
 

UT PÅ TUR MED NOVA TURLAG 

 
INFORMASJON  2018 

 

 

I årets Ti-på-topp inviterer vi til turer til 52 poster fordelt i tre grupper ut fra vanskegrad: 

- Lette og kortere turer:    16 poster/turer 

- Middels og lengre turer: 20 poster/turer 

- Middels/krevende toppturer: 16 poster/turer 

 

Du velger selv hvilke av de 52 postene du vil besøke.   

Hver post kan besøkes en gang i forhold til premiering, og hvert post-besøk regnes som en 

tur.  

 

Som deltaker i årets Ti-på-topp vil du bli premiert dersom du har gjennomført minst 10 

turer/postbesøk uansett vanskegrad.  Kryss av på turkortet for hvilken premie du ønsker. 

 

Det vanker også en ekstra premie dersom du gjennomfører minst 30 turer/postbesøk der alle 

tre vanskegradene er representert med minimum fem turer innen hver av dem. 

 

På postene vil du finne en blåmalt postkasse eller metall-boks som er merket Nova Turlag og 

Ti-på-Topp, hvor du finner kode og ei registreringsbok merket Ti-på-topp..  

Unntatt postene på Ravdetunet, Nova lavvo, Langvatnet, Myklevollkollen lavvo, 

Vakkerstadlia og gapahukene Høvligarnet og Sandneset. Her finner du ei besøksbok og et ark 

med koden for Ti-på-topp-posten.  

Når du besøker en post, skriver du deg inn i registreringsboka eller i besøksboka.  

Så skriver du besøksdato og kode for posten i turkortet. 

 

Deltakelsen i årets Ti-på-topp koster 110 kr, og betales til turlagets konto nr 4545 15 58203 

 

Alle som skal delta for premiering, må ha turkort. 

NB:  Det gis kun en premie pr turkort, uansett hvor mange navn som står på kortet. 

Derfor anbefales at hver turgåer i Ti-på-topp betaler deltaker-gebyret og har sitt eget turkort. 

 

Turkort og turbeskrivelser er lagt ut på nettstedet www.novaturlag.no  under menyene 

Turprogram og Ti-på-topp 2018. Disse kan lastes ned og skrives ut. 

 

Turpakke med turkort, informasjon og turbeskrivelser kan også kjøpes hos  

Astafjord Regnskap, Astafjordveien 509, Grovfjord.   

Turpakken koster 150 kr og inkluderer deltakeravgiften. 

 

Anbefalt start og rute til postene er beskrevet i turbeskrivelsene.  

Du finner også informasjon om turene på nettstedet www.novaturlag.no under menyen Turer. 

Anbefaler at du selv finner høvelig rute til postene ved hjelp av beskrivelsene og kart, og ta  

gjerne kontakt med kjentfolk eller noen i turlaget/Ti-på-topp-utvalget.  

Viktig at du vet hvor postene er og hvor du skal gå, før du legger ut på tur. 

http://www.novaturlag.no/
http://www.novaturlag.no/


Premiering: Hovedpremie ved gjennomført minst 10 turer uansett vanskegrad. 

  Husk å krysse av på turkortet hvilken premie du ønsker. 

 

 Ekstrapremie ved gjennomført minst 30 turer der alle tre vanskegradene er 

 representert og med minimum 5 turer av hver vanskegrad. 

 

 

NB: Det er et eget 10-på-topp-opplegg for elevene ved Grov Skole med egen premiering. 

 Elevene deltar gratis i dette opplegget. 

Elever som ønsker å delta i det ordinære Ti-på-topp og bli premiert i dette, må betale 

vanlig deltakeravgift kr 110. 

 

 

 

Merk: 

 

 Alle som skal delta for premiering, må ha betalt deltakeravgiften på kr 110.       

Avgiften betales til Nova Turlag konto nr  45 45 15 58203 

Husk å merke innbetalingen med Ti-på-topp 2018 

Husk også å skrive navn dersom det er flere deltakere på samme innbetaling. 

 

 Alle som skal delta for premiering, må ha eget turkort. 

Turkortet kan lastes ned og skrives ut fra turlagets hjemmeside 

 En pakke med deltakeravgift, turkort, turbeskrivelse og informasjon kan kjøpes hos 

Astafjord Regnskap, Astafjordveien 509  og koster kr 150,- 

 

 Frist for innsending av turkortet: 1. november 

 

 Nova Turlag understreker at deltakelse på våre turer og aktiviteter skjer på deltakers 

eget ansvar. Vi har ikke juridisk ansvar for noen følger av mulige uhell/skader som 

måtte inntreffe under deltakelse/gjennomføring av turene. 

 

 Ikke legg ut på tur uten at du vet hvor posten er og hvor du skal gå. Ta kontakt med 

kjentfolk eller noen av oss i Ti-på-topp-utvalget: 

Per Sandengen tlf  907 35 731  Elisabeth Balteskard tlf  997 03 959 

Roar Tande  tlf  478 50 895  Hege Christensen tlf  913 41 151 

 Merk at postene Sandneset gapahuk og Buberget også er poster for Skånlandstrimmen. 

Her ligger ei egen registreringsbok. Skriv deg inn i boka, og du er med i trekningen 

om en flott tur-premie. 

 

 

 Turlaget ønsker flere medlemmer: 

Medlemskontingent: Voksne over 18 år:   kr 100  Barn/ungdom:   kr 25,- 

 

 Medlemskontingenten betales til turlagets konto nr  4545 15 58203 

 Husk å skrive navn på medlemmene dersom det betales kontingent for flere 

 personer. 

 



 

 

 

 


