
Løype 6 km 

 

Når du kommer ut fra bensinstasjonen, gå rett fram forbi pumpene, og til veien som heter 

Bernervegen. Her tar du til venstre. Følg denne i ca. 500 meter, og gå så til høyre, inn i 

Markavegen. 

Så går du ca 300 m rett frem til du kommer til fugleparken. Kode for post 1 finnes ved inngangen til 

Fugleparken. 

I fugleparken holder du til høyre til du kommer ut av parken igjen. I parken går du ca 250 m. 

Når du kommer ut fra parken, holder du til venstre, og du passerer blant annet Motland skole, og 

krysser Store Ring. Etter ca. 1 kilometer tar du til høyre i retning Jærmuseet. Kode for post 2 finnes 

ved Jærmuseet. 

  

Etter å ha svingt til høyre følger du veien til du kommer til Nærbø gamle kirke, ca 1,5 km. Her tar 

du til høyre. Etter ca 500 m kommer du til Store Ring. Her tar du først til venstre, inn på Store Ring, 

og så første vei til høyre (Torggata). Du passerer nå Nærbø bibliotek. 

Etter 250 m kommer du til torget og etter nye 250 m kommer du til Nærbø senteret. I rundkjøringen 

ved senteret holder du til høyre. Du er nå tilbake på Bernervegen, og har ca 400 m igjen til Statoil. 

 

Håper du har hatt en fin tur. Velkommen tilbake. 

 

  



 

  



 

Løype 10 km: 

 

Når du kommer ut fra bensinstasjonen, gå rett fram forbi pumpene, og til veien som heter 

Bernervegen. Her tar du til høyre. Den følger du 400 m, under jernbanen, og til høyre i første 

rundkjøring. Etter å ha svingt inn på Torlandsvegen, følger du den 2,2 km. Når sykkelstien slutter, 

tar du inn til venstre, retning Nesheim. Kode for post 1 finnes opphengt i skilt. Etter 1,4 km følger 

du veien som går mot venstre (Bjorlandsvegen), og fortsetter 1 km til du kommer til Bernervegen. 

Her tar du til høyre og går 1,3 km til du kommer til Dampen, og en grusvei inn til venstre som er 

merket med Lode, og Køhler paviljongen. Kode for post 2 finnes ved stolpe etter at du har passert 

Køhler paviljongen. Følg denne veien i 1,5 km til du kommer til Skjerpevegen. Her tar du til 

venstre, og går forbi Nærbø gamle kirke. Etter 1 km kommer du til Store Ring. Her tar du til høyre, 

og så første inn til venstre, (Opstadvegen). Kode for post 3 finnes opphengt i skilt. Etter 200 m går 

du under jernbanen, og tar første vei til venstre, (Nærbøgata). Denne følger du rett fram i ca. 500 m 

til du ser Statoil. 

 

Håper du har hatt en fin tur. Velkommen tilbake. 

  



 

  



 


