
TURPROGRAM60+

Fo
to

: O
dd

 In
ge

 W
or

sø
e

Naturopplevelser for livet

2022



Dato Tittel/turnummer Nivå på turene 
06-Feb Blåtur på en søndag. (763)  Normal  
15-Feb Historisk vandring sør ved Harfsfjord (743)  Lett  
20-Feb Blåtur på en søndag. (709)  Normal  
22-Feb Medlemsmøte (758)   
22.-24.2 Ådneram – Taumevatn – Grautheller – Ådneram (731)    Krevende  
06-Mars Blåtur på en søndag. (757)  Normal  
08-Mars Nordra sundet friluftsområde ved Hellvik (710)  Normal  
29- Mars Medlemsmøte
25.-27.3 Vintertur til Vågslid (732)  Lett  
2.-3-4 Fairly easy ski trip/ Lett skitur til Taumevatn. (711)  Normal  
05-April Holtaheia, Blokkelinuten og Topphønå (712)  Normal  
10. April På gammel ferdselsvei fra Nedre Maudal til Lanes (736) Normal
20-April Edlandsfjellet (750)  Normal  
24-April Kyrkjefjellet, Bjerkreims preikestol  (713)  Normal  
25.-27.4 Vårskitur til Haukeliseter Fjellstue (701)  Krevende  
26-April Medlemsmøte (758)   
28-April Vårdugnad på Nodhagen (966)    
01-Mai Blåtur på en søndag. (745)  Normal  
08-Mai Rundtur Veen (721)  Tøff  
10-Mai Finnøy med tur fra Ladstein (715)  Normal  
14-Mai Arkitektur og skulptur - Øvre Tjensvoll, Gosen (716)  Lett  
18-Mai Rundtur om Dokkestølen i Dirdal (751)  Normal  
20.-22.5 Bli med til Karmøy (717)  Normal  
21-Mai Kyrkjøy – en perle i Ryfylke (718)  Normal  
31-Mai Teaterkveld 60+. Våken drøm – Vamp i teatret (719)   
07-Juni Lauvåsen i Holtaheia (738) Normal
10-12.6 Forsommertur i vakre Bjerkreim (702) Krevende  
11-Juni Vinjakula på en lørdag (748)  Tøff  
12-Juni Bli med på tur i Hjelmelandsheiene (730)  Normal  
13.-15.6 Sommer i Viglesdalen (759)  Normal  
13.-15.6 Tur og kultur på Knaben (720)  Krevende  
14-Juni Forefjell fra Norhei (768) Normal  
17.-19.6 Dronningstien (714)  Krevende  
19-Juni Hegelstad til Austrumdal via Rambjørknuten (722)  Tøff  
21.-23.6 Sommerrengjøring på Langavatn (964)    
26-Juni Trælafjellet (723)  Normal  
12-Juli Blåtur (724)  Normal  
14-Aug Rundtur om Solbjørgfjellet i Madland (739)  Krevende  
24-Aug Bergefjellet (752)  Krevende  
23.25.8 Bli med til Stranddalen (703)  Normal  
30-Aug Medlemsmøte (758)   
2.-4.9 Høsttur til Tomannsbu (706) Krevende  
04-Sep Blåtur på en søndag. (725)  Normal  
5.-7.9 Høsttur til vakre Stranddalen (705)  Normal  
6.-8.9 Høsttur i Suldals vakre natur (704) Normal  
13-Sep Jøstolen fra Alsvik (761)  Normal  
13.-15.9 Mellom Øst og Vest 1000 moh. (746) Normal  
14-Sep Vådlandsnuten (753)  Krevende  
18-Sep Gramsfjellet rundt med topptur til Skjørbu (740)  Normal 
27-Sep Medlemsmøte (758)   
28.-29.9 Utsira (769)  Normal  
29-Sep Høstdugnad Nodhagen (967)    
4.-6.10 Vinterforberedelser på Langavatn ( 965)    
21.-23.10 Høsttur til Flørli (708)  Normal  
21-Okt Veraland: Husafjellet og Dyrafjellet (754)  Normal  
23-Okt Blåtur på en søndag. (756)   Normal  
25-Okt Reianes rundt (747)  Normal  
25-Okt Medlemsmøte (758)   
4.-6.11 Med spektakulær utsikt fra Flokehyttene (733)  Normal  
06-Nov Blåtur på en søndag. (749)  Normal  
08-Nov Hodnafjellet (Rennesøyhodnet) på Rennesøy (727)  Normal  
16-Nov Storaberget (755)  Normal  
29-Nov Medlemsmøte/Julemøte
11-Des Juletur med någe attåt (767)  Normal  
    

 INNHOLDSFORTEGNELSE / TURKALENDER 2022

Stavanger Turistforening (STF) jobber aktivt for å 
vedlikeholde og øke tilbudene innenfor friluftsliv og 
folkehelse for aldersgruppen 60+.
STF 60+ arbeider for å lage godt og variert 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 aktiviteter.
STF 60+ har egen nettside www.stf.no/60 med beskrivelse 
av alle aktivitetene og turreferat. Følg oss også på 
Facebook.  

LETT 
1,5 timer – liten høyde-
forskjell, godt underlag å 
gå på.

NORMAL 
2,5 – 3,5 timer, ca. 200 m 
høyde, sti for det meste.

KREVENDE 
 4.-5 timer, ca 400 
høydemeter, ikke alltid sti.

TØFF
6 timer, 500 m+, ikke alltid 
sti, kan ha røffe partier.

NIVÅ PÅ TURENE:

FOTOS: ODD INGE WORSØE
Fellestur til Haukeliseter fjellstue i flott høyfjellsterreng.

