
Wipavarid Kalland
Vinnerbilde 4Fjell 2014

Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober.  
Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober.

4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom: Ertvågsøya IL, Tustna IL og Aure IL.

Turkonkurransen startet i 1996 og er fortsatt svært populær.  
Alle som besøker minst 4 topper er med i trekningen av premier.  

Vi er nå inne i en 5-års periode (2012 – 2016), hvor de som går på alle 10 toppene minimum 3 år i løpet av 
perioden, er med i trekningen av et visakort pålydende kr. 10.000,- ,

sponset av Sparebank1 SMN.  

Det anbefales at dere starter med de laveste fjella først, da det ennå kan være ”snø på toppene” og
merkingen kan være mangelfull enkelte steder. 

TA HENSYN TIL JAKTA SOM STARTER 1. SEPTEMBER.
Avslutning med trekking av premier på KNT sin hytte på Gullsteinsvollen. 

SØNDAG 25. OKTOBER KL 1300. 
Konkurranser, servering av kaffe, kaker, pølser med mer. Vel møtt!
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MIDDAGSTUVÅ  (300 moh)
Ligger på Ertvågsøya.  Ta av på Sagvågen mot Fugelvågen. 
Kjør ca 3 km til lunningsplass og parker der.  Følg skogsvei, senere 
merket sti til toppen.  Vis hensyn da dette er et natur-reservat. 
Turen opp tar ca 45 min.

LOMLIKNUBBEN (410 moh)
Lomliknubben ligger i den sørlige delen av Ertvågøya.  
Sving av fra Sagvågen mot Fuglevågen (ca 9 km).  Merking fra østsiden 
av vann.  Følg merket skogsvei, terreng og sti opp til toppen. 
Parker ved veien, ikke på hytteparkeringsplass.   
Turen opp tar ca 1,5 time. 

NORDFJELLET  (451 moh)
Kjør til Årvågsfjorden.  Parkering og start i enden på vei i boligfeltet.  
Følg skogsvei/sti opp til Fævelssetra.  Videre merket sti til toppen. 
Turen opp tar ca 1,5-2 timer.

SINGSETTEN (326 moh)
Start ved skogsvei fra sagbruket på Tømmervåg.  
Følg veien ca 1 km til du kommer til en snuplass.  
Merket sti til venstre fra snuplassen helt opp til Singsetten.  
Turen opp tar ca 1 time.

EINESAKSLA (Skorvhaugen) (564 moh)
Ligger på Ertvågøya.  I rundkjøring på Giset, ta av mot Mjosundet. 
Kjør videre 8,5 km.  Parker ved grustak på Lindåshøgda.  Følg merket rute 
langs skogsveien og videre merket løype om Bergfaldsetra. 
Videre etter merking opp til toppen.  
Turen opp tar ca 1,5 time. 

STORØRA (905 moh)
Følg veien fra Nordheim til Ørbogen,  i ca 3,9 km.   Herfra skiltet og 
merket løype til Ørboglia og videre til Storøra.  
Bratt stigning fra Ørboglia til Storøra.  
Turen opp tar ca 2-3 timer

GJERDEVANNET (24 moh)
Ligger på Lesundet.  Kjør til Grisvågøya på Lesundet.  
Sving til venstre og kjør ca 800 m for parkering.  
Følg merket sti til du møter skogsvei.  Følg skogsvei videre til vatnet. 
Turen opp tar ca 45-60 min.

SLETTFJELLET (520 moh)
Start på Løfald i Aurdalen. Kjør ca 5 km fra Aure Sentrum mot Aurdalen.   
Følg merket sti mot Bergsfjelelt.  Følg stien til du møter DNT-sti til 
Rovangen.  
Følg den til skillet og merket sti til Slettfjellet.  
Turen opp tar ca 1 time.

KNUBBEN (680 moh)
Start på Leira.  Bilvei mot Røssvatnet (Potetbygda).  
P.plass ved avkjørsel nr 2 til venstre, ca 100 meter fra hovedveien.  
Fra p-plassen følges veien fram til merket sti gjennom skogen og kraftig 
stigning opp til Leirsetra.   Videre opp til Knubben.  
Turen opp tar ca 1,5 timer. 

