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 INNHOLDSFORTEGNELSE / TURKALENDER 2020
Dato Tittel/turnummer Side Nivå på turene

14/1 Nærtur i Sandnes: Stangelandsturen (700) 4 middels

26/1 Ut i det blå med 60+ (710) 6 middels

28/1 Medlemsmøte for 60+ (750) 10  

11/2 Tur til Torenipen (701) 4 enkel

16/2 Ut i det blå med 60+ (711) 6 middels

25/2 Medlemsmøte for 60+ (751) 10  

3/3-4/3 Dugnadstur til Lysebotn (760) 11 enkel

10/3 Ramnafjellet rundt (702) 4 middels

12/3-14/3 Skiparadiset Ådneram (730) 8 enkel

15/3 To topper og et fjell (712) 6 middels

31/3 Medlemsmøte for 60+ (752) 10  

11/4 Vårdugnad på Nodhagen (761) 11 enkel

19/4 Strandryddedag (713) 6 enkel

21/4 Talgje – den sørligste øya i Finnøy kommune (703) 4 enkel

21/4-22/4 Dugnadstur til Lysebotn, del to (762) 11 enkel

21/4-23/4 Seniorskiferie på Haukeliseter (731) 8 middels

26/4 Karten i Brekko (714) 6 middels

28/4 Teaterkveld for 60+ (753) 10  

10/5 Grytefjellet og Kvelvane, to ukjente naboer til Bynuten (715) 6 middels

12/5 Usken - en øy med hus og hytter (704) 5 middels

18/5-20/5 Vårskitur til Langavatn og Kjerag (732) 8 middels

26/5 Medlemsmøte for 60+ (754) 10  

2/6 Ytterst ved havet (705) 5 enkel

9/6-11/6 Knaben med gruvehistorie og turmuligheter (733) 8 middels

12/6-14/6 Dugnad med livsglede for 60+ (763) 11 middels

14/6 Gjenoppdag Madland (716) 7 krevende

16/6-18/6 Vårrengjøring på Langavatn (764) 11 middels

23/6 Sankthans på Nodhagen (710) 13 enkel

11/8-13/8 Bli med til Bakken gard (734) 9 krevende 

19/8-20/8 Kajakkpadling fra Nodhagn (735) 9 middels

23/8 En smak av Ombo (717) 7 middels

25/8 Medlemsmøte for 60+ (755) 10  

25/8 Sollifjellet, med panoramautsikt (706) 5 middels

25/8-27/8 Mektig høyfjellslandskap i grønt skue (736) 9 krevende 

28/8-31/8 Fra Viglesdalen til Lysebotn (737) 9 middels

30/8 Østafor Giljastølen og vestafor Hunnedalen (718) 7 krevende

8/9 Sæland, Lyngaland og Melsvatnet (707) 5 enkel

11/9-13/9 Høst i Frafjordheiene (738) 9 krevende 

13/9 Moldhesten og Ormakammen (719) 7 middels

15/9-16/9 Rundtur om Skåpet (739) 9 middels

17/9 Høstdugnad på Nodhagen (765) 11 enkel

22/9-24/9 Mellom øst og vest 1000 moh. (740) 9 middels

24/9-26/9 Vinterforberedelser på Langavatn (766) 11 middels

27/9 Fossjuvet – Rogalands Jutulhogg (720) 7 krevende 

27/9 Den store familiedagen (724) 13 enkel

29/9 Medlemsmøte for 60+ (756) 10  

6/10 Sandskallen og Åslandsnuten (708) 5 middels

25/10 Håfjellet og Kodlifjell - rundtur med panoramautsikt (721) 7 middels

27/10 Medlemsmøte for 60+ (757) 10  

3/11 Fra Kvassheim fyr til Brusand (709) 5 enkel

8/11 Ut i det blå med 60+ (721) 7 middels

24/11 Medlemsmøte for 60+ (758) 10  

8/12 Julemøte for 60+ (759) 10  

13/12 Juletur med någe attåt (722) 7 enkel



Følg med på www.stf.no/60  for eventuelle endringer 

og detaljert turbeskrivelse.

Stavanger Turistforening (STF) jobber aktivt for å 

vedlikeholde og øke tilbudene innenfor friluftsliv og 

folkehelse for aldersgruppen 60+.

STF 60+ arbeider for å tilrettelegge et godt og vari-

ert program, og vi håper at tilbudene skal friste og 

lokke enda flere ut på tur. 

Arbeidet ledes av et eget styre som har ansvar for 

tilrettelegging og gjennomføring av turer og aktivi-

teter. STF 60+ har egen nettside www.stf.no/60 

med beskrivelse av alle aktivitetene og turreferat. 

Følg oss på Facebook. 
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Enkel
Lette dagsturer i relativt flatt 
terreng og på merkede ruter, 
eller arrangementer for alle.

