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LOKALLAGET STRAND OG FORSAND TURLAG 

 

ÅRSMELDING 2018 FRA STYRET 

Styret har i sesongen 2018 bestått av: Hilde M. Fjetland - nestleder, Inger Elise 

Fjelde - sekretær, Elin Helland - kasserer, Kalle Stokka - styremedlem, Ane 

Johanne Næss - styremedlem, Siri Næss - styremedlem, Elin Aasheim Rossemyr 

- styremedlem og Agnas Eystberg - styreleder.  Styret har hatt 8 ordinære 

styremøter i 2018 og 5 arbeidsmøter i tillegg.   

 

Strand og Forsand turlag er et lokalt turlag under Stavanger Turistforening og 

jobber aktivt for å motivere flest mulig til å komme seg ut i naturen og til et 

mer aktivt friluftsliv. Turlaget har et bredt og godt tur tilbud som er tilpasset 

de aller fleste. Noen ønsker lange krevende turer, mens andre er akkurat begynt 

å interessere seg for friluftsliv. Vi har det siste året fokusert spesielt på tilbud 

til barn- og familier. Her har vi hatt en markant økning både av tilbud og av 

deltakere. Vi fokuserer også på å nå de som strever med høy dørterskel og 

hensikten er å inspirere folk til å komme seg ut. Vi ønsker å få frem at en ikke 

alltid må gå så langt, men bare komme seg ut og begynne i det små. Frisk luft og 

det å bruke kroppen i naturen, gir energi og det er her det starter. Begge 

kommunene Strand og Forsand har uante tur-muligheter og turlaget ønsker å 

være inspirator på veien og vekke lysten til et aktivt friluftsliv. 

 

Turlaget er opptatt av å ha en god bredde i tiltakene og et tilbud som appellerer 

til de fleste. 

 

Strand og Forsand turlag gjennomførte årets turprogram som planlagt. Turlaget 

gjeninnførte 7 topp turen i 2018. Vi fikk enorm drahjelp fra en egen frivillig 

gruppe som turlaget etablerte med tanke på 7 topp turen og gjennomføring av 

denne. Denne gruppen gjorde en fantastisk jobb og i 2018 fungerte opplegget 

tilnærmet 100%.  

 

Det jobbes kontinuerlig med å gjøre tilbudene enda bedre og å sikre bredden i 

våre aktiviteter. I 2018 har det ikke vært gjort noen særlig innsats på sti 

forbedringer, dette skyldes at vi har prioritert annerledes.   
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Turlaget følger opp turbok-kassene i området Forsand, Jørpeland og Tau. Disse 

turmålene er godt besøkt og turbøker fylles opp og skiftes ut. Fra januar i 2018 

har vi også satt opp en turbok kasse i turområdet ved Ådnahove , her går det 

mye folk og boka skiftes titt ut. Vi har turbok-kasser plassert ut på 

Barkafjellet, Hamrane, Førlandsåsen, Tunglandsfjellet, Ugeliåsen, Taurafjellet, 

Ådnahove og Heiahorn i Strand. Ugeliåsen vil bli byttet ut med en av toppene i 

Holtaheia. I Forsand er det Bergefjellet og Åsen. Plasseringen til turbokkassen 

på Bergefjellet er ikke optimal, den er satt opp midt i mellom Vikastakken og 

Bergefjellet, denne blir flyttet. Turlaget opplever dette som et stimulerende 

tiltak og mange benytter seg av akkurat disse turmålene. Trekning foretas en 

gang i året. Neste trekning blir tidlig vår 2019.  

 

 

 ARRANGEMENT/ TURPROGRAM som ble gjennomført i 2018. 

    

 

 21.01.2018  Kom deg ut dagen – Natursti, familieaktiviteter og 

   vafler. 107 deltakere 

 

 06.02.2018  Årsmøte på Preikestolen Fjellstue, 44 deltakere. 

 

 18.03.2018  Kjortåsen fellestur – Barnas turlag. 47 deltakere.  

  

 22.04.2018  Tre-Topptur i Nordre Strand - med innlagt basar - 

   20 deltakere.  

 

 27.05.2018  Kjortåsen med internasjonal turgruppe - 5 deltakere.  

 

   

 10.06.2018   7 Topp turen – «den lokale styrkeprøven»   

   300 deltakere. 

 

 02.09.2018  Kom deg ut dagen – Natursti i Preikestolen området:  

304 deltakere.  

    

 

 16.09.2018  Lysefjorden Vandrefestival - Bakken gård ble  

    overlevert til STF.          
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 23.09.2018  Fellestreff på Ørnabu – Samarbeid med JUS på 

   Jørpeland. Turlos: Denne ble avlyst av JUS på grunn av  

   Meget dårlig vær.  

  

 17.10.2018  Lyktetur rund Jørpelandsholmen – 276 deltakere. 

 

 16.12.2018  Førjulskos Preikestolen Fjellstue – 120 deltakere.  

 

  

Annet. 

o Turlaget har 1861 følgere på Facebook. 

o Turlaget har ca 1000 medlemmer. 

o Styret var representert på turlagssamling på Preikestolhytta i 

november 2018. 

o Styret og andre frivillige deltok på dugnad på Bakken og Lysebotn i 

forbindelse med vandrefestivalen. 

o Styremedlemmer har også vært hytteverter i STF området.   

o Turlaget var tilstede med DNT paviljong i Rådhusgaten i forbindelse 

med Strandadagene. Standen var godt besøkt og hadde mye bra å 

by på.   

 

 

Turprogram for 2019 

 

 

 03.02.2019  Kom deg ut dagen - i samarbeid med Preikestolen  

    Fjellstue. 

 

 10.04.2019  Nordvatnet - kveldsmattur 

 

 24.04.2019  Døvikhammaren - basartur  

 

 28.04.2019  Internasjonal turgruppe – Fellestur Minnesmerket i  

    Holtaheia og Topphøna.  

 

 25.05.2019  7 Topp turen - den lokale styrkeprøven 
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 25.08.2019  Topptur til Bratteliknuten – krevende. 

 

 01.09.2019   Kom deg ut dagen – Familietur til Skåpet –  Barnas 

    turlag. 

 

 20.10.2019  Flertopptur i Holtaheia 

 

 06.11.2019  Lyktetur på Holmen – Barnas turlag  

 

 15.12.2019  Julekos i Preikestolen Fjellstue området – Barnas 

    turlag.  

 

 

Alle turer/arrangement blir i hovedsak annonsert på Facebook og noen blir 

annonsert i Strandbuen. Alle arrangement ligger på Stavanger Turistforening sin 

side. Turene blir også annonsert i DNT sine nettsider.  

 

Har du lyst å vite mer? Ta en titt her:  

 https://www.stf.no/strand-og-forsand-turlag/ 
 

 

Facebook: Strand og Forsand turlag 

 

Jørpeland, den 6. februar 2019 

Agnas Eystberg 

styreleder. 

 

Hilde M. Fjetland, Inger Elise Fjelde, Ane Johanne Næss, Siri Næss, Elin 

Aasheim Rossemyr, Elin Helland, Kalle Stokka og Agnas Eystberg.  
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