Turleder Jan B. Knudsen informerer på tur til Brimse.
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Vi gjør oppmerksom på at de fleste turer og aktiviteter har nettpåmelding og det kan forekomme endringer så følg med på stf.no
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Dato 2022 Tur Turleder 2022

05/01/22 23. Revheimsturen Arild & Bjørg Fosse
12/01/22 24. Kristianslystturen Frida C. Søndenaa & Rolv Juliussen
19/01/22 25. Lindøyturen Frederik Hansen
26/01/22 26. Kvernevikturen Ingri Høiland
02/02/22 27. Dobbeltturen Oddvar Flatabø
09/02/22 28. Vaulenturen Jan B. Knudsen
16/02/22 29. Dusavigturen Odd & Anne Grethe Godal
23/02/22 30. Bykulturen Elsa Andersen & Ingri Høiland
02/03/22 31. Hundvåg rundt Ingri Høiland
09/03/22 32. Vassøyturen Siw T. Tofte Nitter
16/03/22 33. Studieturen Arild & Bjørg Fosse
23/03/22 34. Gauselturen Knut Sellevold
30/03/22 35. Mosvatnturen Oddvar Flatabø
06/04/22 36. Langøyturen Frederik Hansen
13/04/22 37. Sørmarkaturen Sveinung Espedal
20/04/22 38. Kampenturen Ingri Høiland, Elsa Andersen
27/04/22 39. Buøyturen Jan B. Knudsen
04/05/22 40. Hålandsvatnturen Ingri Høiland
11/05/22 41. Boganesturen Arne Dale
18/05/22 42. Eikebergturen Ingri Høiland
25/05/22 43. Tastaturen Odd & Anne Grethe Godal
01/06/22 44. Museumsturen Helge Storhaug
08/06/22 45. Bjørnøyturen Frederik Hansen
15/06/22 46. Grannesturen Magne Nilsen
22/06/22 47. Stokkavatnet + Kjellaug Hidle
29/06/22 48. Hillevågsturen Magne Nilsen & Rolv Juliussen
06/07/22 53. Fjøløyturen Kjell Helle-Olsen
13/07/22 50. Grenseturen Elsa Andersen & Ingri Høiland
20/07/22 51. Madlasandnesturen Jan B. Knudsen, Ingri Høiland
27/07/22 52. Pilegrimsturen Ingri Høiland
03/08/22 1. Eiganesturen Kjell Helle-Olsen
10/08/22 2. Lundsnesturen Jan Knudsen
17/08/22 3. Storhaugturen Ingri Høiland
24/08/22 4. Sundeturen Carl Petter Osmundsen
31/08/22 5. Marieroturen Frida C. Søndenaa
07/09/22 6. Jåttåturen Ingri Høiland
14/09/22 7. Vardenesturen  Odd & Anne Grethe Godal
21/09/22 8. Byhaugturen Inger Brit & Fritz Andersen
28/09/22 9. Skeieturen Helge Storhaug
05/10/22 10. Vardenturen Torgeir E. Sørensen
12/10/22 11. Madlamarkturen Jan B. Knudsen, Eleonora Bohacs
19/10/22 12. Vannverksturen Magne Nilsen
26/10/22 13. Heddåturen Carl Petter Osmundsen
02/11/22 14. Tastavedenturen Odd & Anne Grethe Godal
09/11/22 15. Stokkaturen Oddvar Flatabø
16/11/22 16. Husabøturen Helge Storhaug
23/11/22 17. Storhaug rundt  Per A. Thorbjørnsen, Frida C. Søndenaa
30/11/22 18. Mjughaugturen Roar og Lillian Dahl Fitjar
07/12/22 19. Tjensvollturen Magne Nilsen
14/12/22 20. Forusstrandaturen Jan B. Knudsen, Eleonora Bohacs
21/12/22 21. Stokkavatnturen Jan B. Knudsen, Eleonora Bohacs
28/12/22 22. Austbøturen Ingri Høiland  

52 HVERDAGSTURER 2022

Torsdagsturene går hele året i Gramstadområdet i Sandnes og fra Byhaugen i Stavanger.

Friluftstrimmen i Mosvannsparken.

AKTIVITETER FOR ALLE

RASKE HVERDAGSTURER (726)
Stavanger turistforening 60+ 
inviterer deg til å bli med på et 
nytt turtilbud sentralt i Stavanger. 
Nesten hver tirsdag kl. 1700 tar 
våre turledere deg med på en 
tur med utgangspunkt i  en av 
infallsportene til lokale turområder. 
Vi går en tur på 1,5 til 2 timer i 
«raskt» tempo. Det vil si raskt nok til 
at du blir litt svett på ryggen. 
Se stf.no for mer informasjon og 
påmelding

TURKAFE PÅ GRAMSTAD OG 
BYHAUGEN
Kombiner en lett formiddagstur 
på torsdager med kafebesøk på 
Gramstad eller Byhaugen. Etter 
turen kan vi friste med god lunsj 
på Friluftslåven og Byhaugkafeen. 
Se stf.no for mer informasjon og 
påmelding

MEDLEMSMØTER  
De populære medlemsmøtene 
for 60+ avholdes vanligvis ved 
Mostun Natursenter, Inge Stensland 
hus ved Tjennsvollskrysset i 
Stavanger. Vanligvis siste tirsdag i 
måneden. Gode bussforbindelser 

styrke- og balansetrening og som 
øker evnen til å gå tur i ulendt 
terreng. Vi trimmer hver tirsdag 
kl. 10-11 ute ved Mosvatnet, 
på Storhaug og på Gramstad. 
Inkludert kaffe og drøs. Se stf.no for 
mer informasjon og påmelding.

Alle disse aktivitetene oppdateres 
forløpende. Gå inn på stf.no 
for oppdatert informasjon og 
nettpåmelding.

og parkeringsmuligheter. Gode 
foredrag, referat fra turer, 
orientering om turer og møter 
som kommer, kaffe og drøs er 
faste innslag. Møtene er åpne for 
alle og koster medlem 40-, /60,- 
(medlem/ ikke medlem) Møtene 
legges ut på nett etter hvert. Se 
Stf.no for mer informasjon og 
påmelding.