Middels
Dagsturer/dagsetapper på 
inntil 15 km i småkupert 
terreng, for det meste på 
merkede ruter. Passer 
for deg som er vant til å gå 
med sekk og er i normal god 
form. 

Krevende
Dagsetapper på inntil 25 km 
i variert og kupert terreng, 
og delvis utenom merkede 
løyper. Passer for deg som er 
i god form og har noe fjell-
erfaring.

Ekstra krevende
Dagsetapper på mer enn 25 
km, tidvis i svært bratt og 
ulendt terreng og ofte 
utenom merkede ruter. 
Passer for deg som er i svært 
god form og har god fjell-
erfaring. 

NIVÅ PÅ TURENE:

FOTO: ODD INGE WORSØEVårlivarden er et fint sted å spise nistepakken når været er slik som dette.



4

NB: FRAMMØTESTED I 2020
Dersom ikke annet er nevnt er fast 
frammøte p-plass mellom Stavan-
ger stadion og Eiganes gravlund 
kl. 9.30, eller p-plass ved hoved-
inngangen på Maxi kjøpesenter i 
Sandnes kl. 10. 

NÆRTUR I SANDNES: STANGE-
LANDSTUREN (700) 
14/1
Denne tirsdagen skal vi bli godt 

kjent på Stangeland i Sandnes. 

Vi starter ved Giskehallen og går 

forbi gammelt og nytt stadion før 

vi går inn i Ormaskogen. Videre 

på turvei inn i Smeaheia, Varatun-

parken, langs Stangelandsåna, 

mot Skeiane ungdomsskole, gjen-

nom Lunden og tilbake til start. 

Turleder: Knut Sellevold, 402 84 

105, Arne Dale. Turen er i samar-

beid med Sandnes turlag.

TUR TIL TORENIPEN (701) 
11/2
Dette er en vakker tur til en liten 

nabo av Storaberget ved Lutsi-

vatnet. Vi starter ved p-plass på 

Hogstad og følger merket løype 

til topps på Torenipen 308 moh. 

Samme vei ned igjen. Turleder: 

Helge Storhaug, 917 24 556, 

Hans Gornitzka. 

RAMNAFJELLET RUNDT (702) 
10/3
Turen starter ved p-plass til Eikeli 

badeplass på Horve. Herfra går 

vi videre på sti og vei mot Ber-

sagel. Deretter bratt opp og langs 

Fløysviktjørna. Vi går rundt Ram-

nafjellet som stikker 259 moh. og 

tilbake til parkeringen.   Turleder: 

Jan Knudsen, 954 10 758, Elsa 

Andersen. 

TALGJE – DEN SØRLIGSTE ØYA I 
FINNØY KOMMUNE (703) 
21/4
Øya er liten i utstrekning, men 

gjemmer på mange kulturmin-

ner. Vi starter fra fergekaien på 

Gongstø og går nordover mot 

Djupaneset og Nordstø. Selvsagt 

går vi innom Talgje kirke fra ca. 

1150 før retur tilbake til bilene. 

Frammøte: P-plass ved hoved-

inngangen på Maxi kjøpesenter 

Fra tur til Brimse i 2019. FOTOS: ODD INGE WORSØE

TIRSDAGSTURER

STF 60+ arrangerer tirsdagsturer en gang i måneden. Felles for turene 

er gåtid på 2-3 timer i lett/middels terreng. En trenger ikke egen bil for 

å være med. Medlem: Gratis. Ikke medlem: Kr. 40.  Betaling til sjåføren 

avhenger av hvor langt en kjører. Vi har Vipps.  Husk å ta med niste, ter-

mos og sitteunderlag. En god rast er en naturlig og viktig del av turen. 

Tur i området ved Lauvåsvågen.
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i Sandnes kl. 9.30, eller p-plass 

mellom Stavanger stadion og 

Eiganes gravlund kl. 10. Turleder: 

Hans Gornitzka, 405 11 012, 

Ingri Høiland. 

USKEN - EN ØY MED HUS OG HYT-
TER (704) 
12/5
Mange kjenner Usken, den store 

øya i Sandens kommune, med en 

utstrakt hyttebebyggelse, gamle 

gårdsbruk og noen få fastboende. 

Gårdshusene og de dyrka om-

rådene ligger fint mot sør, mens 

resten av øya for en stor del er fylt 

av berg, myrer, vann og utmark. Vi 

forsøker å få med oss det hele på 

denne turen. Frammøte: Hur-
tigbåtterminalen i Stavanger kl. 
8.45. Avgang kl. 8.55. Turleder: 

Frederik Hansen, 924 63 324, 

Helge Storhaug. 

