
 

 

Årsmøte i Sandnes Turlag, torsdag 25. februar 2016 kl. 19 
på Gramstad 
Saker: 

- Valg av ordstyrer og referent 

- Årsmelding fra styret 

- Økonomi 

- Valg 

Styret vil presentere: 

• Bilder fra 2015 

• Planlagt arbeid på løyper i området 

• Turprogrammet for 2016 inkludert Barnas Turlag Sandnes 

• ”10 på topp” i Sandnes 2016 – med nye topper 

 

Velkommen! 

 

Sandnes 11.02.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmelding fra Sandnes Turlag – 2015 
 

Styret: 
Styret har fra forrige årsmøte bestått av: 

• Pål Andersen – styreleder 
• Else Jonnie Bråstein – kasserer 
• Jan Woldstad – sekretær 
• Knut Sellevold  
• Anette Hauge  
• Vegard Pettersen  
• Sissel T. Torgersen  

Vegard Pettersen trakk seg fra styret i august 2015. Styret har derfor frem til 
årsmøtet fungert med et medlem mindre enn tidligere.  

Styremøter: 
Det har vært gjennomført fem styremøter i 2015. Noen av sakene som har 
vært behandlet: 

• Videreføring av ”10 på topp” –turer i Sandnes 
• Månedlige turtips i Sandnesposten 
• Behov for flere turledere og turlederutdannelse 
• Oppstart av Barnas Turlag Sandnes 
• Merking og vedlikehold av løyper, herunder oppgradering av skilt til ny 

nasjonal standard og steinlegging av sti mot Dalsnuten 
• Oppfølging av toppturbøker 
• Planlegging av høstmøte (se nedenfor) 
• Arrangering av  på ”Kom deg ut” dagen i februar og september 
• Markedsføring/profilering av Sandnes Turlag 
• Deltagelse på lokallagssamling hvor alle lokallagene organisert under 

STF var tilstede 
• Utarbeidelse av Årshjul og budsjett 
• Tilstedeværelse på STF sitt styremøte 
• Planlegging av samling for frivillige på Gramstad 

 

 

 



Merking og vedlikehold av løyper 

Arbeidet kan deles inn i tre hovedområder. 

1: Allment merke- og ryddearbeid av stinettet. 
Alle stiene som Sandnes turlag har ansvar for er gjennomgått i løpet av året. 
Arbeidet har bestått av oppfrisking av T-merkene, rydding og klipping av kratt, 
steinsetting av fuktige partier, plankelegging etc. Det er også gjort et par 
justeringer av traseer. Det har vært avholdt to dugnadsdager med oppgaver i 
tilknytning til dette. Til sammen 15 frivillige har vært involvert og det er utført 
ca. 250 timer dugnadsarbeid. 

2: Dalsnutenprosjektet. 
STF har hatt hovedansvar for gjennomføringen av dette prosjektet. Sandnes 
turlag har bidratt aktivt med: mottak av stein, innfrakting og steinsetting av 
stien sør for Dalsnuten. Turlaget sto også for opprydding etter arbeidet. Vi 
deltok også på dugnad sammen med sherpaene. Til sammen 16 frivillige 
deltok og la ned 155 timer med dugnadsinnsats. 

3: Opprusting av skilt til nasjonal standard. 
I samarbeid med STF har Sandnes turlag registrert alle skiltplasseringer og 
avstander på stinettet.  Med utgangspunkt i utarbeidet arbeidsdokument er 
alle skilt oppgradert til nasjonal standard. 16 personer har vært involvert i 
arbeidet og lagt ned 355 timer i dugnadsinnsats. 

Alle frivillige fikk invitasjon til en hyggekveld på Gramstad i november. Det var 
gledelig at sherpaene fra Nepal også var sammen med oss den kvelden. 

 

”10 på topp”  i Sandnes 2015 
10 på topp i Sandnes har bestått av 5 frivillige (1 fra styret og 4 frivillige). Vi 
har hatt 3 komitemøter. 

Toppene har i år bestått av : Selvikstakken, Husafjell, Dalsnuten, Lifjell, 
Vedafjell, Krossfjell, Storaberget, Vårlivarden, Sulken, og Dyranuten. På 
Husefjell, Sulken og Selvikstaken ble det satt opp turpostkasse med turbok 
oppi.  

5 av toppene er familieturer. 3500 brosjyrer ble trykket opp til lanseringen som 
var 18. april. Lanseringen var på Gramstad. Ca. 1.5 måned etter var det tomt 
for brosjyrer og det ble trykket opp 2000 til. Har ca. 150 brosjyrer igjen. 
Brosjyrene har vært å finne på biblioteket, Hetland sport, Tursenteret til STF i 
Stavanger og på Gramstad.  

