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ÅRSMELDING 2017, HJELMELAND TURLAG 

 
 

INNLEIING 

 

Drift, dugnad og tilsyn: 

2017 har vore eit år med normal drift med dugnadsarbeid og tilsyn, 

turar og anna engasjement. Me har hatt mange turar og aktivitetar på 

programmet, og så har ulike oppgåver dukka opp i løpet av året. 

 

Benkeprosjektet i Hjelmeland sentrum:  

Her pågår eit arbeid i kommunal regi for å få til meir attraktivt sentrum og meir aktivitet, og 

at ein nyttar sentrum til mange ulike ting. I den samanheng vart det kjøpt inn 5 ulike benker. 

Ulik utforming og kvalitet. Turlaget tok på seg oppgåva å kunngjere prosjektet, vise kvar 

benkane stod og kva benker som var med, og oppmoda folk til å ta turen om ein eller fleire av 

benkane, og ta bilde av seg sjølv på benkene, og sende inn si meining. Alt dette skjedde på 

Facebooksida til Turlaget. 

I tillegg til at benkene var veldig ulike, stod dei ulike plasser i Hjelmeland sentrum.  

Viktig at ein sit godt, og/eller har fin utsikt. Ein ønska tilbakemelding både på kva benk ein 

syns var den beste, og kva plassering ein ønskjer på «Hjelmelandsbenken»?  

Kom inn ein del tilbakemeldingar. Føretok trekning av vinnarar av benkene søndag 3. 

desember samstundes med at det var julegrantenning og juleverkstad i Vågen. Marcin Wodka 

sitt bidrag vart vinnar av kåringa. Han kunne velje benk først. Alle benkene vart lodda ut. 

Vidare arbeid blir utlysing av designkonkurranse for å utforme den «optimale 

Hjelmelandsbenken».    

 

Bjødnabu: 

Me har ansvar for drift/tilsyn av toalettet på Bjødnabu. Gapahuken vart ferdig i 2015, me har 

planar om noko planering utanfor, her er vått og skakt. Vil fylle på litt massar slik at her blir 

betre uteområde. Ikkje vore lagleg vær eller tid samstundes verken i 2016 eller i 2017, dette er 

difor ikkje ferdigstilt. 

 

Turpost – gapahuk ved Ritlandskrateret: 

Turpostkasse med bok har vore i gapahuken ved Ritlandskrateret i heile 2017. Ein turpost er 

ofte eit ekstra trekkplaster når ein skal til eit turmål. Me har fått mange registreringar i boka. 

Desse er med i tilfeldig trening om ein premie, premieutdeling på årsmøte. 

 

Oppmøte på turar: 

Me har varierande oppmøte på turane. Me hadde 15 arrangement i turkalenderen, i tillegg til 

årsmøte.   

Det vore ca 425 deltakarar, inkl. årsmøte og Finn Fram dagen. +  dei som var framom standen 

på Norsk Frukt- og laksefest.  

Me har både hatt strålande sol og ausregn på arrangementa våre. Skituren i Lyngsheia vart 

avlyst to dagar før pga dårlege vêrmeldingar. Melde kuling frå sør/aust og nedbør. 

Deltakarane har møtt sporty fram uansett turver. Nokon turar har hatt vel lite oppmøte for 

eksempel 1-2 stk, turen går likevel. Suksesshendinga i 2017 var båttur til Førre med Helgøy 

Skyss. Her vart full båt og lang venteliste. Kunne ikkje leige fleire båtar for å få med alle, så 
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det var «første mann til mølla» som fekk plass. Ein heil del som ikkje fekk vore med på turen 

har spurt om ikkje Turlaget kan arrangere ein ny tur til Førre.  

 

Lager: 

Turlaget leiger lager i kjellaren i det gamle posthuset i Vågen. Her hadde styret ein stor 

dugnad ein sommardag. Det blir bygd leilegheiter i hovudetasjen i bygget. Det har i den 

samanheng blitt ein del boring i betongveggene for å legge røyr osv. Dette arbeidet vart gjort 

utan at Turlaget fekk melding, så alt me hadde på lager av matvarer, årbøker, turkler, og 

turutstyr var fullt av betongstøv. Her var ein stor jobb med vasking, kasting og rydding. 

 

Takk: 

Hjelmeland Turlag takkar alle som har vore med på dugnad og tilsyn i Viglesdal og andre 

dugnadar/oppgåver i regi av turlaget i løpet av sesongen. Me har og hatt mange gode hjelparar 

og kjentfolk på turane/arrangementa våre. 