YTTERST VED HAVET (705) 
2/6
Vi går gjennom et kystlandskap 

helt unikt og fasinerende fra 

Ølberg havn til Vigdelneset. Her 

er litt av hvert å beskue, som f. eks. 

et steinansikt. Vi gjør en rundtur 

og returnerer over sti og vei i indre 

lei. Sesongen tilsier en flott flora 

og et yrende fugleliv. Frammøte: 

P-plass ved hovedinngangen på 

Maxi kjøpesenter i Sandnes kl. 
9.30, eller p-plass mellom Stavan-

ger stadion og Eiganes gravlund 

kl. 10. Turleder: Barbro Frøisland, 

934 37 672, Jan Knudsen.

SOLLIFJELLET, MED PANORAMA-
UTSIKT PÅ SØRSIDEN AV LYSE-
FJORDEN (706) 
25/8
Start fra Skrøylå og på god sti 

gjennom skogsterreng før en 

møter snaufjellet på vei opp til 

toppen 564 moh. Fantastisk 

utsikt mot Lysefjorden og kjente 

plasser som Hengjane og Bratteli. 

Rundturen går en annen vei ned 

før vi er inne på samme sti tilbake. 

Turleder: Odd Inge Worsøe, 975 

34 269, Bjørn Kristoffersen. 

SÆLAND, LYNGALAND OG MELS-
VATNET (707) 
8/9
Fra p-plassen i Sælandsskogen tar 

vi turen inn i landskapsvernom-

rådet Lyngaland med rester av 

hustufter fra folkevandringstiden. 

Gjerdeklyvere og skilt viser vei 

videre til Melsvatnet. Her går vi på 

god grusvei rundt det idylliske vat-

net med flere gode rasteplasser, 

gratis fiske og bademuligheter. 

Retur via Lyngaland tilbake til 

parkeringen. Turleder: Arne Dale, 

906 78 340, Jan Knudsen. 

SANDSKALLEN OG ÅSLANDS-
NUTEN (708) 
6/10
Tur i ukjente trakter i grenseom-

rådet mellom Sandnes og Time. 

Rundturen starter ved gamle 

Bråstein stasjon ved Ålgård-

banen. Videre på gjengrodde 

jordbruksveier gjennom kultur-

landskap opp til den lille toppen 

Sandskallen med flott utsikt sør 

og vestover mot Jæren. Herfra i 

småkupert terreng til bratt opp-

stigning via «tyskertrappene» til 

Åslandsnuten 302 moh. Vi nyter 

panoramautsikten før vi går bratt 

ned på vestsiden tilbake til bilene. 

Turleder: Odd Inge Worsøe, 975 

34 269, Bjørn Kristoffersen.

FRA KVASSHEIM FYR TIL BRU-
SAND (709) 
3/11
Den første delen går på fast 

grasdekke langs rullesteinstrand, 

ofte med kyr som nysgjerrige til-

skuere. Vi passerer Raunen fyr og 

sjarmerende naustmiljø mellom 

store steiner før vi krysser elva og 

går den lange Brusandstranden. 

På returen legger vi veien om 

Jærgarden Kvalbein. Turleder: 

Jan Knudsen, 954 10 758, Hans 

Gornitzka. 

Utsikt fra Torenipen mot Grindavatnet.

Brusanden.
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NB: FRAMMØTESTED I 2020
Dersom ikke annet er nevnt er fast 
frammøte p-plass mellom Stavan-
ger stadion og Eiganes gravlund 
kl. 9.30, eller p-plass ved hoved-
inngangen på Maxi kjøpesenter i 
Sandnes kl. 10. 

UT I DET BLÅ MED 60+ (710) 
26/1
Bli med på en overraskelsestur ut 

i det blå hvor vær og føre bestem-

mer veivalget. Sammen kjører vi til 

et bestemmelsessted turleder har 

pekt ut. Turleder: Oddvar Flatabø, 

916 45 636, Barbro Frøisland. 

UT I DET BLÅ MED 60+ (711) 
16/2
Bli med på en overraskelsestur ut 

i det blå hvor vær og føre bestem-

mer veivalget. Sammen kjører vi til 

et bestemmelsessted turleder har 

pekt ut. Turleder: Helge Storhaug, 

917 24 556, Oddvar Flatabø.

TO TOPPER OG ET FJELL (712) 
15/3
Klassisk rundtur på Høg-Jæren 

med en liten vri. Først opp på 

Edlandskula med flott rundskue 

over Høg-Jæren. Videre ned til 

Hellevatnet og på vestsiden av 

dette før vi tar fatt på stigningen 

opp til Sikvalandskula 424 moh. 

Etter å ha beundret utsikten går 

vi bratt ned i østlig retning mot 

Grasfjellet som ligger på østsiden 

av Nåselvatnet. Her følger vi fjell-

ryggen tilbake til bilene. Turleder: 

Odd Inge Worsøe, 975 34 269, 

Kari Fredriksen. 

STRANDRYDDEDAG (713) 
19/4
Hold Norge rent og bli med på 

en strandryddedag sammen med 

Jæren friluftsråd. Hvor det blir, er 

ikke bestemt ennå, men hold av 

dagen og følg med på nettet for 

mer informasjon. Turleder: Hans 

Gornitzka, 405 11 012. 

