
Månedens poster juni 2017 

 

Tema for månedens poster i juni, post nr 5 – 8, kan sies å være tjern (eller vann) 
siden alle 4 postene ligger ved vannene innenfor Sysle / Snarum. 

Post 5 ligger ved sørenden av vannet som kalles Grunna.   

 

 

Post 6 ligger i sørenden av vannet som kalles Lorta. 

 



Post 7 ligger i nordenden av Sysletjern.  

 

 

Post 8 ligger på odden som stikker ut i sørenden av Sysletjern 

 

 

En kan selvfølgelig ta så mange poster av gangen som en selv vil. Men her følger 
en beskrivelse for å ta alle fire postene på en tur i rekkefølge 5 til 8. 



Kjør Sysletjernsveien, som tar av fra RV 280 ved tidligere Elart/Sysle stasjon, rett 
nord for Circle K på Sysle. NB bomvei, 30 kr. 

 

Parker ved Sysletjern eller evt. i veiskillet inn til Grunna.  
NB! Veistumpen inn til Grunna er ikke kjørbar for vanlige biler. 

Post 5 ligger like ved ‘snuplassen’ og en fortsetter så nordover på østsiden av 
Grunna på en mer og mindre tydelig sti til omtrent midt på Grunna. Der tar stien 
nordøstover til en krysser bekken som renner ut av Kimmetjern. Ingen post her, 
men fortsett stien nordover til en ser det tredje tjernet, Lorta. 

Post 6 ligger like ved stien i sørenden av Lorta. Fortsett så denne stien og en 
kommer snart inn på blåmerket sti. Denne kan føre en helt til Grønnknuten. Ca. 
midtveis langs Lorta tar den blåmerka stien østover og dermed nærmere Lorta. 
Fortsett i stedet stien / skiløypa rett nordover til en igjen kommer til en 
blåmerka sti (som også fører til Grønnknuten). Stien er også merket med 
rødmaling siden en nå er kommet inn på traseen til Langsjøløpet.  
Denne stien følger en vest / sørvestover forbi blant annet ‘Kjerringfallet’ til en 
kommer til post 7 i nordenden av Sysletjern. Fortsett så den blåmerka stien 
sørover på vestsiden av Sysletjern. Et stykke etter at en har skrittet over bekken, 
som kommer fra tjernet Okseauge på høyre hånd, slutter en å følge det 
blåmerka stien. I stedet følges stien som er merket med noe lysere maling. 
Denne følges langs Sysletjern tilbake til parkeringen. Til slutt stikker en så en tur 
ut på odden i sørenden av Sysletjern og tar med seg post 8. 

Noen steder kan stiene være våte / dårlige så det er lurt med skikkelig fottøy. 

God tur! 
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