Tur: Junkervarden

Sted: Jelsa. Suldal kommune

Poeng: 10

Type tur: Fottur

GPS Lengde: ca 3,1 km + retur

Gradering: Middels

Startdato 26.3.2021

Sluttdato 31.10.2021

Kartdata: UTM sone 32, PDF Målestokk 1:20000, Rutenett 1000 m, Høydekurver 20 meter, Tellekurver 100 meter

Innledning:
Jelsa er et vellkjent strandsted som ligger ved Jelsafjorden i Suldal kommune. Denne perlen i Ryfylke er et yndet
feriested for både båt og hyttefolk. Her er finnes gjestebrygge, hurtigbåtanløp, eller tilgjengelighet med bil eller
sykkel. Jelsa er med andre ord tilgjengelig for alle.
Turbeskrivelse:
TellTuren vi anbefaler er ca 3,1 km i terrenget, og den er klassifisert som middels krevende da det er en del stigning
før du når toppen som ligger på 514,2 meter over havet. Når du ankommer Junkervarden blir du belønnet for strevet
med en utrolig utsikt.
Vi har satt parkering ved Jelsa Skule. Båtfolket som ligger til kais, kan gå fra brygga opp veien til skolen. Fra skolen:
Følg vegen til Storli. Gå over på skogsveien, og ta til venstre etter skille, etter ca 300 meter. Rett etter veiskille er det
fin utsiktsplass med benk. Det er skiltet når du skal ta av veien og fortsette videre oppover til Junkervarden.
TellTur målet er ved toppen i en radius på cirka 50 meter
Posisjon UTM 32V N: 6583639 Ø: 332814
Generell TellTur informasjon:
TellTur er friluftsrådenes elektroniske system for turregistrering, også kalt postkassetrim. Her kan du finne turmål og
registrere resultatene dine. Konkurrere med deg selv eller med andre turgåere om å nå flere mål.
Denne turen er et TellTur mål.
Registrer turmålet via GPS med Norgeskart Friluftsliv mobilapp for Android og iOS. Appen sjekker automatisk om du
er innenfor 50 meters radius fra turmålet, da åpnes en innsjekkingsdialog som lar deg bekrefte at turmålet er besøkt.
Så lenge du har turen lastet inn i appen, betyr det ingen ting om målet er uten mobil dekning når du når målet.
For full informasjon om mobilappen og dens bruk mot TellTur: https://norgeskart.wiki/nb/brukerveiledning/telltur/
Detaljert informasjon:
PDF ligger til nedlastning via lenke: http://www.ryfri.no/telltur
Turmålet er som på alle TellTurer et punkt, som gir poeng når du kommer til punktet.
Du må laste inn appen som beskrevet i avsnittet over.
Hver TellTur gir et gitt antall poeng. Premier venter til den som har samlet flest turer, eller den som har samlet flest
poeng. Sjekk ut: http://www.ryfri.no/telltur for informasjon om årets TellTur regler.
Turen er publisert av:
Ryfylke Friluftsråd