KARTEN I BREKKO (714) 
26/4
Landskapsformene i Brekko er 

runde og rolige med åpne og vide 

dalfører. Opp av dette landskapet 

stikker noen imponerende topper, 

og Karten 511 moh. er en av 

dem. Turen opp er lettgått med 

rolig stigning mot toppen. Etter 

et eventyrlig rundskue fortsetter 

rundturen via Stangebudalen 

tilbake. Turleder: Helge Storhaug, 

917 24 556.

GRYTEFJELLET OG KVELVANE, TO 
UKJENTE NABOER TIL BYNUTEN 
(715)
10/5
Bli med til to flotte topper på 

sørsiden av Trollabergtjørna. 

Vi starter med utgangspunkt til 
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Området rundt Vallresnuten er truet av vindkraftutbygging. Benytt anledningen til å bli med på tur i dette flotte området

SØNDAGSTURER

Vi har vanligvis en søndagstur i måneden. En søndagstur merket “rødt“ 

er turer for deg som liker å gå litt lengre og brattere enn til vanlig. 

Felles for turene er gåtid på 3-4 timer i middels terreng. Søndagstur 

merket «rødt» har vanskelighetsgrad middels/krevende og kan vare 

4-5 timer. En trenger ikke egen bil for å være med. Medlem: Gratis. 

Ikke medlem: Kr. 40.  Betaling til sjåføren avhenger av hvor langt en 

kjører. Vi har Vipps. Husk å ta med niste, termos og sitteunderlag. En 

god rast er en naturlig og viktig del av turen. 
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Bynuten, men svinger raskt av til 

Grytefjellet 510 moh. Så ned til 

utløpet av Trollabergtjørna før 

vi starter på oppstigningen til 

Kvelvane 572 moh. Storslått utsikt 

i alle retninger fra begge top-

pene. Turleder: Odd Inge Worsøe, 

975 34 269, Bjørn Kristoffer-

sen. Turen er et samarbeid med 

Sandnes turlag.  

GJENOPPDAG MADLAND (716) 

14/6
Vi følger merket sti fra parker-

ingsplassen i Madland. Videre i 

lettgått terreng før det går bratt 

oppover Maribakken. Deretter 

gjennom flott høyfjellsterreng før 

vi stiger opp til Vådlandsknuten 

811 moh. og høyeste topp i 

Madland. Bratt nedstigning til 

Fisketjørn og parkeringsplassen. 

Turleder: Ingri Høiland, 970 01 

245, Elsa Andersen. 

EN SMAK AV OMBO (717) 
23/8
Ombo reiser seg bratt og høyt 

opp av sjøen, og noen steder er 

det uframkommelig for folk og 

fe. Men vi skal gå på merket sti og 

bestige den nest høyeste toppen 

på denne turen, Svidkoll 489 

moh., med fantastisk rundskue 

utover Ryfylkebassenget. Fram-
møte: Essostasjonen i Tjensvoll-
krysset i Stavanger kl. 8.30. 

Turleder: Hans Gornitzka, 405 

11 012, Ingri Høiland.

ØSTAFOR GILJASTØLEN OG VE-
STAFOR HUNNEDALEN (718) 
30/8
I dette vakre området ved Gil-

jastølen skal vi bestige den høyeste 

toppen i området, Vallresknuten 

884 moh. Vi går bratt opp skitrek-

ket og videre på umerket sti til 

toppen. Storslagen utsikt mot Vin-

jakula, Gloppedalen og Byrkjedal. 

Turledere: Else Nygård, 918 27 

892, Elsa Andersen. 

MOLDHESTEN OG ORMAKAM-
MEN (719) 
13/9
Hei- og fjellområdet nord og øst 

for Holta representerer et godt 

bevart kystlandskap. Terrenget 

er lettgått med fine utsiktstopper 

som Moldhesten og Ormakam-

men, hvor store deler av Boknaf-

jordbassenget kan ses fra toppen. 

Frammøte: P-plass ved hoved-

inngangen på Maxi kjøpesenter 

i Sandnes kl. 9.30, eller p-plass 

mellom Stavanger stadion og 

Eiganes gravlund kl. 10. Turleder: 

Jan Knudsen, 954 10 758, Ingri 

Høiland. 

FOSSJUVET – ROGALANDS JUTUL-
HOGG (720)  
27/9
Turen starter i Vinddalen i Øvre 

Espedal. Forsiktig stigning gjen-

nom bjørkeskogen før det går 

bratt opp til Sletteskaret på 800 

moh. Herfra går stien slakt nedo-

ver til Fossjuvet som plutselig kom-

mer til syne i all sin imponerende 

prakt. Samme vei tilbake. Fram-

møte: P-plass mellom Stavanger 

stadion og Eiganes gravlund kl. 

