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TURINFO – LYSEFJORDEN OG KJERAG
21. - 23. september 2001.

Denne helgen går turen til Lysefjorden med Kjerag som høydepunktet. Sikkert kjent for 
de aller fleste, så nærmere beskrivelse er vel ikke nødvendig.

Vi samles foran Shellstasjonen vis a vis ”Rudebilen” i Arendal fredag 21. september kl 
15:45 med avreise 16:00. Kjører til Evje, Rysstad og høyfjellsveien Brokke – Suleskard. 
Denne veien er på høsten periodevis stengt grunnet sauesanking, men pr 13. sept hadde 
Vegsentralen ingen meldinger om stenging denne dagen. 
Vi fortsetter turen videre til Øygardstølen som er det vanlige utgangspunktet for 
dagsturer til Kjerag. Her må vi sette fra oss en av bilene før vi fortsetter ned alle de 27 
eller 36 svingene ned til Lysebotn.

Fra Lysebotn går det ferge til Stavanger, og fredag har denne avgang kl. 19:45, så vi bør 
ha tid nok til å rekke avgangen. Vi får skipperen til å sette oss av ved Fløyrli som ligger et
steinkast eller to fra brygga. Dette er en ubetjent hytte tilhørende Stavanger 
Turistforening (STF), så maten må vi ordne selv.
Lørdag morgen går turen til Langavatn (også STF) som er selvbetjent. (Rute 50 i ”Til fots 
i Norge” – 6 timer).

Her tar vi livet med ro resten av lørdagen, og gjør oss klar for søndagens tur til Kjerag  og
videre til Øygardstølen. (rute 55/56, 5-6 timer).

Skulle mot formodning værmeldingen melde kjempevær på lørdag og grått på søndag 
bør vi nok diskutere om vi skal gå fra Fløyrli til Kjerag på lørdag, det er liksom litt mere 
stas med bra vær når vi besøker et slikt sted.

Hva koster så denne turen? Nøyaktig på krona er vanskelig, men hvis vi sier ca. 250,- for 
transport, 24,- for fergebillett,  2x130,- for overnatting (DNT pris) og 200,- for det vi 
trenger av mat burde det vel holde. Til sammen ca. 750,-. 
Innkjøp besørges av turleder før avreise, kom gjerne med spesielle ønsker/forslag til 
meny.

Værforbehold under tvil,  men vi må ha et  forbehold om for få deltakere. Se forøvrig 
Fjellsportgruppas motto.  Hva som trengs av turutstyr er opp til den enkelte, men du 
finner tips om dette under ”Pakkeliste” på www.turistforeningen.no.

Påmelding innen onsdag 19. september til: josaalv@frisurf.no eller telefon 370 33507/900 
68470.

Vel møtt på tur!
Hilsen Jostein Aalvik

FJELLSPORTSGRUPPA  MOTTO:
Blir det for tungt tar vi taxi til nærmeste hotell
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