AMERIKABRUNIN (680 moh)
Start i Todalen.  Kjør til endes av Kvistdalsvegen (bomvei), som ligger på 
venstre side av elva.  
Følg sti opp til Amerikavatnet og videre opp til toppen. 
Turen opp tar ca 2 timer.
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FJELL SOM TELLER I DEN ORDINÆRE TURKONKURRANSEN

Siden det i år er 20.året turkonkurransen blir arrangert er det anledning til å  
«besøke» 20 fjell.

10 av disse fjellene er med i den ordinære turkonkurransen slik som tidligere 
år.  Disse fjellene er merket med nr 1 – 10.   Stien opp til disse ordi-
nære fjellene er merket og 4-fjell boka ligger i egen 4-fjell 
kasse. 

I tillegg er det 10 ekstrafjell hvor kun anbefalt startsted, rute  og 
mål er oppgitt.  Stien opp til disse fjellene er delvis- eller ikke 
merket og en bør bruke kart/kompass.  
4-fjell boka på disse toppene ligger i eksisterende trim-
kasser som idrettslaga har.

Det vil bli ekstra premiering til de som har 
fullført alle 20 toppene, men for å få 
godkjent 4-fjell konkurransen i år 
må du ha vært på minst 4 av de 
fjellene som er med i den 
ordinære konkurransen, 
dvs fjell nr 1-10.



HOSTEGGA    
Rundkjøringa på Giset.  Følg DNT sin sti til Nersetra.  
Ta av like under toppen.

BERGSFJELLET 
Kjør oppover Aurdalen.  
Start på Løfald. 

DALAMANNEN   
Kjør inn Foldfjorden mot Aresvika.  Turen starter i krysset ut mot Bårdset. 
Opp skogsvei

KVENNGRØA 
Kjør mot Årvågsfjord, videre opp til Hjelasetra (bomveg), følg skogsvei til 
høyre opp lia.

FJELLINGDALSSKARET 
Fra Soleim:  Følg skogsveien til Soleimsetra og videre innover 
Soleimsdalen og forbi Fjellingsdalsvatnet og opp på skaret .  
Trimposten er satt fast på ei høgspentmast. 

KORSBEKKFJELLET
Følg merkinga til Einesaksla opp mot Bergfallsetra (Brunsetra).  
Deretter utover via Bergfallstuå til Korsbekkfjellet. 

STEINGJEITA
Kjør opp Aurdalen, videre til Austli for parkering.  
Følg veien et lite stykke, ta av til høyre. 
 

GULLSTEINDALEN 
Start ved parkeringsplass.  (ca 0,5 km fra Gullstein kirke mot Leira)  
Følg merket sti innover til Gullsteinsvollen.  Følg skogsveien videre til 
Gullsteinsdalen. 
Trimposten er plassert ved en stor stein like ved KNT sin hytte.

FONNA 
Kjør til Nordlandet.  Ta av til Lillefonna.  
Følg bilvei et stykke oppover (bomveg). 

SKARVEN 
Start ved parkeringsplass. (ca 0,5 km fra Gullstein kirke mot Leira). 
Følg skogsveien ca 100 m.  ta av veien mot venstre, merket sti (noe uty-
delig over myrer i starten) til Skarven.
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EKSTRAFJELL, PGA 20-ÅRS JUBILEUM. 
(Disse har ikke merket sti og en bør bruke kart/kompass.)

ERTVÅGSØYA:

AURE:

TUSTNA:

FOTOKONKURRANSE

Til fotokonkurransen i 2014 kom det inn 55 flotte bilder.  Vinneren av konkurransen ble Wipawarid Kalland 
med et bilde av Skarven som stikk opp av skodden. Det er dette bildet som pryder årets brosjyre. 

Valg av motiv er opp til deg, men tenk gjerne utradisjonelt og ikke bare utsikt/landskap.

Årets vinner vil få et gavekort til en verdi av kr 1.000,-. 
Premien er delvis sponset av Expert Hemne. 

Juryen for å kåre årets vinner vil bestå av: representanter fra idrettslaga,  og HD-studio.  
Bilder til fotokonkurransen sendes på e-post til: firefjell@hotmail.com . Bildene må leveres innen

16. oktober, maks 5 foto pr. deltaker. Vi forbeholder oss retten til å bruke innkomne foto.

