TURORIENTERING 2017 – OTO Trollo / OK Horten
Nærmere beskrivelse av kart / terreng / parkering.
NØTTERØY VEST
Det er en veldig tett bevokst skog med en del hogst.
Parkeringsmulighetene er ved Brattås skole, midt på
kartet ved en cross-bane og nord på kartet ved
golfbanen. Postene 1-10 utgjør en grønn tur hvor
blant annet post 4 er kvikklunsjtoppen som kan være
et godt turmål. Postene 11-20 er ganske krevende
pga. veldig tett skog.
For å komme til området kjører du noen km sydover
fra Borgheim og tar av mot Tenvik.
BYSKOGEN NORD
Dette er et variert terreng med mange store stier,
her er det også en kultursti, Rakkåsstien/Romrunden , som kan sykles. Skogen er en blandingsskog,
men mest granskog. Postene varierer fra lette
(grønne) til blå og røde, samt en svart. Siste høst og
vinter har det vært mye hogst som ikke har kommet
med på kartet. Det er et stort hogstområde som
ligger sør for postene 30-31-32 og nord for postene
81-82. Og et mindre område et stykke sør for
postene 27-28 og nord for post 33. Kartet strekker
seg fra Robergrønningen / Nordre Eik til Montessoriskolen på Jareteigen. Gode parkeringsmuligheter ved
Grøstad Bilverksted, Montessori-skolen og ved
inngangen til privatveien mot Kaltvedt. Svært
begrensede parkeringsmuligheter ved
Robergrønningen sør på kartet.
BYSKOGEN SYD
Dette er et område som strekker seg fra Frodåsen i
syd til «midt på Eik i nord (nord for Tønsberg by).
Nordover fra Frodåsen dekker området på begge
sider av Hortens veien, fram til Toms bakken.
Terrenget er variert og sti-fullt skogsterreng med en
god del grønt, men litt åpne områder innimellom. Fra
toppen av Frodåsen er det fin utsikt sydover og
vestover.
Det er flere mulige P-plasser («P» på kartet), fra
messeområdet i syd til Wang videre gående i
nordøst.
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MÅNEDAMMEN
Månedammen er et lite område (Målestokk 1:4000)
helt nord på Solvang (Tønsberg) og syd på Eik, rett
øst for Byskogen skole.
Dette er et lite skogsområde som brukes mye av
elevene ved Byskogen skole og beboere i området.
I dette området vil vi sette ut 10 nybegynner poster,
«Grønn rute». Bortsett fra to, vil postene være
Ø=60mm staur som slås ned i bakken. Se bildet ved
siden av. De to siste vil bli skrudd fast på et gjerde.
GRETTEÅSEN
Gretteåsen, Undrumsdal, Re:
Gretteåsen med sin flotte bøkeskog er et spennende
turorienterings terreng.
Poster med varierende vanskelighetsgrad som gjør
dette kartet til noe for alle.
Det er merket av områder på kartet man ønsker å
unngå.
Stor parkering i Gretteåsen feltet. Det anbefales å
kjøre til Undrumsdal kirke, så ta vestover inn
Kåpeveien. Etter ca 750 meter svinger Kåpeveien
nord-vest over og man får innkjøringen til Gretteåsen
til venstre.
Bildet til høyre viser parkeringen og anbefalte stier
inn i terrenget.
HORTENSMARKA
Turorientering på nytt kart over Hortensmarka. Flott runde
som tar deg rundt på Hortensmarka sine mer skjulte
perler. Postene er av variert vanskelighetsgrad, men her er
det mye stier som gjør at man kommer ikke så veldig galt
ut av det selv om må leite litt for å finne fram.
Kartet ligger mellom Holtandalen og Borrevannet, vest for
Horten sentrum. Gode parkeringsmuligheter ved
Nordskogen skole (Nordskogen skole er det merket til fra
Fylkesvei 705 Holtanveien/Trimveien). Andre alternativer
for de litt mer lokalkjente er i enden av Bjørnestien, samt
Knudsrødveien og Evjeveien/Orerønningen ungdomsskole
er også fine utgangspunkt for disse
turorienteringspostene.

ADALSTJERN
Kanskje ett av nordre Vestfold sine beste
orienteringsområder med sin svært vekslende og
unik vegetasjon. Postene er relativ enkle - da mye av
området er nokså åpent og detaljfattig, men noen
utfordringer er det også her.
Høyskolen på Bakkenteigen (merket fra Fv325
Tønsberg-Horten) er det naturlige utgangspunkt for å
ta disse Tur-O postene.
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