TURORIENTERING 2018 – OTO Trollo / OK Horten
Nærmere beskrivelse av kart / terreng / parkering.
SKRIM OMHOLTFJELL
Postene på Skrim Omholtfjell er delvis i
fjellterrenget vest og syd for Stulstjern og i
«hyttebyen» på Skrim. Postene 1 – 20 er av
forskjellig vanskelighets grad, mens postene 21 –
30 i hyttebyen er lettere, langs vei og sti. Disse
postene vil være stolper slått ned i bakken i
postpunktet.
Kartet er opprinnelig utgitt i 1996, slik at det er en
god del endringer, spesielt i forbindelse med vei
og hyttebygging. Vi har prøvd å oppdatere kartet
for dette, men du må være forberedt på at alt ikke
stemmer. Det er også stier som vil oppleves som
tydeligere eller svakere, i forhold til inntrykket ved
å lese kartet.
NØTTERØY SYDVEST
Postene er plassert i terrenget på begge sider av
Tenvik veien, syd for Tømmerholt og er av
varierende vanskelighetsgrad. Postene 104 – 107
er spesielt krevende. Postene 31 – 35 + 111 er
lette poster som i kombinasjon med 118, 120,
121, 123 og 124 kan utgjøre en fin tur i ganske
flatt terreng.
Terrenget består stort sett av små og store koller.
Det er fint og variert å gå, men flere steder er det
svært tett (grønt). Det vil derfor være lurt å ta
disse postene tidlig på året.

SANDEÅSEN
Dette er et typisk «bynært» område der de 10
postene ligger nær bebyggelse. Du kommer til
angitte P-plasser fra Presterød krysset eller
Olsrød krysset. Postene er lette og spesielt
beregnet for nybegynnere. Vi vil også her benytte
stolper som slås ned i bakken i postpunktet.
Terrenget består grovt sett av en stor myr og et
åpent område, med bebyggelse på begge sider.
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SJØSSFJELL
Velkommen til turorientering på nyrevidert kart
på Sjøssfjell.
Her vil du møte på et ganske kupert terreng og
poster med varierende vanskelighetsgrad.
Området er fint avgrenset alle veier, og med flere
store stier.
Merket parkering i Bergsåsen ved Re
videregående skole / Ramneshallen / Meny
arena, samt Ramnes barneskole.

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 Holtan dalen 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.
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