
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Åpen hele året 

Løypebeskrivelse 
Startkort 

    

   Kortet betales ved IVV-stempling 

 

 Kontaktperson: Odd V. Hermansen, tlf. 952 21 290 

            ev. (Ole Chr. Kokvold),    tlf. 922 99 711 

 

 
Tilsluttet 

NORGES TURMARSJFORBUND 

DET INTERNASJONALE FOLKESPORTFORBUND - IVV  
 



PV-03 
 

Løypa kan benyttes av rullestolbrukere. 

 

Det er 4 koder å notere underveis på stemplingskortet. Det er 

bokstav-/tallkoder med svart tekst på gult skilt i A6-format 

(sa. 11 x 15 cm). 

 

Ut fra bensinstasjonen, gå rett fram og mot høyre bort til 

rundkjøring på hovedvei (Kjelleveien). Kryss over hovedveien 

i gangfelt på hitsiden av rundkjøringen. Kort til høyre og så til 

venstre i Anton Jensens gate. Der denne veien gjør en sving mot 

venstre, gå skrått høyre på et lite stitråkk. Straks etter til høyre i 

boliggate (Emil Olsens vei). Den munner ut i Olav Trygvasons-

gate, til venstre her, og kort etter til høyre og oppover 

Kastellveien. Øverst, der veien dreier mot venstre, skal du i 

stedet rett fram på gangvei inn på museumsområdet (Tallak). 

Snart kommer du til et lite veidele. Gå skrått venstre og rett fram 

opp forbi Seterkafeen og ut av museumsområdet i  

Peder Lagmannsgate. Følg denne rundt venstresving og ned 

bratt bakke. I bunn av bakken, til høyre i Hertug Guttormsgate.  

Kode 1 på stolpe til høyre for deg i krysset. Følg gaten til sin 

ende. Fortsett rett fram i Anders Madsens gate ned mot kirken. 

Gå første gate til høyre og rundt på baksiden av kirken og ned 

bakken til første veikryss. Gå til venstre – Kode 2 på stolpe til 

høyre for deg i krysset. Følg Storgata forbi kirken og rett fram 

bort til Torvet. Gå til venstre og til oppsiden av Torvet. Fortsett 

rett oppover i Torvgaten, og ta første vei til høyre i 

Gråbrødregaten. Denne gaten følger du helt ut, først forbi veien 

opp til Haugar og videre ned en liten bakke. I veidelet, der 

Conradis gate går ned til høyre, er Kode 3 på stolpe til høyre for 

deg i krysset. 



 Fortsett videre rett fram i Gråbrødregaten. Snart svinger gaten 

bratt ned til høyre i Munkebakken. Den ender brått ut i  

Øvre Langgate. Gå til venstre i denne og rett fram til gatens 

ende. Der gatens brede midtrabatt med store trær ender  

(og like før barnehage/lekeplass), skal du til høyre i merket 

gangvei (Svend Foynsgate) – Kode 4 (ny plassering felles med 

10 km) på stolpe. Gangveien ender i Storgaten, kryss denne i 

gangfelt og fortsett rett fram ned til lyskryss. Kryss over 

trafikkåre (Nedre Langgate), og rett fram på gangvei ned til 

bryggekanten i Ollebukta. Gå til høyre langs strandpromenaden 

og følg denne først forbi brannstasjonen (til høyre for deg), 

videre langs bryggen forbi Oseberg kulturhus og hotell (Odden 

nedenfor hotellet kalles nå for Vikingodden – her bygges kopier 

av vikingskip og middelalderskip). Gå forbi de gamle sjøbodene 

(gjort om til restauranter), fortsett langs bryggen til enden av 

parkeringsplass (Honnørbryggen) (du ser hotell Klubben opp til 

høyre for deg). Bortenfor parkeringsplassen følger du 

promenaden langs hekken i retning mot Nordbyen, en gammel 

bydel som ligger inneklemt mellom sjøen og Slottsfjellet. 

Følg gaten gjennom Nordbyen og videre rett fram på gangvei 

langs travel trafikkåre (Kjelleveien) til du kommer til 

bensinstasjonen og mål.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kode 1___________ Kode 2___________ Kode 3___________ 
  

 

Kode 4___________  
 

 

 

 

Dato:____________________  Startnr:__________________

   

 

 

Start klokka:______________  Mål klokka:______________ 

 

 

 

Navn:____________________________________________________ 

 

 

Adresse:__________________________________________________ 

 

 

Postnr./Sted:_______________________________________________ 
 

Be personalet om turmarsjkofferten, skriv navnet ditt i registreringsboka, 

legg kr. 20.- for ivv og startkortet i en konvolutt og skriv startnummer på 

konvolutten (viktig). Finn korrekt stempel og stemple kortene dine. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Åpen hele året 

Løypebeskrivelse 
Startkort 

    

   Kortet betales ved IVV-stempling 

 

  

 Kontaktperson: Odd V. Hermansen, tlf. 952 21 290 

 ev.(Ole Chr. Kokvold)     tlf. 922 99 711 

  

 

 
Tilsluttet 



NORGES TURMARSJFORBUND 

DET INTERNASJONALE FOLKESPORTFORBUND - IVV  

PV-03 
Rullestolbrukere:   velg vinterløypa, alternativ B, se i beskrivelsen under. 