FRILUFTSTRIMMEN
Et trimtilbud som har fokus på 

FOTO: ODD INGE WORSØE
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seg og vi får en fantastisk utsikt over 
ytre deler av Lysefjorden. Turen 
har noen luftige partier og litt 
klyving, og passer ikke for folk med 
høydeskrekk. Stien fortsetter opp 
til det høyeste punktet på Hatten 
(407 moh). Oppmøte: P-plassen 
mellom Stavanger Stadion og 
Eiganes gravlund kl. 9.30 eller 
nordre del av parkeringsplassen ved 
Bruelandsenteret kl. 10. Sammen 
kjører vi til turmålet. Turleder Odd 
Inge Worsøe 97534269, Bjørn 
Kristoffersen

FINNØY MED TUR FRA LADSTEIN 
(715) 
10/5
Bli med til vakre Finnøy hvor vi går 
tur fra Ladestein. Dette er et svært 
populært turområde for innbyggere 
på Finnøy. Oppmøte: Nordre ende 
av p-plass på Bruelandsenteret 
kl. 9:30., og på P-plass mellom 
Stavanger Stadion og Eiganes 
Gravlund kl. 10:00. Sammen 
kjører vi til turmålet. Turleder Hans 
Gornitzka 405 11 012. 

LAUVÅSEN I HOLTAHEIA (738)
7/6 
Første del av denne flotte turen 
går på grusvei gjennom praktfullt 
landskap med høyfjellspreg i ca 3 
kilometer. Videre opp til et lite platå. 
Her deler løypa seg og vi tar en liten 
rundtur med praktfull utsikt i alle 
retninger. Tilbaketuren går samme 
vei. Oppmøte: Nordre enden av 
P-plassen til Bruelandsenteret l. 
09.30 eller mellom Stavanger 
Stadion og Eiganes gravlund 
kl. 10.00. Sammen kjører vi til 
turmålet. Turleder Odd Inge 
Worsøe 975 34 269 og Bjørn 
Kristoffersen.

FOREFJELL FRA NORDHEI (768)
14/6 
Bli med på denne turen over 
Forefjell fra Nordhei.  Turen er litt 
over normal vanskegrad og går 
over 250 høydemeter på traktorvei, 
sti og litt i terreng. Vi håper det er 
lettgått på denne tiden av året men 
tilpasser om det blir tungt. Ca.3 

timer. Møt opp på nordre ende 
av p-plass ved Mega Brueland 
kl.10:00. Sammen kjører vi til 
turmålet. Ta kontakt med turleder 
dersom du har problemer med å 
komme deg til Bruelandsenteret. 
Turleder Helge Storhaug 917 24 
556.

BLÅTUR (724) 
12/7
Er du glad i overraskelser. Liker 
du å oppdage nye steder. Da er 
denne turen noe for deg. Bli med 
og opplev spenningen ved å ikke 
vite hvor turen går. Oppmøte: 
Nordre enden av P-plassen til 
Bruelandsenteret kl. 10.00Turleder 
Ingri Høiland 97001245.

JØSTOLEN FRA ALSVIK (761)
13/9 
Bli med på denne turen til Jøstolen 
fra Alsvik. 220 høydemeter, sti og 
nokså normal vanskegrad. To og en 
halv time. Frammøte i nordenden 
av parkeringen på Bruelandsenteret 
kl.10. Ring turleder om du trenger 
skyss fra Stavanger. Turleder Helge 
Storhaug. 917 24 556.

TOPPTUR TIL KVELVANE, NABOEN 
TIL BYNUTEN (735) 
11/10
Spennende rundtur som starter 
samme sted som turen til Bynuten. 
Kvelvane, (572 moh) ligger vest for 
Bynuten ved grensa mellom Gjesdal 
og Sandnes. Turen går i vekslende 

og tidvis ulendt terreng. Vel oppe 
belønnes vi med flott utsikt i alle 
retninger. Oppmøte: Nordre enden 
av P-plassen til Bruelandsenteret 
kl. 10.00 eller mellom Stavanger 
Stadion og Eiganes gravlund kl. 
09.30. Turleder Odd Inge Worsøe 
975 34 269

REIANES RUNDT (747)
25/10 
Vi drar vi til Rennesøy og går den 
flotte turen Reianes rundt. Avreise 
fra Bruelandsenteret til vanlig tid 
kl.10. Vi kjører innom parkeringen 
ved Eiganes gravlund ca. 10.15, slik 
at en kan få skyss derifra. Turleder 
Helge Storhaug. 917 24 556.

HODNAFJELLET 
(RENNESØYHODNET) PÅ 
RENNESØY (727) 
8/11
Turen starter fra p-plassen på Sel. 
Herfra går vi på traktorvei forbi 
Dalestemmen og videre gjennom 
kulturbeite, kjystlynghei og skog 
til toppen 234 m.o.h. Etter å ha 
sett på utsikten i alle retninger og 
rester etter en bygdeborg går turen 
tilbake til Sel over Daleheia som 
veksler mellom lynghei og skogsfelt. 
Oppmøte: Nordre ende av p-plass 
ved Mega Brueland kl 9.30., og på 
P-plass mellom Stavanger Stadion 
og Eiganes Gravlund kl. 10.00. 
Sammen kjører vi til turmålet.  
Turleder Jan Knudsen 95410758.

HISTORISK VANDRING SØR VED 
HAFRSFJORD (743) 
15/2
En spennende vandring på turveier 
i sjøkanten langs fjorden med 
trolig landets tettest forekomst av 
kulturminner fra både historisk 
og forhistorisk tid. Turen starter 
ved Våganes fotballbanes p-plass. 
Oppmøte: Nordre ende av p-plass 
ved Mega Brueland kl 9:30, og 
på P-plass mellom Stavanger 
Stadion og Eiganes Gravlund 
kl. 10:00. Sammen kjører vi til 
turmålet. Turleder: Gro Roalkvam, 
97987287 og Elsa Andersen.

