
     Trimkasser 2020- sesongen starter 1. mai.

Saltdal kommune har laget ny brosjyre om trimkasser og anbefaler å bruke naturen nå når snøen 

smelter. I år er det 31 trimkasser og 12 toppturer. Nyheter er: Drageiddammen, Storgraddisvatn og 

Skipmannvikfellet. Det anbefales å vente med de øverste trimkassene da snøen kan være bløt og 

vanskelig å gå på.

Du må melde deg inn som bruker på Tellturno og laste ned en app. Her har du tlgang tl alle 

turmålene, kart, parkering og når du nærmer deg 50 meter fra turmålet registrerer appen det 

automatsk når du har slåt på gps på mobilen. Det ligger også lapper i kassene om fremgangsmåte tl 

telltur. Her er også et nummer du kan bruke hvis du vil logge deg inn på datamaskinen hjemme.

Pga. korona skal det ikke være bøker og penner i kassene lengre.

De fleste av stene er merket enten med rød T eller blå merker.

Trekning av premier vil bli gjort i oktober, og barn og ungdom oppfordres tl å gå da vi har egne 

premietrekning tl de. Har du gode turbilder, send de gjerne inn så vi får lagt de ut i telltur.no.

Vi har egen sykkelbrosjyre der vi anbefaler å sykle fra Storjord tl  ognan eller motsat. Sten er 

merket og går på kjerrevei fra Storjord, eter hvert går den over på asfalt. Det er flere flote 

stoppeplasser langs sykkelsten, også med grillmuligheter og gapahuker. Sykkelsten stopper ved 

Nygård på  ognan, her er det kort vei tl sentrum.

Utstyrssentralen låner ut grats sykler, sykkelvogner og annet frilufsutstyr. Den befnner seg i 

kjelleren ved aktvitetshuset, men vil ikke ha åpent ennå pga. korona.

Som i for er vi med i et samarbeid med Salten Frilufsråd om 55 tellturer. 5 av disse er plassert i 

Saltdal ved våre populære turmål:

1. Sykkelsten

2. Storjord

3. Solvågtnden

4. Ingeborgfossen

5. Storflåget
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GOD TU .

Vennlig hilsen

Solveig Annie Strøm

Folkehelsekoordinator
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