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: Turpost i Kjentmannsprøveboka   : Båttransport nødvendig, forhåndspåmelding annonseres 

Tirsdagsgruppa- turer høsten 2017 

Tirsdagsgruppa inviterer til nye spennende turer! Dette er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være 

med å gå turer i øyregionens flotte natur. Det legges også opp til rolig tempo på turene, og sosialt samvær 

er helt klart i fokus. Det er ingen forutsetning at man må være godt trent! Gruppa kan deles opp dersom 

noen bare vil gå deler av en tur. 

Turene vil foregå på tirsdager. Fast oppmøtested er Rådhuset på Fillan. Avreisetider gjelder alltid derfra. 

Dersom dere bor nærmere turmålet enn oppmøtestedet, kan vi selvsagt avtale møte på vegen dit, eller ved 

parkeringen før turen. Ta kontakt dersom du trenger skyss til Fillan eller til ett møtepunkt. 

 

Dato: Turmål: Avreise: 
(Fillan) 

Vanskelig-

hetsgrad: 

Detaljer om turen: 

5. sept. Asmundvåg rundt 
(Asmundvåg) 

10.00 Lett 

Ca. 4 km t/r 

Start ved ungdomshuset 

på A.våg. Jevnt terreng 

etter vei. Noe stigning. 

12. sept. Lønnsåsen 
(Forsnes) 

10.00 Middels 

Ca. 5 km t/r 

Grusvei og sti store deler 

av turen. Noe bratt/ulendt 

på slutten opp mot L.åsen 

19. sept. Markusøya  
(Laksåvika) 

10.00 Veldig lett 

(Ubetydelig 

gangavstand) 

Båt ut fra Vågen camping. 

Svært kort gangavstand på 

øya til posten.  

26. sept. Hitra på tvers 
(Gryta-Indre Leberget-

Laksåvika)  

10.00 
 

Krevende 

Ca. 15 km 

Start i Gryta. Sti mot 

Skumfossøren. Derfra ett 

parti i terrenget. Sti fra 

Indre Leberget til veien. 

(Myr og ulendt terreng). 

3. okt. Bårfjellet  
(Melandsjø) 

10.00 Lett 

Ca. 3 km t/r 

Parkering ved Hopsjøen. 

Sti/veg i lettkupert terreng. 

Liten stigning på slutten. 

10. okt Kjærlighetsstien 
(Nordskag) 

10.00 Middels 

Ca. 10  km t/r 

Parkering i Stutvassdalen. 

Grusvei først. Deretter sti i 

ulendt myr/lyng terreng. 

17. okt. Måsheia rundt 
(Tranvikan) 

10.00 Middels 

Ca. 4 km t/r 

Traktorvei et stykke. 

Deretter sti i ulendt 

myr/lyng terreng. 

24. okt. 

 
Storfossen/Tobbdalen 

(Vollen) 

 

10.00 Middels 

Ca. 9 km t/r  

 

Grusvei frem til 

snuplass. Deretter sti i 

ca. 500 m til fossen  

31. okt. Skallen + lysløypa 
(Sandstad) 

 

10.00 Lett 

Ca. 3,5 km t/r  

  

Parkering v/ idrettshuset 

på Sandstad. Sti derfra i 

myr/lyng terreng. 

7. nov.  Gaddnesvatnet 
(Håvika/Kvenvær)  

10.00 Krevende 

Ca. 12 km t/r  

 

Start ved Håvika. Sti i 

myr/lyngterreng inn til 

vannet. 



 

 

Hitra 

kommune 
Friskliv og Mestring 

 

 

 

 

 

: Turpost i Kjentmannsprøveboka   : Båttransport nødvendig, forhåndspåmelding annonseres 

14. nov. Jaktslottet 
(Helgebostadøya)  

10.00 Lett 

Ca. 4 km t/r  

Traktor-/grusvei til 

jaktslottet.. 

21. nov. Kvistalykta 

(Titran) 

10.00 Lett 

Ca. 3-4 km 

t/r 

P-plass på veien mot 

Kvisten. Grusvei og sti. 

28. nov. Rundtur på Fjellværsøya 
(Gammelsætra-Mastad-

Skjerbusdal) 

10.00 Middels 

Ca. 10 km  

 

P-plass ved Gammelsætra. 

Grusvei/asfalt via M.vegen 

til Skj.dal.. 

5. des. Fugleåsen/Strandavatnet 
(Sandstad) 

10.00 Lett 

Ca. 4 km t/r  

 

Start på Sandstad. 

Grusvei/sti. Noe bratt mot 

toppen. 

12. des. Blåskoghytta  
(Fillan) 

JULEAVSLUTNING! 

09.30 Middels 

(Ca. 10 km. 

t/r) 

Turveg, lettkupert terreng. 

Tungt underlag hvis snø.  

Mer info kommer senere! 

 

MERK: Turene til sjøs er væravhengige, og kan endres. De byttes i så fall ut med turen som står 

oppført uka etter. Beslutningene tas dagen før, og vi gir beskjed i så fall. 

På turene vil det delta turledere fra LHL og Revmatikerforeninga. I tillegg vil også Marthe, Jonas og/eller 

Øyvind fra Hitra kommune stort sett delta. Dersom du ønsker å delta i turgruppa, ber vi deg gi 

tilbakemelding til enn av oss på telefon, eller bare møt opp, og ta gjerne med andre 

venner/bekjente/slektninger dersom flere har lyst 

Kle deg etter vær og vind, og pakk gjerne med ekstra klær i sekken. Vi legger alltid inn matpause på 

turene, så ta med niste, drikke og sitteunderlag. Vi ber deg ellers være oppmerksom på følgende: 

 Av sikkerhetsmessige og sosiale hensyn ønsker vi at gruppa skal gå mest mulig samlet. Normalt 

sett vil en turleder gå først og en annen turleder gå sist. 

 På turene der vi må benytte privat båtskyss, vil det normalt bli en egenandel på 50-100 kr. 

 Redningsvest er påbudt i alle private fartøy som benyttes, og dette må skaffes av den enkelte. 

 Røykere bes vise hensyn til ikke-røykere på turene (flere har lunge/luftveissykdommer) og til 

naturen generelt (spesielt ved bålforbud eller ved turer i naturreservat/vernede områder). 

Det er ingen krav om at man må delta på alle turene, bli med på de som passer deg! 

Vi gleder oss til å ha med akkurat deg på tur!  

 

Med vennlig hilsen turlederne: 

Ole Bjørnar Risnes John Nilsen Louis-Mari Nilsen  

Kari Raaket Kari J. Glørstad Helga Hammer  

Fra Hitra kommune: Marthe Ervik (906  35 970)  Jonas Sjømæling (975 99 801) 

 