8.30, eller p-plass ved hoved-

inngangen på Maxi kjøpesenter 

i Sandnes kl. 9 (Merk tiden). 

Turleder: Odd Inge Worsøe, 975 

34 269, Else Nygård. 

HÅFJELLET OG KODLIFJELL - 
RUNDTUR MED PANORAMAUT-
SIKT (721) 
25/10
Dette er en fin tur som går i heia 

mellom Ålgård og Lima hvor 

Håfjellet er det høyeste punktet 

på 360 moh. Vi starter med å 

bestige Kodlifjell og få et fint 

fugleperspektiv på Ålgård. Videre 

litt ned før opp igjen til Håfjellet. 

Flott utsikt helt til havs. Rundløypa 

fortsetter langs østsiden av Flas-

savatnet tilbake til start. Turleder: 

Helge Storhaug, 917 24 556, 

Barbro Frøisland. 

UT I DET BLÅ MED 60+ (721) 
8/11
Bli med på en overraskelsestur ut 

i det blå hvor vær og føre bestem-

mer veivalget. Sammen kjører vi til 

et bestemmelsessted turleder har 

pekt ut. Turleder: Hans Gornitzka, 

405 11 012, Ingri Høiland. 

JULETUR MED NÅGE ATTÅT (722) 

13/12
Med Gramstad som base legger 

vi opp til to turer med forskjel-

lig lengde, alt etter smak og 

behag. Etter turen blir det «någe 

attåt» i Gramstadhuset. Pris kr 

100/150. Påmelding til STF. 

Turleder: Frederik Hansen, 924 

63 324, Helge Storhaug. 
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Ved Hanklatjørna i Madland.

SØNDAGSTURER
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SKIPARADISET ÅDNERAM (730) 

12/3-14/3
Vi drar til Ådneram turisthytte 

med skismøring og god mat i 

sekken. Dagsturer på ski, og god 

mat og drøs om kvelden. Hytta 

er stor og har plass til mange. Ta 

derfor med venner og kjente som 

vil oppleve fordums dager på ski. 

Påmelding til STF. Turleder: Hans 

Gornitzka, 405 11 012, Marie 

Nøkling.

SENIORSKIFERIE PÅ HAUKELISE-
TER (731)  
21/4-23/4
Unn deg noen herlige dager 

på Haukeliseter fjellstue. Vi går 

skiturer om dagen, og om kvelden 

blir det tre retters middag og kos 

i peisestua. Påmelding til STF. 

Turleder: Frederik Hansen, 924 

63 324, Helge Storhaug. 

VÅRSKITUR TIL LANGAVATN OG 
KJERAG (732)  
18/5-20/5
Vi tar en vårskitur til mektige 

Kjerag og overnatting på Langa-

vatn. Første etappe blir en liten 

time på ski fra veien til Lysebotn 

og til hytta. Her lager vi god mat 

og overnatter. Neste dag drar vi 

på skitur til Kjerag, nyter utsikten 

og kjenner på magasuget før vi 

vender hjem til varm hytte og 

god mat. Siste dagen går vi en 

tur i området før vi reiser hjem. 

Påmelding til STF. Turledere: 

Henry Moore, 908, 38 461, Len 

Duevel. 

KNABEN MED SPENNENDE GRU-
VEHISTORIE OG FINE TURMULIG-
HETER (733)  
9/6-11/6
Med utgangspunkt fra Knaben 

blir det turer i området som er 

spekket med kultur og historie. 

Etter innlosjering i hytter på Kna-

ben, tar vi en kort tur i området før 

felles middag. Neste dag er satt av 

Steinbrua på vei til Viglesdalen.

Ådneram turisthytte ligger fint til og har god plass.

FOTO: LEN DUEVEL
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OVERNATTINGSTURER

Hva er kjekkere enn å dra på hyttetur med jevnaldrende og turglade 

personer. Vi har overnattingsturer både vinter og sommer, hvor både 

vanskelighetsgrad og turområde varierer. Noen overnattingsturer er 

midt i uken, mens andre er helgeturer. 
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til lengre tur til gruvene før retur 

for middag og samvær. Siste dag 

tar vi en kort tur før vi reiser hjem. 

Påmelding til STF. Turledere: 

Frederik Hansen, 924 63 324, 

Toralf Hebnes. 

BLI MED TIL NYRESTAURERTE 
BAKKEN GARD (734)  
11/8-13/8
På en hylle ved Lysefjorden ligger 

Bakken gard. Nå er den nyrestau-

rert og flott og klar for besøk. Vi 

drar med hurtigbåten og går 

de 175 høydemetrene opp fra 

Lysefjorden. Vi går dagsturer i om-

rådet, og tar spesielt en lengre tur 

i Songedalsheia. Om kvelden blir 

det god mat og drøs. Påmelding 

til STF. Turledere: Hans Gornitzka, 

405 11 012, Elsa Andersen. 