Hjelmeland Turlag syns og det både er nytting og kjekt med samarbeid med andre lag! 

 

ÅRSMØTET 

Årsmøte var på Spinneriet 25.01.17. Det møtte ca 70 stk! Møte var ope for alle. 

Vanlege årsmøtesaker og orienteringssak om Viglesdal v/ Kjell Herikstad frå STF. Herikstad 

informerte og om at DNT er 150 år i 2018 og at det i den samanheng skal lagast 

jubileumsbok, der tur til Trollgarden vil blir tatt med i boka. Kjentmann vart etterlyst.  

Arne Kleppa snakka om, og viste bilde frå, prosjektet han er med på «fråflytte 

avsidesliggande gardar i Hjelmeland.» Dette var eit veldig populært tema, slik at det kom 

overveldande mange på årsmøte.  

 

Servering av lapskaus, presentasjon av delar av turprogram 2017. Utdeling av takkegåve til 

dei som har vore kjentfolk/vertar/naturlosar på turane våre i 2016, og ein takk til Torunn 

Munthe som slutta etter 2 år i styret. Premieutdeling for turpost Ritlandskrateret – Catrine 

Hatlem, Stavanger. Også utdeling av premie til vinnar av adventsquizen som turlaget hadde i 

desember 2016, Astrid Breiland Elisassen fekk hovudpremien. 

 

STYRET 2017 

Svanhild Hjorteland Gbada – leiar, Leo Mikalsen - turkomiteleiar/nestleiar, Anne Kari 

Skogerbø – sekretær/medhjelpar Viglesdal, Lars A. Frønsdal – kasserar, Anne Grethe 

Gauthun - materialforvaltar og turkomitè, Elisabeth H. Nessa - koordinator for tilsyn/dugnad 

Viglesdal, og Linda K Viken - styremedlem og turkomitè. Linda Viken flytta frå Hjelmeland i 

slutten av mai, og valkomiteen sette i gong og fekk tak i nytt styremedlem ut perioden; Paul 

Øvrehus har vore aktivt med i styret fom august.  

 

Valnemnd: Torunn Munthe og Trond Laugaland. Frå styret; Elisabeth H. Nessa. 

 

Styret har hatt 5 styremøte i 2017 i tillegg til ein del avklaringar på telefon og e-post. I 2017 

har heile styret fungert som turkomite. Representantar frå styret i Hjelmeland Turlag har vore 

på fellesmøte med STF og dei andre turlaga under STF i november. Hjelmeland Turlag har 

deltatt på to møte for alle frivillige lag og organisasjonar i Hjelmeland i regi av 

Frivilligsentralen der Frivillig Norge og var med. Bla utifrå innspel frå møta har Frivillig 

Norge vore med kommunen og utarbeidd ein Frivilligpolitikk for Hjelmeland. Denne vart 

vedtatt politisk seinhausten 2017. 

Svanhild var på landsmøte til DNT i Kristiansand som representant frå turlaga. Det reiser ein 

delegasjon frå styret og administrasjon i STF og i 2017 kunne det og vere med 2 
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representantar frå turlaga under STF. STF har 7 lokallag. Hjelmeland kunne sende ein 

representant til landsmøte.  

 

Kurs: 

Ambassadørkurs i Erfjord, felles for Hjelmeland og Suldal. Kurset er både for 

styremedlemmer, kjentfolk og turleiarar, og andre som ønskjer å vite meir om organisasjonen 

mm. Ambassadørkurset er og første trinn dersom ein ønskjer å ta ulike turleiarkurs. 

Hjelmeland Turlag hadde to frå styret som deltok på kurset.  

 

VIGLESDAL 

Dugnadstur til Viglesdal 20. – 23. april. Det vart gjort mykje godt arbeid.  

Flyging vart heldigvis utsett frå fredag til laurdag føremiddag pga vêrmelding. Det var bra, for 

det snøa og bles fredag. Det var fint akkurat når flaug laurdag, elles mykje vinter.  

Hyttene vart gjort klare til ny sesong.  

 

Gjennom sesongen er her utført tilsyn med ujamne mellomrom. Fleire i styret har hatt nokre 

turar, og så har enkelte andre sett innom når dei har vore forbi, eller nokon har fått med seg eit 

ærend når me visste dei skulle til Viglesdal. Her blir gjort ein flott innsats for tilsynet og 

vedlikehaldet i Viglesdal. Ein stor takk for innsatsen til de som bidrar. Hyttene er så mykje i 

bruk at det er nødvendig med aktivt tilsyn.  