NORDRA SUNDET 
FRILUFTSOMRÅDE VED HELLVIK 
(710) 
8/3
Her får vi både i pose og sekk 
med en variasjon av skog, fjell 
og hav i et behagelig og lettgått 
terreng. Oppmøte: P-plass mellom 
Stavanger Stadion og Eiganes 
Gravlund kl. 09:30 eller nordre 
ende av p-plass ved Mega Brueland 
kl 10:00. Sammen kjører vi til 

turmålet. Turleder Jan Knudsen 954 
10 758 

HOLTAHEIA, BLOKKELINUTEN OG 
TOPPHØNA (712) 
5/4
Bli med på denne flotte turen. Vi går 
blant annet på sti til Blokkelinuten 
hvor vi finner minnesmerke til den 
tragiske flyulykken i 1961. Turen 
videre fortsetter til Topphøna med 
fin utsikt over Bjørheimsbygd og 

helt til Stavanger. Oppmøte: Nordre 
ende av p-plass ved Mega Brueland 
kl 9:30, og på P-plass mellom 
Stavanger Stadion og Eiganes 
Gravlund kl. 10:00. Sammen kjører 
vi til turmålet.  Turleder Jan Knudsen 
954 10 758 

TOPPTUR TIL HATTEN (737)
3/5 
Fra veien ved Botsheia går turen 
gjennom glissen furuskog og blanke 
sva. Etterhvert åpner landskapet 

Flott rundtur på Reianes på Rennesøy.

Fra tur til Topphøna i Holtaheia. Bak til høyre Reinaknuten. FOTOS: ODD INGE WORSØE
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TIRSDAGSTURER TIRSDAGSTURER

Du finner mer informasjon og nettpåmelding for hver enkelt tur på stf.no. Vær også oppmerksom på at det kan skje 
endringer underveis, dette oppdateres under turen på nett. Vi minner også om at det er påmelding på nesten alle turer. 
Dette gir en bedre forutsigbarhet for turleder, samt mulighet for å sende beskjed til deltaker dersom eventuelle endringer.

På vei til Hatten ved Lysefjorden.
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10:00. Turleder: Gro Roalkvam, 
979 87 287 og Elsa Andersen.  

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (745) 
1/5
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før start. Du møter opp 
på Bruelandsenteret i Sandnes kl. 
10.00. Parker innerst til venstre på 
parkeringsplassen når du ser mot 
senteret. Det er kun et par hundre 
meter å gå fra Skeiane Stasjon. 
Turledere Else Nygård 91827892 
og Ingri Høiland 

RUNDTUR VEEN (721) 
8/5
Bli med på en nokså sprek rundtur 
om Veen. Vi følger traktorvei nokså 
bratt opp til det flott området 
om Vargastølen og videre langs 
Vinjavatn mot Madland og inn 
vakre Tverromdalen. Vi regner ca. 
7 timer på denne turen så den er 
ganske krevende. Vi møter opp 
på P- plassen mellom Stavanger 
Stadion og Eignes gravlund kl. 
8.00, På parkeringsplassen ved 
Bruelandssenteret kl. 9.00 eller på 
Esso Vikeså kl. 9.30. Turledere Kjell 
Asbjørn Olsen 979 84 811 og 
Guro Waksvik.

BLI MED PÅ TUR I 
HJELMELANDSHEIENE (730) 
12/6
Bli med på denne flott turen i 
Hjelmelandsheiene. Turen går inn 
på sti inn mot, og opp på Loftsheia, 
videre til Lauvåsen og så via Solbjør 
tilbake til Ingvaldstad. Vi møter 
opp på parkeringsplassen ved SIF-
stadion kl. 09.30 eller på Solbakk kl 
10.00. Turledere Oddvar Flatabø 
916 45 636 og Kari Fredriksen

HEGELSTAD TIL AUSTRUMDAL VIA 
RAMBJØRKNUTEN (722) 
19/6 
Denne turen går i driftekarens 
fotspor til Rambjørknuten 812 
moh. Og ned til Austrumdal. Fra 
1800 til godt utpå 1900 tallet 
drev jærbøndene sauene over 
Rambjørheia til Skreå i Sirdalen. 
For den som velger å ta turen 
opp Rambjørknuten venter en 
fantastisk utsikt med havet i vest og 
Vinjakulå i nord. Turen tar mellom 
7 – 8 timer og går i et flott og svært 
variert terreng. Vi møter opp ved 
P-plassen mellom Stavanger Stadion 
og Eiganes gravlund kl. 8.00, 
Bruelandsenteret kl. 8.30 eller Esso 
Vikeså kl. 9.00

TRÆLAFJELLET (723) 
26/6
Bli med på en flott fjelltur langs 
kanten av Ørsdalsvannet som ligger 

600 meter under. Vi følger Den 
fine stien som er merket opp til 
Skykula ca. 200 meter, videre går 
det fint og flatt innover i vakkert 
terreng. Dette blir en tur med flere 
småtopper og mye flott utsikt. Ca. 
4.-5 timer i rolig tempo.  Vi møtes 
på nordre ende av p-plass ved Mega 
Brueland kl 10:00. Sammen kjører 
vi til turmålet. Vi kjører sammen til 
stor parkeringsplass på Lauperak. 
Turledere Elsa Andersen 952 03 
751 og Ingri Høiland 97001245

RUNDTUR OM SOLBJØRGFJELLET 
I MADLAND (739) 
14/8
Opplev den flotte Madlandsheia 
med Solbgjørfjellet som et naturlig 
høydepunkt. Start fra øverste 
parkeringsplass i Madland og 
opp langs Fossbekken. Videre 
på god sti forbi ytre Fisketjørn 
og over lettgått lynghei inn til 
Maribakken. Her tar vi av stien og 
går opp på Solbjørgfjellet ( 728 
moh.) Denne turen er middels 
krevende. Du møter opp på P-plass 
mellom Stavanger Stadion og 
Eiganes Gravlund kl. 9:30 og på 
nordre ende av p-plass ved Mega 
Brueland kl 10:00. Sammen kjører 
vi til turmålet. Turledere Odd Inge 
Worsøe 975 34 269 og Kari 
Fredriksen.

