
TURLØYPER – VEGA 2019/2020 

Trimgruppa i IL Vega ønsker å motivere deg til aktivitet og å komme ut på tur. Det er nå til 

sammen 22 turmål hvor du kan registrere ditt navn – og hvert turmål gir poeng. Poengene 

gir deg vinnersjanser i vårt lotteri.  

Navn: ________________________________________________________________  

Adresse: ______________________________________________________________   

Alder: ____________________ Poengsum: _______________________________  

  

Poeng    Turmål  Dato  Dato  Dato  Dato  Dato  Dato  Sum  

1  Vegsteinfjellet (72 moh)                       

2 Kjellerhaugen        

2 Vefsn Anna Stua        

2  Igerøyfjellet (102 moh)                       

2  Strauman                       

2 Tyskerhåjen «Ylvingen»        

3 Løkta «Ylvingen»        

3  Ervika                       

3  Einåsvika                       

3  Lamøy/Guristraumen                       

3  Holmvatnet                       

3  Varneset                       

3  Hestvikskaret                       

3  Steinalderstien                       

4  Vegdalskaret                       

4  Floaksla (258 moh)                       

4   Vegdalen                       

5 Vegatrappa (340 moh)        

5  Kjulsveten (272 moh)                       

7  Gullsvågfjellet (737 moh)                       

9  Vikatinden (661 moh)                

10  Trollvasstind (800 moh)                       



  

POENGREGLER:  

For hver gang du skriver deg i boka på det aktuelle turmålet, skriver du det selv opp på dette eller et 

annet ark for å følge med.  

Loddtrekning blir utført etter følgende grupper og krav:  

• Gruppe 1: barn under 7 år  

• Gruppe 2: ungdom 7-18 år, over 20 poeng  

• Gruppe 3: alle over 20 poeng  

• Gruppe 4: over 100 poeng, alle turmål unntatt Vikatinden, Trollvasstind, Gullsvågfjellet, 

Vegatrappa, Tyskerhåjen og Løkta må være nådd  

• Gruppe 5: Trollvasstind  

Egen loddtrekning blant voksne over 18 år med høyest poengsum  

Arkene må leveres inn på Sport og Fritidsstua v/Torleif snarest etter 15. oktober hvert år.  

Trekning foregår i løpet av kalenderåret. Hjelp gjerne til med å lage en liten varde her og der når du 

er ute påtur! Ta kontakt hvis du har en god idé, noe du vil vi skal jobbe for, eller du har noe annet på 

hjertet.  

Med hilsen trimgruppa i IL Vega  

Stine Trondsen Tlf. 95 97 36 56  

Elin Evensen Tlf. 90 62 70 79  

Bjørnar Falk Tlf. 41 30 80 81, epost: bjornar.falk@gmail.com  

(Nedenfor finner du et blankt skjema som du selv kan fylle ut hvis det overfor blir for lite)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Ekstra skjema for de som er mest ivrig ☺  

  

Navn: ________________________________________________________________  

Adresse: ______________________________________________________________   

Alder: ____________________ Poengsum: _______________________________  
 

Poeng    Turmål  Dato  Dato  Dato  Dato  Dato  Dato  Sum  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                  

                  

                         

 