 

Det er 9 koder å notere underveis på stemplingskortet. Det er bokstav-

/tallkoder med svart tekst på gult skilt i A6-format (sa. 11 x 15 cm). 
 
Ut fra bensinstasjonen, gå rett fram og mot høyre bort til rundkjøring på 

hovedvei (Kjelleveien). Kryss over hovedvei i gangfelt på hitsiden av rund-

kjøringen. Kort til høyre og så til venstre i Anton Jensens gate. Der denne 

veien gjør en sving mot venstre, gå skrått høyre på et lite stitråkk. Straks 

etter til høyre i boliggate (Emil Olsens vei). Den munner ut i Olav 

Trygvasonsgate, til venstre her, og kort etter til høyre og oppover 

Kastellveien. Øverst, der veien dreier mot venstre, skal du i stedet opp rett 

fram på gangvei inn på museumsområdet (Tallak). Snart kommer du til et 

lite veidele.  

VALGFRITT alternativ: 

A): hovedløype (sommerløype),  (NB! Denne løypa hopper over kode 1). 

Gå skrått høyre og rett fram opp trappetrinnene til Slottsfjellet. Følg veien 

rett over og bratt vei ned på andre siden. Forbi Kristinastatuen og bom, til 

høyre ned bakken (i Baglergaten) og igjen til høyre i Anders Madsens gate 

ned mot kirken. *  

B): (vinterløype), gå skrått venstre og rett fram forbi Seterkafeen og ut av 

museumsområdet i Peder Lagmannsgate. Følg denne rundt venstresving 

og ned bratt bakke. I bunn av bakken, til høyre i Hertug Guttormsgate.  

Kode 1 på stolpe til høyre for deg i krysset. Følg gaten til sin ende.  Fortsett 

rett fram i Anders Madsens gate ned mot kirken. * 

* Felles herfra – gå første gate til høyre og rundt på baksiden av kirken og 

ned bakken til første kryss. Gå til venstre – Kode 2 på stolpe til høyre for 

deg i krysset. Følg Storgata rett fram bort til Torvet. Fortsett videre rett 

fram til du ser statuen av Vekteren til venstre for deg. Her tar du til venstre 

opp Prestegaten. Litt opp i gata er Kode 3 på stolpe til venstre. Så første 

vei til venstre i Øvre Langgate til Torvets øvre del. Gå til høyre opp 

Torvgaten, og lenger opp, til venstre i Fayesgate. Rett fram til du ser 

Farmannstorvet. Skrå over torvet mot dets bortre venstre hjørne og 

lyskryss (Hvalenkrysset). Kryss over mot Stoltenbergparken.  

VALGFRITT alternativ: 



A): Gå rett ned til jernbaneovergangen (i Halfdan Wilhemsens Allé), kryss 

rett over og kort etter til venstre på gangvei (Burmaveien). Følg denne rett 

fram forbi p-plass til jernbanen. * (passer rullestolbrukere). 

B): Skrå over parken og gata til venstre mot jernbanestasjonen. Bortenfor 

stasjonsbygning, gå til høyre og undergang til p-plass på andre siden av 

sporene. Skrå til venstre ut av p-plass mot vei. * 

* Felles herfra - I enden av veien, like før et veikryss, gå skrått høyre over 

lekeplass (plen) og deretter til høyre i Erlandsens gate. Kode 4 på stolpe til 

høyre. Veien ender ut i trafikkerte Stenmalveien, kryss over og gå til høyre. 

Kort etter til venstre i Knaps gate (gata kan se ut som en gårdsplass). Så 

første vei til høyre opp Kong Oscarsgate. Opp bakken og rett fram til 

trafikkåre, Halfdan Wilhelmsens Allé. Kryss denne og rett fram på 

gårdsplass. NB! Litt inn på gårdsplassen, ved liten murbygning skal du til 

venstre inn en smal passasje (merket gangvei). Den dreier kort etter mot 

høyre, Kode 5 på stolpe i svingen. Fortsett rett fram i Kong Oscars gate 

(fremdeles). Veien ender skrått ned i Kaptein Hoffs allé, rett fram i denne 

til første kryss. Ta til høyre i Tordenskjoldsgate (du har en kirkegård til 

høyre for deg). Ned og forbi jernbaneundergang, kryss rett over 

Jernbanegaten i gangfelt og kort etter til venstre i gangfelt over 

Slagenveien og gå denne til høyre opp til trafikklys. Kryss rett over 

Stoltenberggaten i gangfelt og gå til venstre. Etter ca. 50 meter, gå opp til 

høyre (bratt bakke) opp mot Haugar. Veien dreier litt mot venstre og snart 

etter kommer du bort til et lite veidele, hvor veien går opp til Haugar. NB! 

