Da er det klart for oppstart av Barnas turlag Vevelstad
Som en start er det merket seks turboturer som er «barnas fjelltrim». Fine
turer for barn i alle aldre
1. Gapahuken
Fv 17ta av ved skredderviken-høyre side fra sør. Grusvei et godt stykke innover- Skiltet til
gapahuken
2. Olalikjerko
Fv 17 ved skredderviken-høyre side fra sør. Grusvei et godt stykke innover- Skiltet til
Olalia
3. Alettekroken(rundtur)
Start ved Åsmyra stadion, gå gjennom byggefeltet mot øst, følg gårdsvei til du har passert
bru over elva og videre mot sør til du kommer til gruset sti til Alettekroken-gapahuk.
Denne strekningen er tilrettelagt for rullestol og barnvogn, du kan da fortsette videre på
grussti til byggefeltet og følge veien tilbake til Åsmyra stadion
4. Himmelske speil(Opus for himmel og jord)
Start på parkeringsplassen "Skulpturlandskap Nordland", gå gjennom grind mot sør til du
kommer til en stor stein, ta så til venstre mot fjellet gjennom steinur.
Merket sti som er lett å gå, spennende for barn med store steiner som er fine å klatre på,
og mange huler som kan utforskes!
5. Andalen (Gapahuken)
Turen starter i Høyvika, ca 500 fra Andalsvågen ferjekai, merket til
hornstind(fjelltrimmen)- følg grusvei/gårdsvei hele veien innover. Fin gapahuk med
mulighet for matlaging. Mulighet å ha med seg barnevogn hele veien
6. Melkarsletto(fjell)(legges ut iløpet av mai)
Ta av fra FV17 til krysset til Vistnesodden, fortsett ca.200 m langs asfaltert vei, ta til
høyre mot fjellet på grusvei til "Sandfallet".
Gå mot nord og over utmarksgjerde til du kommer til merket sti, forbi "Steinkjerko" og
"Sankarstiæ" til "Melkarsletto". Fint å raste på "Melkarsletto", bålplass og utsikt!
Registreringsskjema kan lastes ned på DNT Sør-Helgeland.
https://sorhelgeland.dnt.no/turboturer/
Turboturer i de andre kommunene kan også registreres
For å bli turbo må man ha registrert 5 turer.
For å bli superturbo må man ha registrert 10 turer.
Fine premier til alle som blir turbo eller superturbo. Medlemmer av Barnas turlag får premier
gratis. For mer informasjon se på barnas turlag sin informasjonsside.