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (725) 
4/9
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før du møter opp opp ved 
Coop Mega Brueland i Sandnes 
kl 10.00. Parker innerst til venstre 
på parkeringsplassen når du ser 
mot senteret. Det er kun et par 
hundre meter å gå fra Skeiane 
Stasjon. Turleder Barbro Frøisland, 
93437672.

GRAMSFJELLET RUNDT MED 
TOPPTUR TIL SKJØRBU (740) 
18/9

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (763) 
6/2
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før start. Du møter opp 
på Bruelandsenteret i Sandnes kl 
10.00. Parker innerst til venstre 
på parkeringsplassen når du ser 
mot senteret. Det er kun et par 
hundre meter å gå fra Skeiane 
Stasjon. Turledere Barbro Frøisland, 
93437672, og Kari Fredriksen 

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (709) 
20/2 
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før du møter opp. Du 
møter opp. Oppmøte: Eiganes 
Gravlund kl. 09:30 eller nordre 

ende av p-plass ved Mega Brueland 
kl 10:00. Sammen kjører vi til 
turmålet.  Turledere Jan Knudsen 
954 10 758 og Else Nygård.

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (757) 
6/3
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før du møter opp. Du 
møter opp. Frammøte i nordenden 
av parkeringen på Bruelandsenteret 
kl.10. Ring turleder om du trenger 
skyss fra Stavanger. Turleder Helge 
Storhaug 917 24 556.

PÅ GAMMEL FERDSELSVEI FRA 
NEDRE MAUDAL TIL LANES (736)
10/4 
Bli med på en spektakulær tur 
langs Maudalsvatnet. Hele turen 
går langs vatnet på en nyrestaurert 
ferdselsvei til Lanes. Veien er 
tilbakeført og restaurert av lokale 

iidsjeler som har gjort et fantastisk 
stykke arbeid. Turen går gjennom 
kulturlandskap, et lite parti med ur, 
skog, og på steiner som er bygget ut 
I vatnet, til den ender på Lanes. På 
dette flotte neset  er det mange spor 
etter tidligere tiders besetting. Et 
naturlig sted å nyte nisten før turen 
går samme vei tilbake. Oppmøte: 
P-plassen mellom Stavanger Stadion 
og Eiganes gravlund kl. 9.30 eller 
nordre del av parkeringsplassen ved 
Bruelandsenteret kl. 10. Turleder 
Odd Inge Worsøe 975 34 269

KYRKJEFJELLET, BJERKREIMS 
PREIKESTOL (713) 
24/4
Fra ca 300moh til 517moh og 
en fantastisk utsikt fra toppen 
av fjellet. Rundturen starter ved 
parkeringsplassen på Birkeland 
200 - 300 meter fra siste gård. 
Lettgått rundtur med enkelte bratte 
partier. Frammøte: P-plass mellom 
Stavanger stadion og Eiganes 
gravlund kl 9:30, nordre ende 
av p-plass ved Mega Brueland kl 

FOTO: ODD INGE WORSØE
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Fra Lauvåsen i Hjelmeland ser du halve Ryfylke.

Spektakulær ferdselsvei fra Maudal til Lanes.

SØNDAGSTURERSØNDAGSTURER

Du finner mer informasjon og nettpåmelding for hver enkelt tur på stf.no. Vær også oppmerksom på at det kan skje 
endringer underveis, dette oppdateres under turen på nett. Vi minner også om at det er påmelding på nesten alle turer. 
Dette gir en bedre forutsigbarhet for turleder, samt mulighet for å sende beskjed til deltaker dersom eventuelle endringer.
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Med Bjørheimsheia som 
utgangspunkt skal vi utforske 
området rundt Gramsfjellet. Stien 
går gjennom vekslende terreng 
med flott utsikt over Regnarvatnet 
og opp langs foten av Gramsfjellet. 
Her dreier vi vestover til vi møter skilt 
til Skjørbu, som ikke er en bu, men 
en fjelltopp. Her starter en kort, men 
bratt oppstigning mot toppen (561 
moh). Vel oppe venter en storslått 
utsikt mot byen og Ryfylkeøyene. 
Denne turen er middels krevende 
Oppmøte: Nordre enden av 
P-plassen til Bruelandsenteret l. 
09.30 eller mellom Stavanger 
Stadion og Eiganes gravlund kl. 
10.00. Turleder Odd Inge Worsøe 
97534269.

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (741) 
23/10
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før start. Du møter opp 
på Bruelandsenteret i Sandnes kl 
10.00. Parker innerst til venstre 
på parkeringsplassen når du ser 
mot senteret. Det er kun et par 
hundre meter å gå fra Skeiane 
Stasjon. Turledere Barbro Frøisland, 
93437672.

 

BLÅTUR PÅ EN SØNDAG. (749) 
6/11
Ut i det ukjente. Kun turleder 
vet hvor veien går. Er du glad i 
overraskelser Liker du å oppdage 
nye steder. Da er denne turen 
noe for deg. Bli med og opplev 
spenningen ved å ikke vite hvor 
turen går før start. Du møter opp 
på Bruelandsenteret i Sandnes kl 
10.00. Parker innerst til venstre 
på parkeringsplassen når du ser 
mot senteret. Det er kun et par 
hundre meter å gå fra Skeiane 
Stasjon. Turledere Barbro Frøisland, 
93437672

JULETUR MED NÅGE ATTÅT (767) 

4/12
Med Gramstad som base legger 
vi opp til to turer med forskjellig 
lengde, alt etter smak og behag. 
Etter turen blir det «någe attåt» i 
Gramstad-huset.  Vi møter opp Du 
møter opp på Bruelandsenteret 
i Sandnes kl 10.00, eller ved 
friluftslåven på Gramstad kl. 10.30. 
Turleder Frederik Hansen 924 63 
324 og Grethe Wathne.

