
 
 

 

 

 

 

Kjøretur: Grimstad – Søre Herefoss - Grimstad  

 
Dagens kjøretur finner sted på fine småveier mellom Grimstad og Søre Herefoss. Vi møtes på 

Statoilstasjonen ved avkjøringen fra E18 til Grimstad. Blir vi mange kan det være hensiktsmessig å 
dele oss inn i mindre grupper. Det vil bli minst ett stopp undervis. Turen er på om lag 54 km.  

 

          
 
Etter en kort transportetappe fra Statoilstasjonen og opp til Roresand, tar vi inn på Rv 404 opp til Søre 
Herefoss. Veien er i starten relativt bred, svingete og med 80-sone, men man må være forberedt på å ta 
igjen gående og syklister – vis hensyn. Etter 60-sonen ved Skiftenes, stiger veien oppover åssiden og 
veien smalner av (80-sone). Her er det en del uoversiktlige svinger. Vel oppe får veien en mer normal 
bredde og veien har en fin variasjon mellom sletter og blinde og åpne svinger.   
 
 Etter nedstigningen til Søre Herefoss tar vi en pause på busslomma på RV 41.  
 
Tilbaketuren starter med en fin oppstigning, men 
vel oppe ved Begervannet flater det ut og man får 
oppleve en fin variasjon mellom sletter og 
spennende svingkombinasjoner. Ved Husefjell 
smalner veien av og man begynner nedstigningen 
ned mot Skiftenes. Her er det en rekke 
uoversiktlige svinger. Vær ekstra varsom! Etter 
60-sonen ved Skiftenes, åpner veien seg (80-
sone) og man får oppleve en rekke fine 
svingkombinasjonen langs Syndlevannet. Men 
vær oppmerksom på syklister og gående. Ved 
Roresand tar vi av fra Fv 404 og tar raskeste vei 
ned mot Grimstad sentrum/E-18. 
 
Har man problemer med å finne frem eller har andre spørsmål så kan man kontakte Morten på mobil 
450 20 478 eller send mail til NSK-sor@sportsvogn.no. NB! Ved dårlig vær avlyses eller utsettes 
kjøreturen.  
 
Vel møtt til en fin kjøretur og et hyggelig møte med likesinnede medlemmer.  
 

 

Med hilsen Styret i NSK Sørlandet 