Her skal du gå smal vei skrått mot venstre for veien opp til Haugar. Den 

ender ned i Gråbrødregaten. Her skal du ta hardt til venstre og fortsette 

videre i Gråbrødregaten ned en liten bakke. Kode 6 på stolpe til høyre for 

deg i veikrysset. Gå rett fram forbi Conradisgate (ned til høyre). Gateløpet 

er smalt med mange gamle hus - snart svinger gaten bratt ned til høyre i 

Munkebakken. Den ender brått ut i Øvre Langgate. Til venstre i denne og 

rett fram. Der gatens brede midtrabatt med store trær ender (og like før 

barnehage/lekeplass), skal du til høyre i merket gangvei (Svend Foynsgate) 

– Kode 7 (ny kode felles med 5 km) på stolpe. Gangveien ender i 

Storgaten, kryss denne i gangfelt og fortsett rett fram ned til lyskryss. Kryss 

over trafikkåre (Nedre Langgate.) og rett fram på gangvei ned til 

bryggekanten i Ollebukta. Gå til venstre langs strandpromenaden og følg 

denne til Kanalbrua. Gå over Kanalbrua (høyre side), og i rundkjøring på 

andre siden, kryss over i gangfelt mot bensinstasjon (Esso). Gå gangsti opp 

til høyre. På toppen, Kode 8 på stolpe ved bygning til høyre for deg. På 



gårdsplassen til Teie Hovedgård går du til høyre og ned alléen til bilvei. Gå 

til venstre på fortau bort til rundkjøring, (Færder videregående skole til 

høyre for deg). Rett fram forbi rundkjøring, opp en liten bakke, og der 

hovedvei dreier hardt mot høyre, følger du mindre vei rett fram og opp 

Banebakken som snart dreier oppover mot venstre. Der veien flater ut 

(Banebakken går over til å hete Gamleveien), rett etter en gressbevokst 

trekant (plen) - skal du ta skarpt til høyre i Kikutveien. Kort etter ser du 

Kode 9 (siste kode) på stolpe opp til venstre for veien. Denne veien fører 

deg videre som gangvei inn i skogen (med stolpebelysning). Fortsett 

gangveien gjennom skogen (Teieskogen), og du kommer fram ved 

Kaldnesbanen (nedlagt). Fortsett bort til veikryss, gå til høyre i Sundveien 

ned en bratt bakke. I bunnen av bakken krysser du rett over Kaldnesgaten i 

rundkjøring. Fortsett rett fram ned til kanalen og gå over Kaldnesbroen. På 

bysiden, gå til venstre langs bryggene. Når du ser hotell Klubben opp til 

høyre for deg og bortenfor p-plass, følger du promenaden langs hekken i 

retning mot Nordbyen (bydel inneklemt mellom sjøen og Slottsfjellet). Følg 

gaten gjennom Nordbyen og videre rett fram på gangvei langs trafikkåre 

(Kjelleveien) til du kommer til bensinstasjonen og mål.  
 

 

Kode 1___________ Kode 2___________ Kode 3___________ 
 (vinterløype) 
 

Kode 4___________ Kode 7___________ Kode 6___________ 

 

 

Kode 7___________ Kode 8___________ Kode 9___________ 

 

 

Dato:____________________  Startnr:__________________   

 

 

Start klokka:______________  Mål klokka:______________ 

 

 

 

Navn:____________________________________________________ 

 

 

Adresse:__________________________________________________ 

 



 

Postnr./Sted:_______________________________________________ 

 

Be personalet om turmarsjkofferten, skriv navnet ditt i registreringsboka, legg 

kr. 20.- for ivv og startkortet i en konvolutt og påfør startnummer (viktig). Finn 

korrekt stempel og stemple kortene dine. 
  



Tønsberg Byvandring PV-03 

STARTKORT 
Vedlagt i turmarsjkofferten finner du startkort, startprotokoll, stempel, konvolutter og penn 

– i tillegg til beskrivelser og kart. Hvis du bruker de laminerte beskrivelsene, vennligst husk 

å la de bli igjen til neste bruker. 

 

Når du har fullført, skriv deg inn i startprotokollboka, stemple eventuelt for IVV og legg 

betaling (for tiden kr. 20.-) og startkortet ditt i en konvolutt. (husk å skrive navn/adresse). 

Flere kan bruke samme konvolutt. 

OBS:  tidligere tilbud om sykkelrute er nedlagt. 

NB! Kryss av for distanse:  

 

Påse at det er samme 

nummer & navn på 

startkortet som i 

startprotokollboka. 

 

 

 

 

 

 

 

(antall koder varierer, 

kun 10 km gange har 

9 koder). 

 

 

Dato:…………………..HUSK DATO! 

 

Startet å gå kl.:………….. Ferdig å gå kl:…………... 

 

5 km 10 km Startprotokollnr: 

   

KODE 1 KODE 2 KODE 3 KODE 4 KODE 5 

     

KODE 6 KODE 7 KODE 8 KODE 9 

    

Navn:  

Adresse:  

Postnr./Sted:  

Telefon/Epost:  