ÅDNERAM – TAUMEVATN – 
GRAUTHELLER – ÅDNERAM (731)   
22.-24.2  
Bli med på denne Middels 
krevende skituren til Taumevatn 
og Grautheller. Det blir gode 
dagsturer hver dag og avslapning 
i hyggelig selskap på hytta på 
kvelden. Turledere Leif Bjarne 
Hansen, Njål Sølvberg og Kjell 
Herikstad.

VINTERTUR TIL VÅGSLID (732) 
25.-27.3
Vågslidtun Hotell ligger idyllisk 
til ved Vågslidvatn. Her er 
et stort utvalg av preparerte 
langrennsløyper. Her skal vi 
tilbringe helgen med fine skiturer 
i preparerte løyper og god mat, 
og ikke minst sosialt samvær. Dette 
er ingen hytte til hytte tur, derfor 

legger vi opp til at de som ønsker 
det kan velge andre turer enn det 
som blir foreslått og organisert av 
turlederne. Turleder Torhild Kalstø 
932 24 244.

FAIRLY EASY SKI TRIP/ LETT 
SKITUR TIL TAUMEVATN. (711) 
2.-3.4
Lett skitur til Taumevatn. Dette er en 
hyggelig hyttetur som passer for de 
som ikke har så gode skiferdigheter, 
eller bare vil ha en lett skitur på 
to dager. Vi møter kl.  08.45 ved 
STFs hvite hus i Kannik. Avgang kl. 
0900 til Ådneram. Turledere Turid 
Hærem 93045085, Henry Moore, 
Len Duvel.

VÅRSKITUR TIL HAUKELISETER 
FJELLSTUE (701) 
25.-27.4
Unn deg noen herlige dager på 
Haukeliseter fjellstue. Vi går skiturer 
om dagen, og om kvelden blir det 
treretters middag og kos i peisestua. 
Mer informasjon og påmelding 
finner du på stf.no.  Turledere 
Frederik Hansen, 924 63 324, 
Bjørn Kristoffersen, Ingvild Sundby. 

Gamle (foran) og nye Jonstølen ligger vakkert til i klassisk Suldalsterreng.

Haukeliseter byr på et eventyrlig skitereng.

FOTOS: ODD INGE WORSØE
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OVERNATTINGSTURER

Hva er ikke 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. Du finner mer informasjon og nettpåmelding 
på stf.no

SØNDAGSTURER

Utsikt fra Skjørbu i Bjørheimsheia.

KULTUR-TURER
ARKITEKTUR OG SKULPTUR 
- ØVRE TJENSVOLL, GOSEN 
(716) 
14/5
Dette er en forholdsvis kort 
tur med mye kultur. Vi skal 
se nærmere på arkitektur og 
skulpturer. Du møter opp på 
P-plass ved Ullandhaugstårnet 
kl. 10.00. Turleder Gro 
Roalkvam 979 87 787. 

KYRKJØY – EN PERLE I 
RYFYLKE (718)  
21/5
Denne lørdagen blir det 
kulturtur til Kyrkøy hvor vi blant 
annet skal få oppleve Sjernarøy 
kirke og den flotte rosemalte 
utsmykningen. Etterpå går vi opp 
til øyas høyeste topp, Eikåsen 
125 moh. Hvor vi kan nyte den 
flotte utsikten. Videre blir det en 
lettgått tur i fint kulturlandskap 
via Kråke, Lundavåg, Lund og 
tilbake til kirken. Du møter opp 
på Stavanger hurtigbåtterminal 
kl. 10.15. Båtavgang kl. 10.30.
Turleder Jan Knudsen 954 10 
758 ogKristin Mæland.

TEATERKVELD 60+. 
VÅKEN DRØM – VAMP I 
TEATRET (719)
31/5
Bli med til Rogaland teater og få 
en flott teateropplevelse. Denne 
gang er det selveste Vamp vi skal 
se på teatret. Vi møter I foajeen 
på Rogaland teater kl. 1930. Vi 
har fått reservert bord der, så 
alle kan samles før forestillingen.

OVERNATTINGSTURER
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Kristoffersen 905 72 602 og Guro 
Waksvik.

HØSTTUR TIL TOMANNSBU 
(706) 
2.-4.9
Bli med på en flott tur i godt selskap 
til Tommansbu. Denne hytta ligger 
veldig fint til på de glattskurte 
grunnfjellene vest for Djupevatnet. 
Her kan vi anbefale å ta med 
fiskestangen. Turen inn går i flott 
høyfjellsterreng. Det blir på dag 2 
dagstur til Dramreisknuten 1018 
m.o.h. Turledere Hans Gornitzka 
405 11 012 og Elsa H. Andersen 
952 03 751.

HØSTTUR TIL VAKRE 
STRANDDALEN (705) 
5.-7.9
Opplev høstens farger i Suldals 
vakre høyfjellsterreng. De storslåtte 
Suldalsheiene danner rammen for 
turen til Stranddalen Turisthytte. 
Et eldorado av kontraster der høye 
fjell og skrinn natur avløses av 
frodige daler og fiskerike vann. Vi 
nyter atmosfæren på Stranddalen 
og skjemmes bort av John og hans 
vennlige stab som sørger for at 
vi stortives med sosialt samvær 
og minnerike naturopplevelser. 
Turledere Henry J. Moore 908 38 
461 og Leonard Duevel.

