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Velkommen til YTreløperen! 
Friluftsgruppen i Gjemnes Ytre 
har tilrettelagt for turer i ytre 
Gjemnes for 2010. Turprosjektet 
har fått navnet YTreløperen og 
skal tilrettelegge for turmål i 
Gjemnes Ytre, og for å få folk 
flest, store og små, til å oppsøke 
våre vakre fjell i nærområdet. 
Ta med hele familien og blir 
bedre kjent med Gjemnes!

Konseptet er basert på til-
svarende prosjekter som 
“Stikk Ut” og “6 Topper”. 
elleve turposter og postkasser 
med turbok er nå satt ut. 
Ferdigpakket konvolutt med 
brosjyren, kart, turbeskrivelser 
og konkurranseskjema er lagt ut 
for salg på Bunnpris, nikoline, 
Gjemnes rør, kommunehuset og 
bensinstasjonen i Batnfjordsøra. 
Også på Bunnpris Aspøya og 
på Tine meieriet (resepsjon i 
kontorbygget) på Høgset 
kan du kjøpe konvoluttene. 

Det koster 100 kr for voksen, 
50 kr for barn, 200 kr for 
familiepakken.

Det blir flotte premier for 
voksne og barn, og sjanse 
på en hovedpremie for de 
som har vært på alle postene. 
Ved å samle kodeordene og 
fylle ut skjemaet deltar du i 
konkurransen om premier fra 
Gjemnes Ytre. lykke til!

lokale bedrifter støtter pro-
sjektet gjennom sponsing og 
kjøp av reklameplass i bro-
sjyren og på postene som er 
satt ut. Tusen takk til alle våre 
sponsorer!

når du når toppen eller målet 
ta gjerne et bilde med kameraet 
ditt og send det til  
post@gjemnes-ytre.no. 
De beste skal presenteres på 
websiden!

Kontakt:
Gjemnes Ytre • 6633 Gjemnes
www.gjemnes-ytre.no • post@gjemnes-ytre.no
Madlen Behrendt, tlf. 97 17 72 19 • richard Griffioen, tlf. 41 42 29 59
Karthjelp: www.godtur.no



SVORTÅDALEN

> fra Høgset vannverk  

Tid: 45–50 minutt

Kjør til Storlandet og ta 
av på skogsbilvei opp-
over rett ved havneter-
minalen. p  Parker ved 
tunnelinnslaget ved 
vannverket. Derfra går 
stien videre oppover på 
venstre side av tun-
nel. Bratt tur oppover 
skogskledd fjellside, 
ganske rett oppover. Rett 
før Svortådalsvannet 
flater det helt ut og man 
får utsikt over vannet 
mellom trærne. Post og 
Postkasse er rett ved der 
elva løper ut fra vannet. 
Svortådalsbua ligger på 
motsatt side av vannet, 
der man kommer opp. 
Stien til Bua går på høyre 
side av vannet (mot syd). 
Åpen for et besøk hele 
året. Ikke noe spesiell sti 
som går videre herfra, 
men herfra kan man gå 
videre, både til Gjemnes-
aksla, eller opp på Snipa 
og videre til Stokknoken.
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p

IKORNESET

> fra meieriet  
på Høgset

Tid: ca. 15 minutt

Kjør til Høgset meieri,  
og p  parker ved infor-
masjonstavlen ved park-
eringsplassen. Følg stien 
inn til skogen nedover 
mot sjøen. Den fortset-
ter videre langs stranden 
og man kommer frem til 
en nydelig naturskjønn 
bukt med benker og et 
grillsted. Post og post-
kasse finner du helt ut på 
neset. Noen gjemte stier 
gjennom skogen der-
fra til gravrøysene. Her 
er det oppsatt litt info 
om Ikornes og viking-
gravene. Kort og lett tur 
som anbefales. Gode 
bade- og fiskemuligheter.

p



GJEMNESAKSLA
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VARDEN
PÅ BERGSØYA