STF har planar om nybygg i Viglesdal. Her er utfordringar i høve til rasfare og kulturminne 

og fare for flaum. STF hadde med seg folk frå Skred AS på synfaring 25.10.16 for å vurdere 

flaum- og skredfare for tre alternative plasseringar av turisthytte i Viglesdal. Dei har og klarert 

med Rogaland Fylkeskommune ang. kulturminne. Planen er på sikt å flytte tunet, slik at ny 

sovehytte som er planlagt bygd i 2018 skal på ny tomt nærmare Storånå, og så vil eventuelle 

andre nybygg og bli sett opp her.  

 

ØKONOMI 

Drifta i 2017 gjekk med bortimot kr 37.000,- i overskot. Me har fått eit driftstilskot frå STF, 

litt utleige av kano og provisjon kalendersal. Me har ikkje inntekter frå turar, gratis å delta på 

tur så sant me ikkje har hatt utgifter. Dette gjer at terskelen blir ennå lågare for å vere med på 

arrangement. Oppmøte har variert, sannsynleg betyr turmål, tidspunkt og vær like mykje som 

betaling/gratis tur. Me fekk kr 2000,- i kulturmidlar. Me har hatt utgifter til årsmøte og nokon 

gåver. Litt utgifter med drift av toalett på Bjødnabu. 

Rekneskap 2017:  
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Me søkte tilskot frå Statskogmillionen til planlagt arbeid utanfor gapahuken på Bjødnabu. Her 

fekk me avslag. Me søkte og midlar frå gåvefondet til Hjelmeland Sparebank. Me fekk ikkje 

midlar der heller i 2017. Me søkte pengar til Sankefestivalen 2018 på slutten av 2017. Me 

fekk løyvd kr 15 000,- til arrangementet som skal vere i 2018. 

 

Me fekk løyvd Frifondmidlar, gjennom DNT systemet i august 2016, desse vart utbetalt våren 

2017. Frifondmidlar er øyremerka midlar som skal nyttast til lokallaget sitt barne og 

ungdomsarbeid som f.eks aktiviteter, kurs og utstyr.  

 

MARKNADSFØRING/INFORMASJON 

Hjelmeland Turlag har i 2017 ikkje hatt annonsar for turane i Strandbuen. Me har ikkje sendt 

ut turkalender til alle husstandar, men laga ”Turprogram 2017”og delt dette ut ved høve, bla 

på årsmøte, og i ein del postkassar og det har låge ute på biblioteket. Programmet er og sendt 

til nokre medlemmer me har e-postadresse til. Me har lagt heile programmet ut på nett og 

hengt det opp på oppslagstavler rundt om. Elles har me informert om turar ved oppheng og 

publisering av plakatar, alle turane våre ligg på heimesida til Stavanger Turistforening under 

Hjelmeland Turlag og kronologisk etter dato for arrangement. Nokon turar står og i 

trykksakene som STF gir ut. Me har kunngjort programmet på Hjelmeland kommune si 

heimeside “kva skjer” og hjå Reisemål Ryfylke under arrangement. Har inntrykk av at turmål 

og vêrmelding/vær har meir å seie enn kvar me har annonsert turane. Me har eiga 

Facebooksida der me informerer om turar, dugnad, og andre nyhende og informasjon som kan 

ha relevans for våre medlemmer, innbyggarar osv. Facebookadresse: 

www.facebook.com/HjelmelandTurlag, me har ca 800 følgjerar av sida. Heimesida vår er: 

www.stf.no/hjelmelandturlag E-postadresse: hjelmelandturlag@stf.no  

 

Frivilligsentralen: 

Me har hatt ikkje noko formelt samarbeid med Frivilligsentralen om å få med flyktningar ut i 

naturen, men me har halde fram med samarbeid me etablerte i samband med eit prosjekt på 

dette i 2011. Frivilligsentralen har vore med og informert om turar, og er med og legg til rette 

for informasjon.  

 

OPPSUMMERING TURAR OG AKTIVITETAR 2017 

http://www.facebook.com/HjelmelandTurlag
http://www.stf.no/hjelmelandturlag
mailto:hjelmelandturlag@stf.no
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Lesten vår er familieturar, dagsturar, kveldsturar og ulike arrangement. Det ser ut for at det er 

rett å satse på ei slik blanding, der me har toppturar, tematurar og familieturar som 

hovudsatsingsområde. 

 

Måneskinnstur til Fosstemmen 13.01.17.  

