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Ta til høyre på fortau langs 

Frederik Stangs gate (tidligere 

Storgata) inn mot sentrum, og kryss 

over jernbaneovergang. Fortsett rett fram i Frederik Stangs gate 

og gå andre vei til venstre (Jevnakerveien). Kort etter (ved enden av 

sentrumsbygget til venstre for deg), gå smal vei opp til høyre (øvre 

del av Apotekergata). Dette er en kort veistump, og på toppen av 

bakken gå til venstre (Mathias Gjeins vei). Denne veien ender kort 

etter ut i større bilvei (Ysterigata). Først til høyre her, og straks etter 

første til venstre (Engveien). Følg denne til bortsiden av Engveien 

eldresenter (stort bygningskompleks på høyre hånd). Her går du opp 

til høyre på smal gangvei. Like før du krysser bilvei (i fotgjengerfelt) 

er kode 1 på stolpe til høyre for deg (litt høyt oppe på stolpen).  

Etter å ha krysset større bilvei, fortsett veien rett fram og opp bratt 

bakke (Almeveien). På toppen av bakken tar du veien til høyre 

(Bokelundveien). Følg denne helt ned til hovedvei. Ta til venstre på 

gangvei langs hovedvei gjennom skogen. Fortsett til du skal ta av 

første vei til venstre opp til Bygdetunet. Nesten på toppen av 

bakken, like før åpen plass (Bokemoa festplass) til venstre for veien 

og Bygdetunet til høyre, er kode 2 på en stolpe til venstre for deg 

(vær oppmerksom på at vegetasjon kanskje kan skjule stolpen 

delvis).  

Fortsett veien forbi Bygdetunet (til høyre for deg) og Bokemoa 

festplass til venstre. Veien ender ut i bilvei i boligfelt. Gå veien til 

høyre (Elgveien), og fortsett forbi Gaupeveien ned til venstre og 

videre rett fram til neste avkjørsel litt nede i bratt bakke – gå til 

venstre her i Hjorteveien. Kort etter skal du gå ned første vei til 

høyre (Bjørneveien). I bunnen av bakken, idet veien svinger mot 

venstre, er kode 3 på stolpe til høyre for deg. Snart munner veien ut i 
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Rådyrveien – gå til høyre i veikrysset. Vær obs – rundt svingen og 

rett nedenfor siste hus på venstre hånd er det et stitråkk til venstre 

som raskt leder til en gangvei som går parallelt med kraftgate. Følg 

denne gangveien oppover til venstre. Litt før den ender opp på bilvei, 

er kode 4 på stolpe til venstre for deg (også her kan vegetasjon skjule 

stolpen delvis). Oppe ved bilveien følger du gangveien mot venstre 

fram til veikryss. I dette veikrysset skal du gå rett fram. I neste 

veidele (litt nede i bakken), gå veien til venstre (Oterveien). Kort 

stund etter går du første vei mot høyre (Bokelundveien). Følg denne 

rundt en venstresving og svakt nedover. Gå første vei til høyre og ned 

kort, men bratt bakke (Holtebakken). I bunnen av bakken følger du 

gangvei til venstre (i Frydenbergveien). Et stykke bortover gang-

veien kommer du til en busslomme. Her skal du krysse bilveien og gå 

ned første vei til høyre skiltet Døvlehavna (ikke fotgjengerfelt her). 

Denne mindre veien dreier snart etter mot venstre og fører deg rett 

fram og ned til Døvlehavna eldreboliger.  

I bebyggelsen tar du første vei til høyre som også denne kort etter 

dreier mot venstre. Snart etter skal du ta til høyre på gangvei ut av 

området med eldreboliger. Denne gangveien dreier til venstre og rett 

fram mot sentrum gjennom et område som er under oppbygging til 

nytt boligfelt. Foreløpig er det kun nyoppførte hus til høyre for gang-

veien, men her forandrer det seg fort. Fortsett på gangveien der den 

krysser bilvei (fotgjengerfelt) og videre rett fram under en over-

bygget barnehage. På andre siden av barnehagen, fortsett veien 

videre forbi liten rundkjøring (snuplass) og forbi en institusjon til 

høyre for deg. Ta deretter første avkjørsel til høyre like før en åpen 

plass/lekeplass (skiltet Eikelunden). Dette er en smal vei som igjen 

dreier mot venstre og munner ut i bilvei i sentrum (Ysterigata). Gå 

til høyre (du har et butikksenter til høyre for deg) og følg veien der 

den dreier mot venstre og bort forbi Kommunehuset med bibliotek 

(stor murbygning på høyre hånd, tidl. Stokke rådhus). Skrå gjerne 

mot høyre over det lille parkanlegget ved kommunehuset. Bortenfor 

rådhuset er du igjen i Frederik Stangs gate – gå til høyre og kryss 

over jernbaneovergangen og samme vei tilbake til mål som du gikk 

ut. 
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Følg gangvei opp mot kirken. På 

toppen av bakken, ta hardt til venstre 

opp gruset gangvei rundt sving og forbi 

kapellet. Kryss kirkeplassen til venstre 

for kirken. I bakkant av kirken, gå veien 

opp til venstre. Gå rett fram i veidele på 

toppen av bakken. Veien fører forbi en 

gravlund på høyre side og snart etter en barnehage på venstre. Rett 

nedenfor, i skarp sving mot høyre, ligger Myre gård. Her bodde Arne 

Garborg m/familie i snaue to år i annen etasje (1897-98). Derfor heter 

veien du går i Arne Garborgs vei. Følg denne veien uten avvik helt til den 

ender ned på større bilvei (Melsomvikveien). På veien dit, etter Myre gård, 

passerer du et par hus på venstre hånd (Korsane). Deretter en liten 

bakkekneik og rundt en sving – der ser du kode 1 på en stolpe til høyre for 

deg.  