> fra ungdomshuset  

Tid: ca 1 time

Ta av E-39 ved Hallset, 
videre 2 km til høyre 
mot u-huset. p  Parker 
bilen ved ungdomshu-
set. Gå derfra, langs by-
gdavegen (ca. 500 m) til 
vardeskiltet og videre 
opp til bommen. 
Veien deler seg to gang-
er, ta til venstre begge 
gangene. Følg skogsve-
ien, opp til liakanten. 
der fortsetter turen 
etter sti til Varden. 
Turen går i lett tereng, 
(med flaker over de ver-
ste blaut-hola), likevel 
anbefales støvler som 
fottøy. Turen tar ca. 40–
45 min fra u-huset til 
Varden. Fra varden ser 
du både vidt og bredt – 
mot Reinsfjellet, Strøm-
sneset, Freikollen, Eide 
og Gjemnesfjellet. Du 
kan også se de majest-
etiske Tustna-stabbene. 
Ytterst mellom Kristian-
sund og Aspøya kan 
du se vindmøllene på 
Smøla. På selve Varden 
er det montert kasse 
med turbok i. Ypperlig 
sted for en kafferast! 

p
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> fra Gjemneskole  

Tid: ca 1 time

p  Parker og start 
ved Gjemnes skole, 
opplagt klopp over 
gjerdet på østsida. 
Følg høyspentlinja 
opp til linja oppe ved 
liafoten. Følg deretter 
traktorvei til høyre å 
følg den i sving og opp 
til et lite platå. Ta av 
på sti rett opp ryggen 
av Gjemnesaksla. Stien 
går litt på kryss og 
tvers, men er ikke så 
vanskelig å følge. Etter 
kvart som du kjem opp 
flater terrenet og det 
er fin bjørkeskog opp 
til ein bergknaus med 
ett oppset kartmerke. 
Dette området er lokalt 
kalla “Nåssa”. Følg vi-
dere ryggen videre opp 
mot toppen som bærer 
namnet “kiliheia”.



STOKKDALEN SNIPA
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STOKKNOKEN

> via Stokkdalen  
og Snipa  

Tid Stokkdalen: 30 min. 
Tid Snipa: ca. 1,5 timer 
Tid Stokknoken: 
ca. 2,5 timer  
 
Kjør til Storlandet 
og p  parker ved 
bauta på Stokke. Følg 
skogsvei oppover og 
følg skilting til Stok-
knoken. Ved veikryss 
oppi Stokkdalen, følg 
veien rett frem og 
etter kort tid er det 
posten for Stokkdalen 
og postkasse. Tilbake 
til veikryss og følg 
veien opp til høyre. Vei 
går over til sti og følg 
stien gjennom en liten 
furuskog og videre 
oppgjennom fjellet. 
Det åpner seg mer og 
mer opp det lenger 
man kommer oppover. 
Stien følges opp til 
Snipa med utsikt og 
bratte luftige fjellham-
mere nedenunder seg. 
Her står neste post for 
Snipa, med postkasse. 
Derfra går stien videre 
opp på toppen av  
Stokknoken, hvor post 
og postkasse for Stok-
knoken står. Periodevis 
litt dårlig merket sti.

Stokknoken



STORFJELLET

kart
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BJØRNDALEN
FRA SØVIKA ELLER SKJERSET

> fra bedehuset  
på Storlandet,  
via Bjørndalen  

Tid Bjørndalen: 1,5 timer
Tid Storfjellet: 2,5 timer

Kjør til Storlandet og p  
parker ved det gamle be-
dehuset, følg skogsveien 
som starter på øver siden 
av hovedveien. Du vil etter 
ca 250 m komme til en litt 
bratt stigning hvor skogs-
veien svinger seg oppover 
lia. Når du kommer opp den 
første stigninga å gjennom 
et granfelt vil du passere 
en utsatt postkasse med 
bok. Turen videre går uten 
sti innover i et dalføre med 
slak stigning, her skal du 
gå i dalføret (Bjørndalen) 
mellom Storfjellet og aksla 
som går innover fra Ørnsto-
len. Når du så har kommet 
inn i bunn av dalen vil du 
igjen treffe en sti som går 
oppover tverrlia, når tver-
rlia er forsert vil du komme 
opp på en fjellrygg hvor du 
skal holde til venstre. her 
vil det også være delvis sti 
som kan følges til du er opp 
på platået av Storfjellet. 
På toppen vil du ha et lite 
vann på venstre side. 