KAJAKKPADLING FRA NOD-
HAGEN (735) 
19/8-20/8
Etter at vi har installert oss i huset 

på Nodhagen og spist lunsj, set-

ter vi kajakkene på sjøen og tar 

en padletur i området, kanskje 

med en kaffirast på Ådnøy. God 

middag og sosialt samvær om 

kvelden. Neste dag tar vi en mor-

gentur på fjorden før vi pakker 

og returnerer. Påmelding til STF. 

Turledere: Helge Storhaug, 917 

24 556, Ingri Høiland.

MEKTIG HØYFJELLSLANDSKAP I 
GRØNT SKUE (736)  
25/8-27/8
Turen går til Melands Grøna-

hei gjennom flott og uberørt 

heiområde som har status som 

landskapsvernområde. Her skal 

vi bo i to netter med mulighet 

for dagstur til Fjellsenden 1101 

moh. Påmelding til STF. Turledere: 

Hans Gornitzka, 405 11 012, 

Guro Waksvik.

FRA VIGLESDALEN TIL LYSEBOTN 
(737)
28/8-31/8
På denne turen står opplevelsene i 

kø. Vi skal innom STFs aller nyeste 

hytte Viglesdalen, før turen går 

over Klinkehorten på vei til Stak-

ken. Deretter på lett sti til Nilse-

budammen og skyss til Lysebotn. 

Her avlegger vi Hauane B&B et 

besøk med traktering og omvisn-

ing på gården. Tre retters middag 

og overnatting tar vi på Lysef-

jorden turisthytte, hvor vi tidlig 

neste morgen tar hurtigbåten 

tilbake til Stavanger. Påmelding 

til STF. Turledere: Guro Waksvik, 

979 84 811, Bjørn Kristoffersen. 

HØST I FRAFJORDHEIENE (738)  

11/9-13/9
Frafjordheiene er et konglomerat 

av rå villmark og rike kulturspor. 

Storslagne fjellvegger, vakre og 

frodige daler, barskt høyfjell og 

idylliske innsjøer m.m. får du med 

deg på denne turen hvor vi skal in-

nom Blåfjellenden, over Stutaheia 

til og fra Sandvatn, og tilbake til 

Høgaleitet. Påmelding til STF. 

Turledere: Guro Waksvik, 979 84 

811, June Warland. 

RUNDTUR OM SKÅPET (739)  
15/9-16/9
Benytt anledningen til å bli med 

til STFs mest spektakulære hytte, 

Skåpet. Første dag går vi til hytta, 

installerer oss og lager god mat. 

Neste dag på spennende stier 

om Tverrfjell før vi kjører hjem. 

Påmelding til STF. Turleder: Fred-

erik Hansen, 924 63 324, Carl 

Petter Osmundsen.

MELLOM ØST OG VEST 1000 
MOH. (740) 
22/9-24/9
STF 60+ og Haukeliseter fjellstue 

arrangerer høsttur til foten av Har-

dangervidda 1000 moh. Bli med 

til fjells og nyt utsøkt mat, bekvem 

overnatting og fjellturer med 

turleder i vakre omgivelser ved 

Haukeliseter. Påmelding til STF. 

Turleder: Helge Storhaug, 917 

24 556, Oddvar Flatabø. 

Nodhagen er et eldorado for kajakkentusiaster.

Kveld ved Melands Grønahei.

OVERNATTINGSTURER
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De populære medlemsmøtene 

for 60+ avholdes ved Mostun 

natursenter (ved Mosvatnet) 

vanligvis siste tirsdag i måneden. 

Gode foredrag, referat fra turer, 

orientering om turer og møter 

som kommer, kaffe og drøs er 

faste innslag. Gode bussforbindel-

ser og parkeringsmuligheter. 

Møtene starter kl. 19. Pris kr 

40/60 (medlem/ikke medlem). 

Vi har Vipps.

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (750)
Tirsdag 28/1
Foredrag ved Nils Frøisland: 

«Redningshelikoptertjenesten». 

Orienteringssaker, referat fra 

turer, kaffe og drøs. 

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 
FOR 60+ (751)
Tirsdag 25/2
Foredrag ved daglig leder i STF 

Preben Falck: «Ka skjer? - Nytt 

fra Stavanger Turistforening». 

Årsmøte i STF 60+. Orienterings-

saker, referat fra turer, kaffe og 

drøs. 

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (752)
Tirsdag 31/3
Foredrag ved Knut Henrik Dag-

estad: «Flora, fugleliv og vern av 

Jærstrendene». Orienteringssak-

er, referat fra turer, kaffe og drøs. 

TEATERKVELD FOR 60+ (753)
Tirsdag 28/4: 
Bli med til Rogaland teater og få 

en flott teateropplevelse. Denne 

gangen skal vi se Revizor - en 

korrupt komedie. Handlingen er 

lagt til en russisk provinsby som får 

besøk av revisor. Panikken sprer 

seg, for her får vi innblikk i et sam-

funn totalt blottet for moral og 

med utbredt sans for korrupsjon 

og grådighet. Påmelding til STF. 