Samarbeidet med Sandnes kommune har fungert veldig bra. Vi har hatt 2 
sponsorer som gir penger og 4 bedrifter sponser med gaver til premiering. 
Søkte om midler hos Sandnes Havn og Sandnes Tomteselskap, men fikk 
avslag.  

Det var 106 barn som leverte inn turfolderen og 283 voksne. Det er en 
fordobling fra året før. Alder er fra 1 1/2 år til 79 år. De fleste er fra Sandnes, 



men det er og flere fra de nærmeste kommunene. Trekking av gevinster ble 
gjort på forhånd og lest opp på medlemsmøte 12. november. Vi hadde delt 
gevinstene i to trekninger en for voksne og en for barn. Hadde 7 gevinster. i 
hver gruppe. Hovedgevinst i begge trekningene var en tursekk kjøpt hos 
Hetland Sport.  

Utfordringer har vært og få opp ny tang når tanga er blitt borte. Dette har 
skjedd ca. 4 ganger.  

Turer/Turledere: 
Sandes Turlag har i 2015 hatt fem aktive turledere. I tillegg til Knut Sellevold 
og Pål Andersen fra styret, har også Odd Inge Worsøe, Else Nygård og Siri 
Berland Reinertsen hatt ansvar for turer. Det ble satt opp og gjennomført 11 
turer. De fleste på søndager, men også tre kveldsturer. 
 
15/3	   Kulturhistorisk	  vandring	  på	  Dale,	  hvor	  vi	  skal	  se	  på	  boplasser	  fra	  steinalderen.	  	  
22/3	   Rundtur	  fra	  topp	  til	  strand.	  Denne	  turen	  tar	  oss	  opp	  til	  Skrussfjellet,	  og	  ned	  til	  stranden	  i	  Kyllesvatnet.	  
21/4	   7-‐nutstrimmen.	  Kveldstur.	  Sosial	  tur	  i	  moderat	  tempo.	  	  
26/4	   På	  nye	  stier	  fra	  Dale	  til	  Gramstad.	  Bli	  med	  på	  Tursti	  #1	  som	  tar	  deg	  bil	  fritt	  til	  Gramstad.	  
10/5	   Tur	  i	  hjortens	  rike.	  I	  samarbeid	  med	  STF.	  
12/5	   7-‐nutstrimmen.	  Kveldstur.	  Sosial	  tur	  i	  moderat	  tempo.	  	  
26/5	   7-‐nutstrimmen.	  Kveldstur.	  Sosial	  tur	  i	  moderat	  tempo.	  	  
21/6	   Det	  finnes	  flere	  topper	  en	  Bynuten!	  Topptur	  til	  Kvelvafjell	  og	  Grytefjell	  med	  flott	  utsikt.	  	  
23/8	   Tur	  i	  grenseland.	  Vi	  følger	  kommunegrensen	  mellom	  Gjesdal	  og	  Sandnes.	  	  
20/9	   Høsttur	  i	  Madland.	  Rundtur	  opp	  Maribakken,	  til	  Vådlandsnuten,	  ned	  Høylandskaret	  og	  tilbake.	  	  
11/10	   Rundtur	  i	  kulturlandskap.	  På	  fine	  stier	  til	  Grimslifjell.	  
	   	  

Totalt har det vært 186 deltagere på turene. Alle turene ble gjennomført uten 
skader eller uhell. I tillegg har det vår og høst blitt gjennomført turledersamling med 
planlegging av turene.  
 
Høstmøte 12. november: 
Turlaget gjennomførte åpent høstmøte Vitenfabrikken i Sandnes hvor 135 stk 
deltok. I tillegg til utdeling av ”10 på topp” premier, hadde turlaget leid inn Lars 
Nessa som holdt foredraget ”Til topps på K2”. 

Gramstad: 
Hytten er lokalisert i Turlagets arbeidsområde, men driftes av Gramstads 
Venner som har eget styre. 

Nodhagen: 
Hytten er lokalisert i Turlagets arbeidsområde, men driftes av Nodhagens 
Venner. 

Turlaget hadde ved utgangen av året 4.460 medlemmer med adresse i 
Sandnes Kommune. Dette er en økning på 228 medlemmer (ca. 5% økning) 

Annet: 
Turlaget fikk tildelt Sandnes Kommunes Innsatspokal for 2015. Pokalen ble 
gitt for det arbeidet som er gjort i Gramstadsområdet og det var Sviland 



Bydelsutvalg som hadde nominert oss. Utvalg for Kultur og Oppvekst sto for 
den endelige utvelgelses. Pokalen ble utdelt på ordførerens nyttårsmottakelse 
i Kulturhuset 1. januar 2016. 

Turlaget har hatt et meget godt samarbeid med Sandnesposten i året som har 
gått. Vi har blant annet sendt inn tekst og bilder fra turer og arrangement som 
har blitt tatt med i avisen.  

Sandnes 11.02.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