> fra Lykkeliten 
Barnehage på Søvika  

Tid Bjørndalen: 1,5 timer
Tid Storfjellet: 2,5 timer

p  Parker ved barnehagen 
og følg merket sti opp 
gjennom skogen, videre 
innpå skogsvei forbi gapa-
huk. Noe stigning oppover 
langs skogsvei, før det 
flater ut oppe på kanten. 
Videre er det bare å følge 
merking videre innover 
myrene (noe tunge par-
tier etter regnfall). Krysser 
Skjærsetelva,og har svak 
stigning videre innover 
mot Bjørndalen. Post Bjørn-
dalen er plassert lett synlig 
i botn av dalen. Så kommer 
turens bratteste parti. Følg 
merking opp tverrlia mot 
Storfjellet. Hardt og fint 
underlag å gå i. Vel opp-
kommet fra tverrlia, følger 
man ryggen videre opp 
mot selve Storfjellet, og in-
nover flatene mot Storfjel-
lets høyeste punkt – Post 
Storfjellet.

p

p



HARSTADFJELLET
VIA NEBBVATNET

> fra Øverland i Søvika  
på Storlandet

Tid Nebbvatna: ca. 1,5 timer
Tid Harstadfjellet: ca. 3 timer

Kjør opp til Øverland, i Søvika, på Storlandet. 
p  Parker ved veien opp til gården her. Spør gjerne 
gårdseieren om parkering. Gå over eller rundt inn-
marka til høyre (mot syd) og der starter stien opp 
mot ryggen mot Krekvika. Følg stien oppover rygg-
en til du møter det første vannet. Det er der hvor 
elven renner ut. Det ligger et vann til rett ovenfor 
det første vannet. Her står posten med postkasse. 
Opp til venstre for vannene ligger ei lita koselig 
jordgamme som man kan besøke. Herfra går man 
videre til venstre og oppover ”sanda”  mot ryggen til 
venstre for toppen av Harstadfjellet. Fra toppen av 
ryggen, følger man ryggen opp på toppen.
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NEBBVATNA
VED HARSTADFJELLET

p



HOVEDPREMIE:
> trekkes én vinner av 
alle som har gått minst 8 
poster

iPOD nano 
Med nye iPod nano kan du ta 
opp video med det innebygde 
videokameraet. Nye iPod nano 
har i tillegg større skjerm og 
en utførelse i polert alumin-
ium, og kan fås i ni elegante 
farger.

2.–15. PLASS:
> voksne

Krus 
Fyll frokostkaffeen i en 
fin kopp og tenk på de 
deilige turene du hadde!

VOKSNE (fra 15 år)
Alle voksne som har vært på minst 8 turmål og sendt inn skjemaet med 
fullstendig løsningsord på 11 bokstaver blir med i trekning av hovedpremien! 
Plass 2–15 vinner et flott t-skjorte, kopp eller caps med logo på!

BARN (tom. 14 år)
Alle barn som var flink til å gå en post uansett mål får en premie! 

Vinneren av iPod’n blir trekt ut i november 2010. Også de andre premiene og 
barnepremier blir da trekt og sendt ut. 

Husk å skrive deg inn på turbøkene med tydelige bokstaver og turdato 
slik at vi kan lese navnet ditt.

BARNEPREMIE:
> alle barn tom. 14 år

Søt kosedyr 
Du vil få en liten søt kosedyr som 
premie samt diplom at du har vært 
med på Ytreløperen!

2.–15. PLASS:
> voksne

T-skjorte 
Vinn et flott t-skjorte med 

Gjemnes Ytre-logo på!

15

På Harstadfjellet

Har det gøy!

På Stokknoken

På tur!

Nyte øyeblikket…

Bjørndalen

Med alle sanser.

Lunsj på Ikorneset

KONKURRANSE



MED GOD STØTTE FRA:

Arne Tømmerbakke
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