
 

 

Årsmøte i Sandnes Turlag – torsdag 26. Februar kl. 18 – 20  
på Vitensenteret i Sandes 
Saker: 

- Valg av ordstyrer og referent 

- Årsmelding fra styret 

- Økonomi 

- Valg 

Styret i vil presentere de planene Sandnes Turlag har for Friluftslivets År 
2015: 

• oppstart av Barnas Turlag Sandnes 

• ny merkestandard på turløypene 

• Turprogrammet for 2015 

• ”10 på topp” i Sandnes 2015 – med nye topper. 

 

Velkommen! 

 

Sandnes 10.02.15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmelding fra Sandnes Turlag – 2014 
 

Styret: 
Dette året har vært Sandnes Turlag sitt første ordinære driftsår etter at et fast 
styre ble valgt på årsmøtet 20. Februar 2014. Styret har bestått av: 

• Pål Andersen – styrleder/turer/turledere 
• Else Jonnie Bråstein – kasserer/Barnas Turlag 
• Jan Woldstad – sekretær/Løyper 
• Knut Sellevold - Løyper 
• Anette Hauge – Barnas Turlag 
• Vegard Pettersen  
• Sissel T. Torgersen – ”10 på topp” 

Pål Andersen, Sissel T. Torgersen og Anette Hauge ble valgt for to år. De 
resterende for ett år. Styreleder velges for ett år om gangen.  

Styremøter: 
Det har vært gjennomført åtte styremøter i 2014. Noen av sakene som har 
vært behandlet: 

• Utarbeidelse av ”10 på topp” –turer i Sandnes 
• Behov for flere turledere og turlederutdannelse 
• Arbeidsfordeling mellom STF og Turlaget ifht merking og vedlikehold 

av løyper, herunder kurs i merking.  
• Planlegging av høstmøte (se nedenfor) 
• Tilstedeværelse på ”Kom deg ut” dagen i september, 7-nuts turen i mai 

og ”2014 lykter” i november. 
• Felles søknad fra STF og Turlaget til Sandnes Kommune vedr 

økonomisk støtte til bygging av løe på Gramstad, samt omfattende 
utbedringer av sti til Dalsnuten. 

• Markedsføring/profilering av Sandnes Turlag 
• Deltagelse på lokallagssamling hvor alle lokallagene organisert under 

STF var tilstede 

 

Merking og vedlikehold av løyper (Knut Sellevold /Jan Woldstad) 

Sandnes turlag har fått ansvar for 7 løyper i Lifjell/Dale og Gramstad området. 
I år er følgende dugnadsoppgaver blitt utført: 



• Vedlikehold av plankeganger og dreneringsarbeid i fuktig terreng. 
• Bygge opp et arkiv med løypefaddere som har ansvar for hver sine 

løyper.  
• Vedlikehold og merking /rydding/klipping i  løypene ved forskjellige 

løypefaddere. 
• Kartlegging av behovet for nye skilt 
• To dugnadsdager for løypefaddere for å utarbeide et rapportskjema.. 
• Utarbeiding av rapport etter dugnadene og oppfølging og etterarbeid. 
• Strendene fra Dale til Bymarka er ryddet  

 

”10 på topp”  i Sandnes 2014 (Sissel T. Torgersen) 
 
Komiteen har bestått av 5 personer, en fra styret og 4 frivillige. «10 på topp i 
Sandnes», har bestått av et turprogram med 10 turer/topper i Sandnes 
kommune. Til dette ble det utarbeidet en brosjyre hvor turene til de ulike 
toppene står beskrevet. På hver topp er det en postkasse med klippetang. 
Deltakerne besøker toppene og klipper i eget registreringskort som finnes i 
brosjyren. Sandnes Kommune har ansvar for stimerkingen til de fleste av 
toppene. Turlaget har hatt et godt samarbeid med kommunen rundt dette 
prosjektet.  
 