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (754)
Tirsdag 26/5
Foredrag ved Helge Johanson: 

«Helgeturen. Fra Dalsnuten til 

Kilimanjaro». Orienteringssaker, 

referat fra turer, kaffe og drøs. 

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (755)
Tirsdag 25/8
Foredrag ved Sveinung Bang-

Andersen: «Med arkeologen til 

fjells – synlige og ikke synlige 

kulturminner i Ryfylke - og Setes-

dalsheiene». Orienteringssaker, 

referat fra turer, kaffe og drøs.

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (756)
Tirsdag 29/9
Foredrag ved Odd Inge Worsøe: 

«Streiftog gjennom noen av Roga-

lands landskapsvernområder». 

Orienteringssaker, referat fra 

turer, kaffe og drøs. 

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (757)
Tirsdag 27/10
Foredrag ved John G. Johnsen: 

«Hermetikkbyen Stavanger». Ori-

enteringssaker, referat fra turer, 

kaffe og drøs.

MEDLEMSMØTE FOR 60+ (758)
Tirsdag 24/11
Foredrag ved Hild Sørby: «Ei-

ganesveien». Orienteringssaker, 

referat fra turer, kaffe og drøs. 

JULEMØTE FOR 60+ (759)
Tirsdag 8/12
Styret i 60+ innbyr til julemøte 

med tilbehør. Sang og julegrøt 

med mandel blir det selvfølgelig. 

Kaffe med någe attåt hører også 

med. Sted: Rosenkildehuset i Sta-

vanger. Påmelding til STF. Pris kr 

200 som betales ved inngangen. 

Vi har Vipps.

På tur til Karten og Brusaknuten. FOTO: ODD INGE WORSØE 

MEDLEMSMØTER
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DUGNADSTUR TIL LYSEBOTN 
(760)
3/3-4/3
Bli med til Lysebotn og Lysef-

jorden turisthytte for dugnad og 

sosialt samvær. Om kvelden blir 

det god mat og drikke. Påmelding 

til STF. Dugnadsansvarlig: Carl 

Petter Osmundsen, 907 80 520. 

VÅRDUGNAD PÅ NODHAGEN 
(761)
11/4
Vi lufter ut huset og rydder i 

hagen etter vinterdvalen. Påmeld-

ing til STF. Frammøte: Nodhagen 

kl 9. Dugnadsansvarlig: Helge 

Storhaug, 917 24 556.

DUGNADSTUR TIL LYSEBOTN, DEL 
TO (762) 
21/4-22/4
Bli med til Lysebotn og Lysefjor-

den turisthytte for dugnad og 

sosialt samvær. Om kvelden blir 

det god mat og drikke. Påmelding 

til STF. Dugnadsansvarlig: Carl 

Petter Osmundsen, 907 80 520. 

DUGNAD MED LIVSGLEDE FOR 
60+ (763) 
12/6-14/6
Vi drar til Sandsahytta for dugnad, 

sosialt samvær, foredrag, lek, 

spill og herlig mat om kvelden. 

Mye har skjedd på Sandsa de 

siste årene, og vi skal være med å 

løfte hytta opp til fordums dager. 

Påmelding til STF. Dugnadsans-

varlig: Arnfinn Livastøl, 975 15 

531.

VÅRRENGJØRING PÅ LANGA-
VATN (764) 
16/6-18/6
Vi drar til turgruppa 60+ sin 

fadderhytte Langavatn med kluter 

og kost og tar en skikkelig vår-

rengjøring på hytta. Påmelding 

til STF. Dugnadsansvarlig: Agnar 

Toft, 971 83 384.

HØSTDUGNAD PÅ NODHAGEN 
(765)
17/9
Både hage og hus klargjøres for 

vinteren. Påmelding til STF. Fram-

møte: Nodhagen kl. 9. Dugnad-

sansvarlig: Helge Storhaug, 917 

24 556.

VINTERFORBEREDELSER PÅ 
LANGAVATN (766) 
24/9-26/9
Vi drar til turgruppa 60+ sin fad-

derhytte Langavatn for utvask og 

klargjøring for vinteren. Påmeld-

ing til STF. Dugnadsansvarlig: 

Agnar Toft, 971 83 384.

Dugnad på Lysefjorden Turisthytte. FOTO: TOR REE-PEDERSEN

Dugnad er kjekt, sosialt og meningsfylt - vil du være en del av det?
En viktig del av det sosiale livet i 60+ er å delta på dugnad. Her treffer en likesinnede som liker å ta et tak, 

samtidig som praten går løst. Noen dugnader er dagsturer, mens andre er oppsatt med overnatting. 