HØSTTUR I SULDALS VAKRE 
NATUR (704) 
6.-8.9
Opplev Jonsstøen i høstdrakt.  
Denne lett tilgjengelig hytta er 
et fantastisk utgangpunkt for 
mange flotte dagsturer og koselig 
atmosfære i godt selskap om 
kvelden Turleder Odd Inge Worsøe  
975 34 269 og Else Nygård.

MELLOM ØST OG VEST 1000 
MOH. 746 
13.-15.9
STF 60+ og Haukeliseter fjellstue 
arrangerer høsttur til foten av 
Hardangervidda 1000 moh. Bli 
med til fjells og nyt utsøkt mat, 
bekvem overnatting og fjellturer 
med turleder i vakre omgivelser 
ved Haukeliseter. Avreise tirsdag 

morgen 15. september. Info vedr. 
dette kommer. Vi trenger 3-4 
som kan kjøre, (avhengig av antall 
deltakere). Vi er framme ca. kl 
13.30. Turleder Odd Inge Worsøe 
975 34 269 og Else Nygård.

UTSIRA (756) 
28.-29.9
Bli med 60+ på tur til Utsira, 
Norges nest minste kommune og 
øya midt i havgapet!  Vi reiser med 
bil og ferje til Haugesund. Derfra 
går turen videre med rutebåten 
«Utsira» som bruker en god time 
rett ut i åpent hav til Utsira.Her 
skal vi bo en natt i Nordvikgården 
Turisthytte som hører til Haugesund 
Turistforening. Den ene dag går 
vi tur på østsiden, og neste dag på 
vestsiden. Vi spiser en fantastisk 3 
retters middag om kvelden, hos 
Daniella & Hans på Dahmsgård 
- den gamle skolen på Utsira. Vi 
tar rutebåten tilbake på kvelden, 
og regner med å være i Stavanger 
ca 21:30. Turledere Leif Bjarne 
Hansen 913 41 286 og Njål 
Sølvberg.

HØSTTUR TIL FLØRLI (708) 
21.-23.10
Vi ser frem til en flott høsttur på 
Flørli med tid for fine turer, felles 
middag og hyggelig selskap. Turer i 
området alt etter været, blant annet 
opp til Flørlistølen og underveis 

se fossen ovenfra, ut til Flørlineset 
og det første stykke opp de 4444 
trappene. Turleder Hans Gornitzka 
405 11 012.

MED SPEKTAKULÆR UTSIKT FRA 
FLOKEHYTTENE (733) 
4.-6. 11
Opplev havet og naturen fra 
Flokehyttene. Spektakulær 
panoramautsikt fra hyttene som er 
smidd inn i landskapet. Flokehyttene 
ligger ytterst på odden Ryvarden 
i Sveio. Hyttene klorer seg fast i 
fjellsprekkene som om de venter på 
neste bølge. Inne i hyttene kan du 
sitte i lune, trygge omgivelser og 
oppleve storhavet gjennom store 
panoramavinduer.  Vi går turer 
i de flotte omgivelsene og nyter 
den flotte utsikten fra hytta i godt 
selskap.  Turleder Torhild Kalstø 
932 24 244 og Inger Nessler.

Flere turer legges ut gjennom året 
og det vil forekomme endringer. Følg 
derfor med på nett for oppdatert 
informasjon. 

FOTO: ODD INGE WORSØE

BLI MED TIL KARMØY (717) 
20.-22.5
Dette blir en flott helg på Karmøy 
med fine turer, sommerfest ved 
sjøen og tur til Karmøys «høyeste 
fjell». Mer informasjon og 
påmelding finner du på stf.no. 
Turledere Torhild Kalstø 932 24 
244 og Inger Nessler.

FORSOMMERTUR I VAKRE 
BJERKREIM (702) 
10.-12.6
Bli med på tur i vakkert 
kulturlandskap fra Eikebrekka til 
Kvitlen. Den frodige Kvitladalen er 
foreslått som nasjonalpark. Det er 
ikke uten grunn! Vi tar turen i den 
kanskje aller fineste tiden, når våren 
har festet grepet og sommeren er 
underveis. Turledere Guro Waksvik 
97984811 og Gaute Njå.

SOMMER I VIGLESDALEN (759) 
13.-15.6
Bli med på denne flotte turen til 
Viglesdalen.  Stien fra Nes i Årdal 
følger en gammel drifteveg som 
ble bygget av svanske rallarer på 
begynnelsen av 1900-tallet. Stien 

følger elva som med sine mange 
kulper egner seg for bading og 
rast. Om kvelden lager vi middag 
sammen. Videre blir det flotte turer 
i godt lag. Tid og sted for oppmøte 
oppdateres på nett etter hvert. 
Turledere Henry J. Moore 908 38 
4 61 og Leonard Duevel.

TUR OG KULTUR PÅ KNABEN 
(720)
13.-15.6
Med utgangspunkt i Knaben blir det 
turer i området som er spekket med 
kultur og historie. Etter innlosjering 
i huset på Knaben blir det kort tur 
i området før vi lager og spiser 
felles middag. Neste dag blir det en 
lengre tur til gruvene før retur før 
middag og hyggelig samvær. Siste 
dag blir det også tid for en kortere 
tur før vi reiser hjem. Turleder 
Frederik Hansen (924 63 324) 
Guro Waksvik, Elsa Andersen.

DRONNINGSTIEN (714) 
17.-19.6
Denne turen er den eneste som 
kan tituleres med H.M Dronning 
Sonja, som i 2013 ble åpnet av 

dronningen.  Dronning Sonjas 
«panoramatur» går opp i 1100 
meters høyde i fjellet mellom 
Kinsarvik og Lofthus. Ordet 
panorama beskriver turen i all sin 
prakt. Her har du utsikt over fjord 
og bre og du får mulighet til å gå de 
berømte munketrappene, og ikke 
minst får du gleden av å passere 
flere tusen frukttrær på veien ned 
mot fjorden. Denne turen har alle 
Fjord – Norges kvaliteter ved seg. 
Turledere Torhild Kalstø 932 24 
244 og Inger Nessler.

