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LOKALLAGET STRAND OG FORSAND TURLAG 

 

ÅRSMELDING 2014 FRA STYRET 

Styret har i sesongen 2014 bestått av: Agnas Eystberg leder,  Ingeborg Søyland 

nestleder, Inger Elise Fjelde sekretær, Svein Levik kasserer, Torunn Johnsen 

Ravnås styremedlem, Hilde Marie Fjetland styremedlem og Tor Inge 

Benjaminsen styremedlem. Styret har hatt 8 ordinære styremøter i 2014 .  

 

Strand og Forsand turlag ønsker å motivere til mer friluftsliv og ønsker også å 

nå de som strever med høy dørterskel. En må ikke alltid gå så langt, men bare 

komme seg ut i frisk luft og nyte den vakre naturen med alle de muligheter det 

bringer med seg. Vi ønsket å vekke lysten til å bruke nærheia og kanskje 

etterhvert gå enda lenger.  

 

Turlaget søkte og fikk midler i des. 2013 fra Strand kommune og har blant annet 

fått satt opp 8 turbok-kasser på flere topper i Forsand og Strand. Disse 

toppene i Strand er: Barkafjellet, Hamrane, Førlandsåsen, Tunglandsfjellet, 

Ugeliåsen og Taurafjellet. I Forsand er det Bergefjellet og Åsen. Turlaget 

opplever at turbok-kasse turer stimulerer til at mange benytter seg av disse 

turmålene. Samtlige turbok-kasser er satt opp i løpet av høst og senhøst og 

likevel så har det nå i vintermånedene vært veldig mange på tur og skrevet seg 

inn i boka. Trekning blir foretatt på vårparten.   

 

 

Arrangement i 2014. 

 

 

 Søndag 02.05 2014: Kom deg ut dagen . Hjerterundene på Tau, 

Jørpeland og Forsand. På Jørpeland ble det arrangert natursti ved 

Krokhøl, ca. 25 turgåere var innom. Totalt den dagen var det 50 personer 

på tur med oss. 

 

 

 Søndag 25. 05.2014: Fellestreff på Ørnabu. (130) 

Fellestreffet inne på Ørnabu var et fantastisk kjekt og vellykket sam-

arrangement med Jørpeland Ungdomsskole. Været var nydelig denne 
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dagen og folk valfartet inn til Ørnabu som er en forholdsvis lang tur. Her 

var alt fra små unger til de som hadde passert 80 med god margin. JUS 

ungdommene sammen med repr.fra JUS og FAU stilte med nygrillet røye 

med tilbehør, nysteikte lapper og fantastisk kaffe kokt på bålet. Antall 

fremmøtte denne dagen var 130 personer.  

    

 

 Lørdag 14.06.2014: 7 Topp turen “den lokale styrkeprøven”. 

 «7 Topp Turen»: I 2014 var værgudene på vår side. Det var strålende 

turvær og vel 160 turglade mennesker møtte opp ved Liarvatnet for å gå 7 

topp turen. Styret var utstyrt med sambandsutstyr og det var som 

tidgligere år etablert drikkestasjon i Nagaheia med noe attåt. 160 

personer gikk 7 topp turen. Vi hadde to sponsorer, Norgeshus og 

Westcontroll, tusen takk til begge to.  

 

 Søndag 17.08.2014:  Fossjuvet (15) 

Fine tur i vekslende vær, det var en del regn i starten, men været bedret 

seg etter hvert og det ble en fine tur. Turen er godt merket og alle de 15 

turdeltakerne var glade og fornøyde med turen. Både turdeltakere og 

Turlaget lar seg ofte påvirke av været ved starttidspunktet, det viser seg 

ofte at vær endringer skjer fort, men selvfølgelig skal sikkerheten 

ivaretas.  

 

 Søndag 07.09.2014: Kom deg ut dagen – Familetur til Vostervatnet. 

Det var et yrende liv ved Solhålå ved Vostervannet denne dagen. Her ble 

det blant annet lagt pannebrød på bål. Det ble arrangert blindløype og 

både store og små koste seg på tur. Turen var akkurat passe lang for små 

føtter.  Ca. 40 turgåere var innom samlingsplassen ved Solhålå. Et flott 

arrangement.  