21 stk på tur, både barn og vaksne, dei fleste frå Jøsneset, men og frå Hjelmeland og Erfjord. 

Ikkje måne, den stod opp når turen var over, men fantastisk flott turvær, stilt og klart. 

Solnedgang, blåtime og stjernehimmel. Fyr i grua i «Kalvagarden» servering av lapskaus, 

Rasin Tjeltveit fortalde segner og historier, Kåre Nesvik fortalde om då «Kalvagarden» blei 

bygd. Ikkje snø til aking, og isen for ujamn til skeising. Svanhild turleiar 

 

Skitur Lyngsheia søndag 19. mars  

Skituren vart avlyst fredag kveld den 17.3 pga dårlege vêrmeldingar. Melde kuling frå 

sør/aust og nedbør. Det blei mykje kald vind og snøråk.  

 

 

Kurs i kart og kompass 1. april 

Per Magne Gabrielsen kurshaldar, Torunn Munthe Turlaget sin representant. 

11 påmelde, blei noko avmeldingar, 6 stk møtte til kurs. Teori og praksis. 1 dags kurs. 

 

Dugnadstur til Viglesdal 20. – 23. april  

Me hadde ikkje mange påmeldingar før dugnaden starta, såg difor ikkje 

for oss at me fekk gjort så mykje som vanleg. Men ein skulle i alle fall 

få inn ved, skifte sengtøy og noko utvask. To frå Turlaget gjekk torsdag 

kveld. Så kom det ein person me ikkje visste hadde meldt seg på fredag 

føremiddag, og 4 stk på dagen laurdag. Turlaget gjekk heim i løpet av 

laurdagen. Så kom det 3 stk frå Stavanger seint laurdag. Her var litt 

arbeid som vart gjort litt enklare enn vanleg, men mykje godt arbeid vart gjort, og hyttene blei 

klare til ein ny sesong.  

 

Rusletur på Helgøy 4. mai   

Båt frå Grønvik tidleg kveld. Elisabeth turleiar. Anne Kari og Svanhild 

med. 32 personar tok båten frå Grønvik. Kom med fleire på Helgøy i 

tillegg til lokalbefolkning og guidar ☺ Omvising på veganlegg, nye 

frukthagar, veksthus, bustadhus og hytteområde. Fekk servert vaflar, 

lappar med heimelaga syltetøy, bagettar, kaffi og eplemost på 

fotballbanen. Sponsa tur. Tusen takk til Helgøy Skyss. 

Sol frå blå himmel, ca 18 grader på dagen, plommer og morellar ute 

blomstra. I veksthuset var det blitt morellkart.  

 

Nes, Ryganfossen, Svinalia, Selflåt mm laurdag 13. mai 

Magne Leirflåt kjentmann. Anne Kari turleiar.  

7 stk totalt inkl. turleiar. Nokre frå Hjelmeland, og nokon frå Stavanger og Strand. 

Opp Åsebakkane, fortalt om historia ved Lødne, og Storhidler. Til Ryganfossen, matpause i 

lia der. Var på vegen slik at me såg til Svinalia, ikkje over pga stor å, tilbake gamle driftaveg 

til Åse opp på haugen inn til Hidlekleiv ned om Selflåt og nes. Kl 11-16.30 på tur. Regn 

morgon. Opphald og glimt av blå himmel ved start, mykje austavind, vanskeleg å stå på 

haugen ved Åse og bortover mot fossen. Fint i livd. Kom ei regnbyge på turen, ellers bra.  

 

Finn fram dag- Bjødnabu søndag 28. mai 
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Samarbeid med Hjelmeland Røde kors og Hjelmen 4H. 4H delt ut ca 30 turorienteringskart * 

4 på kvart lag i snitt= ca 120 deltarar. Dei fleste gjekk naturstien, før dei heiv hestesko, padla 

kano, prøvde fiskelukka – ingen fisk, og åt grillmat. Me var 4 stk for turlaget, fordelt på 

grilling og kanoar i hovudsak. 

 

Klatredag i Grønvik 25. juni 

Hjelmeland Turlag og Friluftsgruppa på Fister. Målgruppe ungdom frå 13 år og oppover. Lars 

F. Nessa med som instruktørar. Elisabeth H Nessa og Lars Frønsdal med frå turlaget.  

Ingen møtte til klatredag. Var pøsregn i byger som kom til alle tider. Hadde tordna og lyna og 

hagla om natta. Ca 12 grader på dagen.  

 

Tverrgjøvle torsdag 29. juni 

Svanhild turleiar. Anne Kari og Anne Grethe også med. 

