
FJELLTURSBOKEN
Här finns uppdrag och foton på de 
waypoints som skall besökas.
Läs instruktionerna noggrant.

Tips: 
Spara denna instruktion i telefon eller 
skriv ut. Läs gärna nästa uppdrag när 
ni knappar in nästa waypoint i GPS

Startbeviset som nämns fås när ni 
checkar in på förarmötet



SF-16:01

Ta ett kort på din mätarställning och 
tanka fullt.

100 poäng



SF-16:02

Komplettera bilden och få med både 
berg och det som inte syns riktigt i full 
skala

500 poäng



SF-16:03

Gruppbild. Samla gruppen under 
denna skylt och be någon fota er.
Startbeviset skall oxå vara med och på 
huvudet.

200 poäng



SF-16:04

Ta en bild på din hoj med startbeviset 
hängande på backspegeln och bilden i
bakgrunden

750 poäng



SF-16:05

Hitta objektet på bilden och ta ett 
liknande fotografi.
OBS! Var försiktiga..

Tänk på att mot nästa waypoint så är 
det läge att ta av solglasögon

1200 poäng



SF-16:06

En ”selfie” med motivet i bakgrunden 
och startbeviset.
Notera att ni nu slipper broavgiften två
gånger jämfört med en bil.
Ni har redan sparat in 
anmälningsavgiften

250 poäng



SF-16:07
Det blir att gå en liten bit, ni förstår 
varför

Självklart måste vi ha bild på bron.
Ställ upp gruppmedlemmarna på 
bryggan och föreviga 
Hardangerfjorden

600 poäng



SF-16:08
Innan ni når denna punkt så är vägen 
smal och mycket husbilshelveten som 
blockerar.

Här tankar ni billigare än i Sverige och 
får mer för pengarna. Ta en 45 
minuters paus. Ät, tanka och lugna ner
er
10000 poäng, ta kort på kvittot



SF-16:09
Är det stenen eller nåt annat mer 
fascinerande att ta kort på?

Här får man sig oxå en dusch om det 
är lite svettigt.

Visa med en selfie att ni är blöta i 
håret. Inget hår? Jackan blir blöt.
2000 poäng 



SF-16:10
Vi har nu kört till höger om tunneln 
och fortsätt sedan på den inslagna 
vägen.

Foto som visar vad det står på skylten.
En i gruppen åker ner med samtliga 
kameror. Samtidigt som ni fotograferar
kompisen där nere
1500 poäng för bägge bilderna



SF-16:11
Häng startbeviset på ”felan” och ta ett 
foto.

250 poäng



SF-16:12

Sätt er ta en fika i 15 minuter och ta en
selfie där ni grimaserar. En paus 
behövs före nästa fjell och sista biten.

333 poäng



SF-16:13

Snart i mål, bara detta sista foto.
En stavkyrka

1 poäng



Bonus punkt.
För den uppmärksamme

Någonstans på turen ser ni dessa två 
karaktärer. Fota hela byggnaden och 
att dessa syns

113113 Poäng