Prosjektet har vært veldig populært . Det ble i utgangspunktet budsjettert med 
1000 brosjyrer, men endte til slutt på 3300 brosjyrer. Brosjyren har vært 
tilgjengelig flere steder, blant annet hos Hetland Sport og Sandnes Bibliotek.  
Det har vært gratis for alle å delta. Det har vært mange positive 
tilbakemeldinger på dette prosjektet; at deltakerne har gått nye steder og 
opplevd mye flott natur. At prosjektet har bidratt til enda flere turer ut i naturen, 
og at det har vært lettere å engasjere barna ut på tur. Tilbakemeldingene har 
også gått på at folk har kommet seg ut på tur i nye områder - noe som også 
var hensikten med prosjektet, og at det har vært lettere for tilflyttere til 
kommunen å gjøre seg kjent i kommunens turområder. 
Målgruppen er store og små innbyggere i Sandnes Kommune, med eget 
opplegg for barn under 12 år og pensjonister (fem turer).  
 
Alle som deltok og leverer inn registreringskor med oppnådd 10 eller 5 topper 
fikk diplom og var med i trekningen om fine gevinster. 
Det ble innlevert 185 registreringskort. Alderen på de som deltok varierte fra 0 
år til 78 år.  Trekningen  av gevinster skjedde på medlemsmøte i november. 
Det var 2 trekninger - en for barna og en for voksne. Vi fikk gevinster fra våre 
sponsorer, i tillegg kjøpte vi 2 tursekker som var hovedgevinster. Sponsorer 
og samarbeidspartnere har vært; Fatland, Sandnes Kino, Sandnes Kommune, 
Rørlegger Torgersen, Sykkelzentrum og Hetland Sport Prosjektet var 
økonomisk også støttet av Rogaland fylkeskommune. 
 
 



 
Turer/Turledere (På l Andersen): 
Sandes Turlag har i 2014 hatt tre aktive turledere. I tillegg til Knut Sellevold og 
Pål Andersen fra styret, har også Odd Inge Worsøe hatt ansvar for turer. Det 
ble satt opp og gjennomført 5 turer alle på søndager: 
 
10. mai: Lansering av ”10 på topp” 
11. mai: Tur for barn til Krossfjellet. 60 deltagere. Turleder: Anette og Else 
24. august: Dale – Sandnes. 6 deltagere. Turleder: Pål og Knut 
14. september: Gjestaland - Rullefjell – Selvik. 16 deltagere. Turleder: Knut 
28. september: Krogedal – Sulken. 18 deltagere. Turleder: Knut 
19. oktober: Veralandsområdet. 13 deltagere. Turleder: Knut 
16. november: Storaberget – Grindavatnet. 19 deltagere. Turleder: Odd Inge 
 
Totalt har det vært 132 deltagere på turene. Alle turene ble gjennomført uten 
skader eller uhell.  
 

Medlems-/høstmøte 18. November: 
Turlaget gjennomførte et høstmøte tirsdag 18. November på Vitenfabrikken i 
Sandnes. Ca 50 stk deltok. Programmet var:¨ 

• En oppsummering av året som hadde gått 
• trekning av ”10 på topp” premier,  
• appell fra styret ifht å engasjere flere frivillige,  
• presentasjon av STF og Turlagets planer for Gramstad området 
• lysbilder av Odd Inge Worsøe fra Frafjordheiane. 

 

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 i løpet av året ca. 4.200 medlemmer med adresse i Sandnes 
Kommune. 

 

Sandnes 10.02.15 

 

 

 



 
 RESULTATREGNSKAP 2014 

Driftsinntekter  

Kafe 1400 

Barnas Turlag 384 

10-nut 24000 

Adm 40000 

Sum inntekter 65784 

  

Driftsutgifter  

Kafe 30 

Barnas Turlag 1054 

10-nut 10316,3 

Adm 6590 

Sum utgifter 17990,3 

  

Resultat før finansposter 47793,7 

Finansposter 53 

Resultat 2014 47846,7 

  

Eiendeler  

Inngående beholdning 0 

Periodens resultat 47846,7 

  

Spes eiendeler  

Kasse 1172 

Bank 46674,7 

Sum eiendeler 47846,7 

 