Kl 17.00 frå Nes. 9 stk i lag oppover. 3 stk hadde gått i førevegen og venta på oss på toppen. 

Matpause ved juvet. Bles ein del på toppen, elles lunt. Fint turver ca 16 grader, litt trekk og 

opphald. Hadde regna mykje av dagen, tørt i skogen, våtare på heia. Sikt i alle retningar. To 

frå Sandnes og ei frå Tau, elles Hjelmelandsbuar. Nokre få gjekk ned skogsveg til Riveland, 

resten ned same stad som ein kom opp. Nede i halv 9/9 tida.  

 

Båttur Førre søndag 16. juli 

Svanhild og Anne Kari turleiarar. 

Påmeldingsfrist 8. juli. Det var fullt og vel så det. Lang venteliste, avmeldingar tom laurdag 

kveld så nokon nye fekk plass. Var rett over 100 stk med mannskap.  

Påstigning på Grønvik, Fister, Sandanger, Øye, Ombo, Hjelmeland, Nesvik og Vadla.  

Jon Arne Helgøy var guide og skysskar på fjorden til Førre. Arne Kleppa var og med og 

bidrog til historier undervegs og var guide i Førre. Tur inn til tuna i Førre og historier 

undervegs, både om kraftutbygging, krigsåra osv. Det var kaffikoking, grilling og fisking ved 

stranda i Førre. Nokre få regnbyger, elles opphald og solgløtt.  

 

Kano- grillkveld ved Hjelmeland Spa-Hotel Velvære 10 august 

Anne Kari og Torunn & Per Magne var med for Turlaget. 

Stort sett skya, så vidt sol, og nokre lette regnbyger. Vått slik at grillar og benker til hotellet 

stod i vatn. Hadde difor med eiga bålpanne, lånte stolar frå hotellet og sat på 

sandvolleyballbanen, nær stranda. Kanoane var jamt i bruk, ungane bada og bygde i sanden, 

og det blei grilla og drøst. Telte 32 stk, inkl. turleiarar. Lokale, tilreisande med tilknyting,   

folk som budde på hotellet, og nokon som kom med eigen båt til gjestebrygga og var med. ☺ 

 

Norsk Frukt- og Laksefest, 2. september. 

Arrangementet i Vågen på Hjelmeland. Hjelmeland Turlag hadde stand på tradisjonelt vis, der 

me hadde fyr på bålet slik at her vart kokt bålkaffi og ein kunne steike pinnebrød. Hjelmeland 

Turlag sin Kom deg ut dag – haust. Pinnabrøddeig av 9 kg mjøl. Nydeleg ver. Sol og flott.  

 

Kolleåsen 10 september  

Terje Ove Breiland kjentmann, Leo turleiar. To deltakarar utanom. Stort sett skya, glimt av 

sol og nokre byger med lett regn. + 12-14 grader, flott turver. På tur kl 10-16. Start ved 

veghytta på Breiland, opp til Hellestøltjørna, forbi Stemtjørnane, oppunder Kolleåsen, ikkje 

oppå pga kald vind, såg Undestølvatn mm. Ned på austsida av Stemtjønar, i Storlia, ned på 

sida av Sagdalen til veghytta. Smaksprøvar av blåbær og sopp.  

 

Valaheia onsdag 20. september 
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Jone Hagalid og Hanne Sundbø kjentfolk. Anne Kari turleiar. 

Flytta turen fram til kl 17.00 og kutta ut Lauvåsen pga blir fort mørkt. 

Utanom kjentfolk og turleiar kom det ein turdeltakar til turstart, ein person til seinare. Det blei 

ikkje Valaheia, for mykje skodde. Ikkje sikt, ikkje utsikt, og kan gå oss vill oppå der. Difor på 

andre sida av vegen til Heiakollen, kort tur, ca 20 min ein veg. Merka med sløyfer av Jone og 

Hanne. Upser og steinar slik at her ikkje er mange stader ein kjem fram, difor merking. Regn, 

og skodde ca 11-12 grader. Må kanskje ha Valaheia på programmet att snart…. 

 

Bandåsen søndag 8. oktober 

Svanhild turleiar. Nydeleg haustvêr, stilt og sol frå blå himmel.  

9 stk på tur totalt inkl. Svanhild. Frå Hjelmeland kommune og Jelsa. Kjempesikt. Opp merka 

sti til Bandåsen, ned om Seltveit. 

 

Turar og arrangement er stort sett både omtala og dokumentert på Hjelmeland Turlag 

si Facebookside.  


