleder Paul-Erling Lia, 99239567  

Søndag 24. september
RANESTAD I IVELAND 
Rundløype om Bere� ell på 8 km, stort sett på fi ne 
stier. Middels krevende, noe bratt opp til Bere� ell.
• Avreise fra Tomta kl 10.00
• Turleder Reidun S. Forbes, 93600324 

Søndag 1. oktober
HEIMDAL
Rundløype til Heimdalsknuten. 4km. Fin utsikt. 
Litt bratt. Avstikkere til Fantestaua og Heimdal 
gamle skole (museum).
• Avreise fra Tomta kl 10.00
• Turleder Trygve Løland, 93826499

Mandag 27. november
MÅNESKINNSTUR / LYKTETUR 
Turen passer for barn. Ta med lykt, termos, 
sitteunderlag og kveldsmaten og opplev en 
stemningsfull kveld med fl ott utsikt. Det blir tur 
også hvis overskyet vær.
Vi går på grusvei, 2-3 km t/r.
•  Avreise fra Tomta kl.17.00
• Turledere Camilla B. Stene, 99602006, og
 Thomas Pindard, 95006914

Søndag 4. desember
GRØT-TUR
Vår tradisjonsrike og stemningsfulle førjulstur. Vi 
fyrer bål og spiser julegrøt, og håper at nissen 
kommer. Vi går til speiderens gapahuk på Save-
myr. Ca 2 t. Ta gjerne med fakler og lykter.
• NB: Avreise fra Tomta kl. 16.00
• Turledere Reidun S. Forbes, 93600324, 
 og Astrid Linnebo, 91572223

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