BLI MED TIL STRANDDALEN 
(703) 
23.-25.8
De storslåtte Suldalsheiene danner 
rammen for turen til Stranddalen 
Turisthytte. Et eldorado av kontraster 
der høye fjell og skrinn natur avløses 
av frodige daler og fiskerike vann. Vi 
nyter atmosfæren på Stranddalen 
og skjemmes bort av John og hans 
vennlige stab som sørger for at 
vi stortives med sosialt samvær 
og minnerike naturopplevelser. 
Møt opp på STFs sitt hus i Kannik 
kl. 10.00. Turledere Bjørn 

I 2022 er det  to flotte turer til vakre Stranddalen.

Den spennende drifteveien gjennom Viglesdalen går bl.a over denne steinbroen.

OVERNATTINGSTURER
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Stavanger Turistforening 60+ 
har et bredt tilbud hvor vi blant 
annet har lagt opp til ukentlige 
bynære dagsturer. For å kunne 
opprettholde og videreutvikle 
dette tilbudet så trenger vi blant 
annet flere nærturledere. 

Ønsker du å bidra inn i Stavanger 
Turistforening sitt 60+ tilbud, 
samtidig som du knytter nye 
vennskap og får unike opplevelser 
for livet, da anbefaler vi deg å melde 
deg på følgende av STF sine kurs.

AMBASSADØRKURS 
20.01., 17.03., 21.04, 25.08., 
22.09., 27.10., 25.11.
Turbeskrivelse: Ambassadørkurset 
er et «Bli kjent-kurs», som gir deg 
en god innføring i det arbeidet 
Stavanger Turistforening gjør, og 
de verdiene foreningen står for. 
Her får du også muligheten til å bli 
bedre kjent med andre nye frivillige. 
Vi gleder oss til å møte deg og ser 
frem til mange gode opplevelser 
sammen! Kursene holdes på 
Gramstad i Sandnes og Kannik i 
Stavanger.

NÆRTURLEDERKURS (1503, 
1508, 919)   
24.01,16.02, 29.09.
Vi ønsker å invitere flere med ut på 
tur i nærmiljøet og legge til rette for 

et enkelt friluftsliv der folk bor. For å 
kunne tilby flere lokale aktiviteter og 
turer, er vi avhengig av flere frivillige. 
De frivillige er selve motoren i 
STF sitt tilbud. For å sikre god 
kvalitet på våre turer og aktiviteter i 
nærmiljøet har vi utviklet et 3-timers 
kurs, som gir grunnleggende 
innføring i de viktigste elementene i 
nærturledelse.

MERKEKURS (1500)
19.1
STF har 1250 km med merkede 
løyper. Kurset passer alle som 
har lyst å bidra til at løypene 
vedlikeholdes, enten det er løyper 
i nærområdet, eller løyper langt 
oppe på fjellet. Kurset varer inntil 
3 timer i holdes på Gramstad i 
Sandnes. Vedlikeholdsarbeidet på 

ruter består i rydding av vegetasjon, 
oppfrisking og erstatning av 
gammel merking, vardebygging, 
utskifting og erstatning av slitte 
eller bortkomne skilt, reparasjon av 
klopper og gangbaner.

GRUNNLEGGENDE 
TURLEDERKURS
Ønsker du å bli turleder i 
Turistforeningen 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. Kurset går 
over to dager og varer i 15 timer. 
Se stf.no for mer informasjon og 
aktuelle datoer.

SOMMERTURLEDERKURS
Trives du i lag med andre på 
tur? Har du erfaring fra hytte-til-
hytteturer 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 eller en uke. Se stf.no for mer 
informasjon og aktuelle datoer.

VINTERTURLEDERKURS
Vinterturlederkurset bygger 
på DNTs ambassadørkurs og 
sommerturlederkurs, og krever 
bestått disse modulene, samt bestått 
NF godkjent skredkurs. Se stf.no for 
mer informasjon og aktuelle datoer.

Sommerturlederkurs i Viglesdalen.

Ambassadørkurs i låven på Gramstad.
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KURS FOR ALLE MEDLEMMER AV STF

SOMMERRENGJØRING PÅ 
LANGAVATN (964)
21.-23.6
Vi drar til turgruppa 60+ sin 
fadderhytte Langavatn med 
kluter og kost og tar en skikkelig 
rengjøring på hytta. Påmelding til 
STF. Dugnadsansvarlig Agnar Toft, 
971 83 384.

VINTERFORBEREDELSER PÅ 
LANGAVATN (965)
4.-6.10
Vi drar til turgruppa 60+ sin 
fadderhytte Langavatn for utvask og 
klargjøring for vinteren. 
Påmelding til STF. 
Dugnadsansvarlig: Agnar Toft, 
971 83 384.

VÅRDUGNAD PÅ NODHAGEN 
(966)
28.4
Vi lufter huset og rydder i hagen 
etter vinterdvalen. Påmelding til STF. 
Frammøte Nodhagen kl. 0900. 
Dugnadsansvarlig: Helge Storhaug 
917 24 556.

HØSTDUGNAD PÅ NODHAGEN 
(967)
29.9
Både hage og hus klargjøres 
for vinteren. Påmelding til STF. 
Frammøte Nodhagen kl. 0900. 

Dugnadsansvarlig: Helge Storhaug 
917 24 556.

Per Inge Wathne er en av ildsjelene som holder uteområdet på Gramstad vedlike.

Odd Moen på dugnad på den nye hytta ved Sunnmorkvatnet i Lyngsheia.

FOTOS: JOHN PETTER NORDBØ

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 i et tak, 
samtidig som praten går løst. Noen dugnader er dagsturer, mens andre er med overnatting.

DUGNADER

FO
TO

: S
TA

VA
N

G
ER

 T
U

RI
ST

FO
RE

N
IN

G



”Velkommen 
som frivillig.