DUGNADER



Vi holder flere kurs i regi av STF, 

både introkurs for å bli bedre 

kjent med oss (såkalte ambas-

sadørkurs) og turlederkurs for 

den som har lyst å bli turleder i 

STF. 

AMBASSADØRKURS
30/1, 23/4, 24/9, 29/10
Har du lyst til å lære mer om STF 

og DNT? Enten du ønsker å bli 

turleder, bidra på dugnad eller 

bare er litt nysgjerrig, så er dette 

kurset for deg.  Velkommen til 

en uforpliktende smak av STF og 

DNT. Kursvarighet ca 4 timer. 

Påmelding til STF

GRUNNLEGGENDE 
TURLEDERKURS
21/3-22/3, 7/11-8/11 
Ønsker du å bli turledere i turist-

foreningen og dele turgleden 

med flere? Dette er et nyttig og 

nødvendig kurs for alle som vil 

lede STFs turer lokalt. Dette er 

også et kurs som legges til grunn 

for de som vil gå videre på STFs 

sommerturlederkurs for å kunne 

lede turer i fjellet. Kurset går 

over to dager og varer i 15 timer. 

Påmelding til STF.

SOMMERTURLEDERKURS
12/6-14/6 og 3/9-6/9
Trives du i lag med andre på tur? 

Har du erfaring fra hytte-til-hytte 

turer på høyfjellet? Føler du deg 

trygg i bruk av kart og kompass 

og gjerne vil dele din glede over å 

være til fjells med andre? Bli DNT-

turleder! Kurset går over to helger. 

Påmelding til STF.

VINTERTURLEDERKURS
31/1-2/2 og 14/2-16/2
Vinterturlederkurset bygger på 

DNTs ambassadørkurs, grunn-

leggende turlederkurs og som-

merturlederkurs, og krever bestått 

disse modulene, samt bestått NF 

godkjent skredkurs. Påmelding 

til STF.

12

Kurs i fjellmedisin på Bratthetland i Hjelmeland.

Stolte deltakere på Grunnleggende 

turlederkurs i regi av STF.

FOTO: HELEN ADAMSON
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KURS FOR ALLE MEDLEMMER AV STF
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Torsdagsturene på Gramstad med påfølgende kafebesøk går hver torsdag hele året.

F
O

TO
: O

D
D

 I
N

G
E

 W
O

R
S

Ø
E

F
O

TO
: T

O
R

G
U

N
N

 S
K

R
U

D
L

A
N

D

AKTIVITETER FOR ALLE

HVER TIRSDAG:
Friluftstrim med 60+ i Mosvatn-

parken med fokus på styrke- og 

balansetrening. Alle øvelsene 

har forskjellige nivåer og van-

skelighetsgrader, slik at helt 

ferske kan trene sammen med de 

sprekeste. Frammøte ved Mos-

vangen camping, nede ved vatnet. 

Parkering v/Tjensvoll kapell eller 

Mosheim sykehjem (nedlagt). Tid: 

kl. 10-11. Etter treningen samles 

vi for en kopp kaffe og drøs. Vår 

turvert fra Stavanger turistforen-

ing sørger for varm kaffe og god 

stemning.

HVER ONSDAG:
De populære hverdagsturene går 

på kryss og tvers gjennom Stavan-

gers mange bydeler. Turstart er 

kl. 10 hver onsdag, mens infor-

masjon om oppmøtested, kart og 

hvem som er turleder finner du på 

www.stf.no/52 hverdagsturer.  

HVER TORSDAG: 
Kombiner lett formiddagstur 

med kafebesøk på friluftslåven 

på Gramstad. Hver torsdag tar 

i tiå og naturquiz. Arrangementet 

er gratis. Ingen påmelding. Salg 

av vafler og kaffe m.m.

SANKTHANS PÅ NODHAGEN 
(710) 23/6
STF 60+ og alle andre er 

velkomne til å feire St. Hans ved 

STFs hytte på Nodhagen. Ta med 

grillmat, badetøy og godt humør. 

Det er også lov å ta med barn og 

barnebarn. Grillene er varme fra 

kl. 18. Stort sankthansbål. Arr: 

Bersagel hagelag, Høle speider-

gruppe og STF 60+. 

turleder deg med på en tur i 

Gramstadområdet. Etter tur kan 

vi friste med åpen kafe på friluft-

slåven. Felleskjøring fra p-plass 

ved hovedinngangen på Maxi 

kjøpesenter i Sandnes kl. 10, eller 

direkte frammøte på Gramstad. 

Turstart kl. 10.30 fra parkerings-

plassen på Gramstad.

DEN STORE FAMILIEDAGEN (724) 
27/9
Sett av dagen! Søndag 27. sep-

tember kl 12-15 er det folkefest 

rundt Mosvatnet med leker fra før 
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Bli med 60+ til nye høyder
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60+ på tirsdagstur til Horve - Imsområdet. Turledere var Odd Inge Worsøe og Helge Storhaug.



”Velkommen 
som frivillig.