Foto: Asgeir Sæter Foto: Gina Alcaraz Foto: Line Ormset Foto: Lisbeth Finset



ORDINÆRE FJELL     EKSTRA FJELL
Jeg er stolt av meg selv og har vært på  Jeg er kjempestolt av meg selv og har 
følgende topper:     i tillegg vært på følgende topper:

1. dato:……. Middagstuvå, 300 moh  A. dato:……… Hostegga

2. dato:…… Singsetten, 326 moh   B. dato:……… Dalamannen

3. dato:……. Gjerdevannet, 24 moh  C. dato:……… Korsbekkfjellet

4. dato:…… Lomliknubben, 410 moh  D. dato:……… Bergsfjellet

5. dato:…… Einesaksla, 564 moh   E. dato:……… Kvenngrøa

6. dato:…… Slettfjellet, 520 moh   F. dato:………  Steingjeita

7. dato:…… Nordfjellet, 451 moh   G. dato:……… Fonna

8. dato:…… Storøra, 905 moh   H. dato:……… Fjellingdalsskaret

9. dato:…… Knubben, 680 moh   I.  dato:……… Gullsteindalen

10. dato:…… Amerikabrunin, 680 moh  J.  dato:……… Skarven

TIL TOPPS PÅ 4 FJELL
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TURKONKURRANSEN 4-FJELL
Pågår i tiden 14. mai – 11. okt.
Regler:
- Deltakeravgift, kr 75,- må være innbetalt før turene tar til. 
- Du må bestige minst 4 av de nevnte toppene.
- Skriv navnet ditt i trimboka på de toppene du besøker, samtidig som du fyller inn dato på ditt deltakerbevis. 
- Når du er ferdig leverer/sender du deltakerbeviset til Aure Idrettslag, Gammelbrannstasjon, 6690 Aure eller i  postkassen på 
  Gammelbrannstasjonen, ved inngangen til Sagli Elektro sin garasje. På Tustna legges det i Tustna IL sin postkasse på Leira.
- Deltakerbeviset må leveres innen fredag. 16. oktober, som er absolutt siste frist for å bli med i trekningen, som vil finne sted på KNT  
  sin turisthytte på Gullsteinsvollen, 25. okt. kl 1300.

Deltakerbevis nr:

Navn:

Adresse:

Poststed:

Antall ordinære
topper besteget i 2015:

Antall ekstra
topper besteget i 2015:

Postnummer:

Alder (år som fylles i 2015):

Selgers signatur: Dato:

Deltakerbeviset returneres innen 16. oktober til: Aure Idrettslag, Gammelbrannstasjon, 6690  Aure
(eller det kan leveres i postkassen på Gammelbrannstasjonen, ved inngangen til Sagli Elektro sin garasje.)

På Tustna kan deltakerbevis legges i Idrettslagets postkasse på Leira.

TUSTNA IL                                               ERTVÅGSØYA IL                                         AURE IL
Magne Aukan/Terje Wikan   Ragnhild Ormbostad/Martin Gjestad    Åshild Ulfsnes/Kjell Petter Lien

Alle som har vært på minimum 4 fjell el. flere får 
tilsendt pins:
I tillegg trekkes følgende  premier:
1.  Gavekort kr 3000,- delvis sponset av Sport 1 Ove Aunli.
2.  Sekk med 4-fjell logo
3.  Sekk med 4-fjell logo
Barn tom 15 år som har vært på 4 fjell el. flere:
1.  Sekk med 4-fjell logo
Alle som har vært på alle 10 toppene:
1.  Gavekort kr 1000,- delvis sponset av AK senteret.
2.  Sekk med 4- fjell logo

Barn tom 15 år som har vært på 7 topper el. flere:
1. Pengepremie, kr 500,-
2. Sekk med 4-fjell logo
Alle som har vært på alle 10 topper i minimum 3 
av 5 år, trekkes i 2016.
1.  Visakort pålydende kr 10.000,- sponset av Sparebank1 SMN
2.  Sekk med 4-fjell logo.
Tilleggspremier for de som har vært på alle 20 fjell.
1. premie  kr 1000,00 i kontanter
2. premie  4-fjell sekk
3. premie  4-fjell sekk

PREMIER:

PRØVE


