Barnas trimkassekarusell 2018

ELSEBERGET
Parkering ved Høyspentmast ved Strugstad. Merket sti fram til trimkassen. Lett og fint terreng. Kort
tur – ved rask gange/lett jogg tar turen knappe 10 min en vei. Fin bålplass ved trimkassen.

Trimkassen på Elseberget og utsikten mot Henning fra Elseberget.

SVARTBERGET

Godt merket og ryddet sti fra Båbuvegen rett øst for Aurstad. En drøy kilometer med motbakker,
men flott utsikt utover bygda og Leksdalsvatnet når man kommer opp.

TJYVDALEN
Parkering/utgangspunkt for eksempel ved saga på Okstad. Følg
skogsveien så langt den går (rett fram etter at man har krysset
Døla). Sti opp til venstre når man har kommet til lundingsplassen
ved enden av veien. Også fint å sykle dit, evt med start fra skolen
eller hvor som helst i Henning. Kan også gå fra Fjesme. Litt
våtere parti her, da man må krysse ei myr for å komme til
trimkassen som ligger på grensa mellom Okstad og Fjesme.
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MARSTEINSVOLA (442 moh)
Fra Henning er det enklest å kjøre inn til Stubbsetertjønna. Kjør forbi Lysheim, opp Rognmarka og ta
til venstre mot Dyrstad/Volhaugen når man kommer opp Rognmarka. Bomvei til Stubbsetertjønna.
Godt merket til toppen av Marsteinsvola. Fin gåtur, litt bratt, men flott utsikt i alle retninger når man
kommer til topps.

HOLLVOLLKRYSSET
Parkering ved Henningvatnet. Følg rosa løype
(”Pensjonisten”) langs Henningvatnet i ca 2,1 km
til du kommer til krysset der man kommer inn på
rød løype. Lett og fin tur på godt vinterføre.

RYGGAMARKA

Flere muligheter for å komme seg dit. Fra Henning kan man starte ved Rysveet og følge stien innover
i skogen fra høyspentmasta. På tur til trimkassen passerer man Råmmågutu, som er en gammel
offerplass. Stien kalles også Råmmågutu-stien som er en del av Gamle Kongevei. Man kan også starte
i Ryggagrenda, fra Ryggvoll, og gå stien østover (mot Henning).