Ikke lenge etter kode 1, fortsetter veien ned en lang, bratt bakke. I enden av 

veien, nede ved Melsomvikveien, ta gangvei ned til høyre. Kort etter, kryss 

i fotgjengerfelt, og ta første vei ned til venstre (Vadumveien). Også denne 

veien skal du følge uten avvik (fortsett rett fram forbi en bom) helt til den 

igjen munner ut i Melsomvikveien ved Melsom skole (på venstre hånd).  

Kryss hovedveien nedenfor skolen og fortsett rett fram ned forbi Melsom 

Mølle (til venstre for deg), og over en liten bru. Du er nå på området til 

gamle Melsom hovedgård, som ble landbruksskole fra midten av 1950-

tallet, nå Melsom videregående skole – med hovedvekt på hestehold. 

I veidelet rett etter brua, gå opp til høyre. I neste veidele, følg bilvei skrått 

opp til høyre for husene. I veidele nesten på toppen av bakken, gå igjen til 

høyre og på en stolpe til høyre for deg er kode 2. Fortsett videre på en rett 

strekning med innhegning for hester på begge sider. Du passerer stall-

bygninger (til høyre for deg) og fortsetter på smal vei gjennom et lite 

skogholt og et lite hus på høyre hånd. Etter det lille huset skal du følge 

grusveien videre rett fram og ned en liten bakke og videre rett fram. I 

enden av en rett strekning, like etter at veien dreier mot venstre, skal du ta 
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sti ned til høyre. Stien går bratt nedover og ender kort etter ned på en annen 

sti (kyststien) nær sjøen. Her skal du ta hardt til høyre på kyststien som 

leder deg bort til båthavna (over en liten bru) i Melsomvik (tips: i 

sommersesongen er det åpent toalett på baksiden av vaktbua ved p-plass). 

Skrå over parkeringsplassen i båthavna mot venstre og fortsett på bilveien 

der den følger sjøkanten bortover. I et veidele lenger fram, skal du velge 

den bredeste veien skrått høyre og bakken rett oppover. Fortsett forbi 

gangvei som kommer ned fra høyre, videre ned en bakke. I bunnen av 

bakken, i nytt veidele, ta veien opp til høyre. Over bakketoppen og et 

stykke ned i bakken,  skal du ta av på sti/gangvei opp til høyre. Denne 

følger du skrått oppover mot venstre slik at du etter hvert ser bolig-

bebyggelse til høyre ovenfor stien.  Like etter en hytte på venstre hånd, er 

kode 3 på stolpe til høyre for deg.  Stien ender rundt en sving mot høyre og 

inn på boligvei. Kryss rett over boligvei og fortsett rett oppover på skiltet 

gangvei. Denne gangveien ender opp på større bilvei. Følg gang-/sykkelvei 

til høyre langs denne bilveien. Fortsett forbi avkjørsel til høyre, og du har 

etter hvert en boligrekke til høyre for deg. Fortsett forbi også neste 

avkjørsel mot høyre (ved busslomme). Kort etter ser du noen hus til 

venstre for bilveien – her skal du straks etter krysse bilveien og ta første 

vei ned til venstre over et lite jorde. Denne gårdsveien dreier etter hvert 

mot venstre gjennom et skogholt. Snart dreier veien mot høyre ned en 

bakke. Kode 4 finner du på et tre til høyre for deg (like ved en liten 

trafokiosk i bunnen av bakken). Veien går videre ut av skogholtet og du 

passerer forbi avkjørsel til høyre mot gård. Følg traktorvei (dårligere 

veibane) over åpne jorder. Snart dreier traktorveien mot høyre og du 

kommer etter hvert igjen innpå bedre gårdsvei. Denne gårdsveien følger du 

til den munner ut og opp i tettere boligbegyggelse (Hvålsåsen). Her tar du 

til høyre og følger denne veien uten avvik der den snart dreier mot venstre 

og opp en bakke og til den ender ned på større hovedvei (Kirkeveien). Gå 

til høyre på gangvei langs hovedveien. Du ser nå Stokke kirke et stykke 

framfor deg. Følg gangveien helt ut, forbi kirken og straks etter er du i mål 

på CircleK.  



 

  



Stokke Bygdevandring  PV-92 

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. 

NB! Sykkelløype er nedlagt pr. 1. januar 2021. 

Kryss av for riktig distanse i rubrikken under:  

 

Påse at det er 

samme 

nummer & navn på 

startkortet som i 

startprotokollboka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:…………………..HUSK DATO! 

 

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

 

 

10 km 5 km Startprotokollnr: 

   

KODE 1 KODE 2 KODE 3 KODE 4 

    

Navn:  

Adresse:  

Postnr./Sted:  

Telefon/Epost:  


