
Romjuls turtrim - Eigersund 
I år utfordrer vi alle til å være med på romjuls turtrim i Eigersund, en ny 
mulighet til å utforske turmuligheter i og rundt Egersund. Vi har funnet 

fram sju turmål som er enkle og stedsnære. 
Dette er turer som passer for de aller fleste og som du godt kan starte 

hjemmefra. For de som vil ha det litt mer krevende, kan alle turene tas på 
en dag. 

 
 

 

 
 

 

 
Dalane friluftsråd 

 tlf 51 29 30 45  
post@friluftsrad-dalane.no 

  



Romjuls turtrim 
På Topp i Dalane ble en stor suksess i år. Kan vi klare å gjøre 
vintermånedene til fine aktivitetsmåneder i Dalane. 
Vi bør holde oss hjemme og i nærmiljøet nå, men vi blir anbefalt å komme 
oss ut i frisk luft. På tur er det også enkelt å opprettholde anbefalingene 
om avstand. 
Vi inviterer deg med på aktiviteten som har fått navnet Romjuls turtrim - 
en ny mulighet for å utforske turmulighetene i egen kommune og i 
regionen hver dag fra romjulen til midten av februar. Turmålene blir bytta 
i midten av januar. Grip sjansen og se hvilke perler nærområdet har å by 
på. 
Hvordan bli med 
Last ned appen "Norgeskart friluftsliv (gratis) i Appstore/Google play. 
Gå inn på telltur.no og lag en brukerprofil der. Om du allerede har en 
profil, sjekk at det står riktig friluftsråd på din bruker. 
Gå så inn på https://www.telltur.no/friluftsrad/dalane og meld deg på 
konkurransen 
«Romjuls turtrim – Eigersund». 
Finn de digitale turmålene i og rundt Egersund. 
 
Vær oppmerksom på at det ikke er fysisk kode eller merke på alle steder. 
Når du er nærmere enn 50m fra turmålet vil du kunne "sjekke inn". Du får 
en melding om det via appen.  
Trenger du karthjelp underveis, bruk appen og naviger deg fram til 
turmålet. 

Grøne Brodene  
117 moh Tur 1   

Grøne Brodene ligger rett opp forbi Grøne Bråden 
skole. Fra toppen er det flott utsikt mot Eigerøy og 
inn mot Langevatn. 
Fra bommen på turveien fra Grøne Bråten til Tengs 
går det en umerket sti opp til toppen. 
Det går også en sti fra Skaret, veien opp ved Puls 
treningssenter, til toppen. 

Kråkefjellet  
77 moh Tur 2   

Kråkefjellet ligger på Havsøy 
Fra lekeplassen i enden av Thorleif Robertson vei går det 
en umerket sti opp til toppen. Gå ut til vindpila, som er 
turmålet, og få en fantastisk utsikt ut over byen. 

 



Årstadfjellet  
122 moh Tur 3   

Årstadfjellet ligger mellom 1. Vannbasseng og 
Kringsjå. 
Fra stien som går fra 1. Vannbasseng til 
Heggdalsveien går det merket sti opp til Årstadfjellet. 

 

Mikkelsknuten  
92 moh Tur 4  

 

Mikkelsknuten ligger på Hestneshalvøya. 
Fra stien mellom Hestnes og Rundevollen skole er 
det merket opp til Mikkelsknuten. 
Benken med utsikt til Søra Sunnet er turmålet. 
 

Vardberg eller Varberg  
125 moh Tur 5  

 

Byfjellet Varberg med sin markante telemast er 
synlig fra hele byen. På toppen er utsikten 
upåklagelig. 
Det går umerket sti opp fra en trafokiosk som ligger 
ved Solkrone (Mattilsynet) på Varbergveien. Denne 
kommer inn på veien opp fra Øvre Prestegårds vei. 
Vindpila er turmålet. 

Kontrari  
106 moh Tur 6  

 

Kontrari ligger mellom Eide og Lindøya. 
Sti opp fra Lindøyveien, i stidele ta til høyre for å 
komme til toppen. Turmålet er benken. 
Tilbake samme vei, forsett rett frem i begge 
stidelene og ut på Fløyen og vindpila. 
Det går også sti opp fra Åsaneveien. Kommer inn i 
stidele rett før Fløyen. 

 

Launesfjellet  
122 moh Tur 7  

 

Launesfjellet ligger ut mot Nordra Sundet, opp for 
Launessundet. 
Fra turveien Gamle Jærbanen er det merket sti opp 
til toppen. 
Det er også god sti fra Tengsastronda som kommer 
inn på stien opp fra Gamle Jærbanen. 

 
 

  



 

 
 


