
 

 

Årsrapport 2017      

 

Styret har bestått av Morten Fløysvik – leder, Johan Bull- Njaa- kasserer, Kathrine 

Borgenvik – sekretær, Sissel Bakke- styremedlem, Silke Ullrich – styremedlem, Torleiv 

Finnesand– styremedlem og Anny Hatlen- styremedlem. Styret har hatt 6 ordinære 

styremøter. 

I vår startet vi opp med onsdagsturen med turleder Torin Tendenes. Det er en ivrig 

gjeng på 8-25 deltakere som dukker opp hver gang. Turene disse dagene går på de 

turstiene i Rennesøy, og noen svippturer til Finnøy/ Talgje. Dette er et lavterskeltilbud 

for innbyggere som vil ut på tur i hverdagen.  

I Finnøy har vi en dugnadsgruppe som sammen planlegger og merker turstier på Finnøy. 

På Finnøy har vi, sammen med dugnadsgruppen merket 3 turstier- vi venter på skilt. 

 

Aktiviteter 2017 

23. mars- Morten deltok på møtet «På vei til Stavanger»  

7.juni - opptur for 8. klassingene i Rennesøy og Finnøy. Turen var lagt til Finnøy i år.  

20. august- deltakelse på Tomatfestivalen 

26. august -deltakelse på Rennesøydagen 

27. august – Rennesøymarsjen; Tur til Mastravarden- 50-60 deltagere.  

Onsdagsturen med Torin Tendenes.  

 

Annet 

Vedlikehold av turstiene i Rennesøy  
Stien Haugvaldstad – Mastravarden har fått 12 nye lemmer og ellers noe utbedring på 2 

steder.  
Stien Reianes rundt har fått noen nye lemmer. Ca. 100 meter av stien er lagt om p.g.a. 

mye vann.  
Merkingen på sti over Sel ble kontrollert og tilført ca. 30 nye merkepåler.  
Stien fra Vikevågveien til Pila ble lagt om noen hundre meter og fikk ca. 20 nye 

merkepåler. Merkepålene ble her satt tettere enn vanlig for at en her skal finne fram i 

mørket.  
Stien fra Heggland har fått noen nye merkepåler for at en ikke skal gå feil.  
Stien Bø – Knott er også litt utbedret. Syns den øvre sien her passer godt til å gå i 

mørket, men den bør da få tettere med merkepåler.  



 

 

På Bru har vi rettet opp en bru og lagt tverrpinner. En større gjerdeklyver har også 

blitt fikset.   
Merkepåler på to stier har fått ny rødmaling.  
Torleiv Finnesand har fått hjelp til arbeidet av Torin Tendenes, Anny Hatlen, Eimund 

Garpestad, Geir Helge Rygg, Guttorm Gudmestad, Elsa Karin Bjerga og Ivar Finnesand.  
  
Videre arbeid med turstier i Rennesøy  
Turstiene Heggland – Rennesøyhodnet og Sel – Rennesøyhodnet har i årevis vært i dårlig 

forfatning. Det har vært vanskelig å komme til enighet om hvordan stiene skal utbedres. 

Parter har vært grunneiere, Rennesøy kommune og fylkesmannens miljøvernavdeling.  
Per Henriksen, STF, har i samarbeid med grunneierne og turlaget laget plan for 

utbedring av stiene over Dalegårdene. Med bakgrunn i denne planen søkte grunneierne 

om SMIL – og UKL midler (spesielle miljøtiltak i jordbruket og midler for utvalgte 

kulturlandskap) og fikk tilsagn om midler. Røsslyngen beitelag søke også om samme type 

midler for utbedring av stien fra Heggland og ble også tildelt midler.  
Det er nå lagt plan for utføring av arbeid i 2018.  
  
Onsdagsturene med Torin Tendenes som turleder  
Turene startet opp 19. april og til 1. febr. 2018 er 42 turer gjennomført. 3 på Finnøy, 1 

på Talgje, 1 rundt Hålandsvatnet og resten i Rennesøy. Tall på deltakere har variert fra 

8 til 25 personer. Turene er meget populære og har de fleste gangene mange deltakere.  
Vikarer som turledere har vært Torleiv Finnesand, Anny Hatlen, Morten Fløysvik og 

Eldbjørg Lindanger.  
  
  
«De 12 turene» og diplom  
13 turgåere har fått diplom. Den siste i august. Turene var populære i starten, men så 

har interessen avtatt. Ordningen bør kanskje opphøre.  
  
Turkasse og turbok  
Turlaget har satt opp kasse med bok på Rennesøyhodnet. Tidligere hadde grunneier 

Guttorm Gudmestad ordnet med turbok der.  

 

Turstier på Finnøy 

Dugnadsgruppen ved Øystein Eggebø som dugnadsleder har merket to turstier på 

Finnøya, en løype fra Kvitevik til Vignes og en løype fra Kvitevik til Teigen. 

 

Dugnadsgruppen 

Øystein Eggebø, Kjartan Ladstein, Marianne og Jan Asjen, Johan Bull Njå, Trond 

Spanne, Olav Spanne, Anne May Bergeland, Odd Harald Rygg, Sissel Bakke. 

 

Disse har vært med på merkingen  i tillegg til den faste dugnadsgruppen: Øydis Antun, 

Målfrid Eggebø, Ulf Skauen, Silke Ullrich. 

 



 

 

  

Turlaget bruker Facebook aktivt. 
Alle turer og arrangement blir annonsert på facebook.  

 

 

 

 

 

 