 

 Søndag 14.09.2014: Rotabakken til Målandsdalen. (26) 

Turen ble arrangert etter plan og været var det ikke noe å si på. Bjørn G. 

Lyse sammen med Hilde Fjetland var turansvarlige. Det var strålende sol 

og et flott tur vær denne dagen. Det var 26 deltakere med på denne 

fellesturen.  
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Annet. 

o Styremøte i mai ble lagt til Skåpet, her ble det tradisjonen tro 

servert grøt og Svein sto for hele opplegget.  

o  Styret var representert på turlagssamling på Preikestolhytta i 

november.  

o Turlaget har jobbet med vedlikehold av Hjerterundene. 

Hjerterundene er beskrevet i Stavanger turistforenings årbok 

2014 

o Det er satt opp benker opp i Hjerterundene på Tau og Jørpeland.  

o Turlaget bruker Facebook og Webside aktivt. Vi har nå over 700 

følgere. Her kan alle i styret gjøre en innsats. Det ble gjort en 

innsats i vår med å få flere tilhengere, men det gjenstår fortsatt 

noe arbeid her.   

o Turlaget har i samarbeid med Strand kommune utarbeidet 

retningslinjer for merking ut fra Merkehåndboken, de samme 

retningslinjene, bare noe mer spesifikke og tydelige.   

o Inngått samarbeid med Jørpeland Ungdomsskole om friluftsliv i 

skole. Vi arrangerer derfor sammen 1-2 treff i året. Ørnabu og 

Grimsli.  

o Turlaget har levert uttalelse inn i forbindelse med høringssuttalelse 

om kraftutbygging i Dalen 2 saken og var også på synfaring i 

området. 

o Turlaget har etablert et merkelag bestående av entusiaster på 

området. Vi skal ut å merke prioriterte stier.  

o Turlaget jobber med et hefte hvor vi synliggjør alle våre tilbud i 

2015. Det er lagt ned mange timers arbeid i dette arbeidet, det 

gjenstår fortsatt noe, men vi nærmer oss.  

 

TURPROGRAM for 2015. 

På styremøte i oktober ble følgende turer planlagt. 

 

 

 01.02.2015  Kom deg ut dagen – Kveldsmattur til Rindetrollet 

   Turansvarlig: Torunn J. Ravnås og Ingeborg Søyland. 

 

 26.04.2015  På gjengrodde stier fra Sørskår til Årdal 

   Turlos: Guro Harboe Ur og Gro Anita Langvik. 

 

 05-07.06.2015 Dugnadshelg Rallarstien (Alternativ 1) 

 03-05.07.2015 Dugnadshelg Rallarstien (alternativ 2) 
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 14.06.2015  Fellestreff på Grimsli med Jørpeland Ungdomsskole 

    Turansvarlig: Agnas Eystberg og Hilde Fjetland.  

 

 20.06.2015  7 Topp turen – «den lokale styrkeprøven» 

Turansvarlig:Agnas Eystberg/Hilde Fjetland/Inger  

Elise Fjelde. 

 

 26-28.07.2015 Dugnadshelg Kjeragstien 

 

 23.08.2015  Flørlitrappene – Vindalen, samarbeid med .. ...................        

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Søndagsturgruppen i Stavanger Turistforening 

 

 06.09.2015  Kom deg ut dagen – Fra Haukali til Gryte 

     Turlos: Ingeborg Søyland og Torunn J. Ravnås. 

 

 13.09.2015  Fra Sunnmork til Bakken – Vandring i Pilt-Olas fotspor 

 

 20.09.2015  Fra Kleppa til Frafjord – Samarbeidsprosjekt med                                     

..                          Søndagsturgjengen i Stavanger Turistforening.   

 

 

  

Alle turer/arrangement blir annonsert i Strandbuen, Web og facebook.   

 

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

http://www.stavanger-turistforening.no/index.php?fo_id=1951 

 

facebook: Strand og Forsand turlag 

 

Jørpeland, den 10. februar 2015 

 

Agnas Eystberg, Ingeborg Søyland, Svein Levik, Inger Elise Fjelde, Hilde M. 

Fjetland, Torunn J. Ravnås og Tor Inge Benjaminsen.  
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