
 

Løype 12,5 km: 

 
Når du kommer ut fra bensinstasjonen, tar du til venstre til du kommer til Gudmestadvegen. 

Her tar du til venstre, og følger denne veien i ca. 4 km, til du kommer til et T-kryss. Her tar du til 

venstre i retning Kverneland. Kode for post 1 finnes opphengt i skilt. Følg denne veien i ca. 200 m, 

og ta til venstre inn på Maulandsvegen. Følg den i ca. 1,3 km til du kommer til et nytt kryss. Her tar 

du til høyre i retning Haugland.  Følg denne veien i ca. 2 km til du kommer til et nytt kryss. Her tar 

du til venstre i retning Nærbø. Kode for post 2 finnes opphengt i skilt.             

Etter ca. 1,2 km tar du til høyre i retning Nesheim. Følg denne i ca. 1,4 km til du kommer til nok et 

kryss. Her tar du rett fram mot Nærbø. Kode for post 3 finnes opphengt i skilt. Etter ca. 1 km tar du 

til venstre retning Nærbø, og fortsetter rett fram i ca. 1 km til du kommer til Statoil. 

 

Håper du har hatt en fin tur. Velkommen tilbake.                  . 

  



 



Løype 25 km: 

 

Når du kommer ut fra bensinstasjonen tar du til venstre til du kommer til Gudmestadvegen. Her tar 

du til venstre, og etter 300 m tar du til høyre inn på Vålandsvegen. Etter ca 4 km går det en vei ned 

til høyre. Den heter og Vålandsvegen, og er merket med skilt: Indrebøvegen/Vålandsvegen. Kode 

for post 1 finnes bak skilt. Her følger du veien nedover og holder til høyre hvis du kommer til kryss 

du må ta valg i. Etter ca 4 km kommer du til Opstadvegen. Her tar du til venstre, retning Varhaug. 

Etter ca 2 km får du Åna kretsfengsel på venstre side og et skilt til Kvia på høyre side. Du skal inn 

til høyre på Rongavegen, mot Kvia. Kode for post 2 finnes opphengt i skilt. Følg veien til du 

kommer til et skilt: Jærmuseet. (ca 2.5 km). Her tar du til venstre, og følger denne veien ca 1,5 km 

til du kommer til Nærbø gamle kirke. Her tar du til venstre på Skjerpevegen i retning R44. Etter 1 

km kommer du til R44 / Nordsjøveien. Her tar du til høyre i retning Stavanger. Etter 1 km går det 

en vei til høyre merket med: Nærbø. Sving inn på den (Bernervegen), og følg den. Kode for post 3 

finnes opphengt i lyktestolpe rett etter undergangen. Etter ca 2 km går det en vei (Bjorlandsvegen) 

til venstre, med et skilt: Bjorland. Følg denne ca 2 km til du kommer til Torland og Torlandsvegen. 

Her svinger du til høyre og følger den til Nærbø sentrum, ca 2 km. I rundkjøringen svinger du til 

høyre inn på Bernervegen igjen, og følger denne ca 500 m til du får Store Ring på venstre side. Ta 

inn på den. Etter ca 2 km paserer du Nærbø Bibliotek. Etter at du har passert Nærbø Bibliotek, tar 

du første vei til venstre, (Opstadvegen). Denne følger du til endes ca 1.5 km. Her tar du til venstre. 

Da ser du Statoil ca 500m lengre fremme på høyre side. 

 

Håper du har hatt en fin tur. Velkommen tilbake. 

 

  



 


