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VELKOMMEN TIL NYTT   TURÅR 2019

Kjære Medlemmer, Turgåere og NaturEventyrere!

FOT har nå medlemsrekord på nesten 900 medlemmer. Hvert medlem, hver turgåer
og hver frivillig er alle like verdifulle.

I skrivende stund er Ingvald Tjørnhom fortsatt savnet. Ingvald er en av de mange som
har tråkket opp stier og løyper og lagt til rette for at vi andre kan fotfølge ut i naturen. Vi
trenger slike som Ingvald og vi trenger alle som kan være med på å bringe FOT videre.

Yvonne ble allerede 10. april presentert som årets forbilde i FOT. På dugnad i Li fikk
hun nesten kappet av hele tuppen av tommeltotten. Etter at hun var blitt fraktet til
sykehus, sydd og fått bandasje, så kom hun traskende tilbake gjennom skogen fra Fidsel
i mørket lørdag kveld, for fortsatt å være med på dugnad på søndag. Dette står det
respekt av. Ung eller gammel: hver og en er like verdifulle for FOT.

Er du klar for å padle havkajakk? Onsdag 1. mai holder vi første organiserte padletur i
FOT. Meld din interesse for å delta, lære å padle, teknikkurs og Våttkort, FOT satser nå
på å organisere padleturer, der vi pakker kajakken med telt, sovepose og primus –
padler av gårde til nye mål og etter nytt kart som viser padleruter.

Ti På Topp Tur Kart – en aperitittvekker – er nå ferdig. Her får du ideer til å søke på ut.no
for nærmere beskrivelse av den rute du velger å gå.

GOD TUR i 2019  - BLI MED PÅ NYE EVENTYR MED FOT!

Lilly Marie Kongevold
Styreleder FOT

Kontakt oss:
Epost: fot@dnt.no
Facebook: Flekkefjord og Oplands Turistforening
Hjemmeside: www.fot.dnt.no

FØLG OSS PÅ
INSTAGRAM:

TURISTFORENING



KOM DEG UT - MELD DEG INN

ALLEMANNSRETTEN
Dette er en viktig lov som gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge,
uavhengig av hvem som er grunneier. Dette er et gratis fellesgode og en del av vår
kulturarv, men det utløser også din plikt til å opptre varsomt og med hensyn til
naturen og dyrelivet i  området hvor du ferdes. Miljødirektoratet har det overordnede
ansvaret for allemannsretten. Les mer på www.miljodirektoratet.no

DNT-HYTTA "GÅRDEN LI"
Gården Li er en turisthytte i Flekkefjord, nydelig beliggende med utsikt mot havet. Du
kan forhåndsbooke hovedhuset, dette gjør du på www.listerbooking.no. Stegeløa er
vanlig sikringsbu.  Her benyttes  DNTs universalnøkkel som kjøpes på DNT-butikker
eller dnt.no .  For mer informasjon om Gården Li kan du besøke våre hjemmesider.

#FINNHODET
Flekkefjordskunstner og turentusiast, Christian Sunde, har over lengre tid hatt et
hemmelig kunstprosjekt. Han har laget små hoder og plassert dem ute blant folk,
fjell, trær og mose. Christians prosjekt er en kunstopplevelse i verdens fineste galleri
og det er åpent  alle dager, hele året!   Turtips:  #finnhodet #christiansundekunst

DE NYE FJELLVETTREGLENE
#1   Planlegg turen og meld fra hvor du går
#2   Tilpass turen etter evne og forhold
#3   Ta hensyn til vær- og skredvarsel
#4   Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer
#5   Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre
#6   Ta trygge veivalg.  Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is
#7* Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er (Ha med ekstra strømkilde til GPS)
#8   Vend i tide, det er ingen skam å snu
#9   Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

BARNAS TURLAG (BT)
Barnas Turlag er akkurat det det høres ut som, barnas EGET turlag. Denne
turgruppen har eget program som passer for hele familien. BT arrangerer fellesturer i
fleng som du kan velge mellom. I tillegg kan du lære både tips og triks til hvordan du,
sammen med barna dine, kan få en best mulig tur.
Er du ny turgåer, kan Barnas Turlag være en flott introduksjon til løyper og turer i ditt
nærområde, som du senere kan benytte deg av på egenhånd. Mer informasjon kan du
finne på våre hjemmesider, eller ved å følge barnas turlag på facebook.

BLI MEDLEM I FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING (F.O.T)
FOT er med sine 128 år en av Norges eldste turistforeninger.  Antall medlemmer
nærmer seg 900, og dette er ny rekord!   For å bli medlem i FOT må du melde deg
inn i DNT. Vi følger veiledende priser . Innmelding: www.dnt.no

Bli medlem du òg - og bli en del av  felleskapet!



FELLESTURER 2019

KOM DEG UT søndag 3. februar
Den nasjonale turdagen hvor alle er
invitert med ut på tur. FOT arrangerer
flere turer i flere kommuner denne
dagen.  Det blir noe for enhver smak!

ÅRSMØTE FOT torsdag 28. februar
Denne dagen avholdes det årsmøte for
Flekkefjord og Oplands Turistforening.
Det blir enkel servering og årsmøtet
annonseres i avisen i forkant.

SKITUR I SIRDAL lørdag 2.-3. mars
Turen går til Støle turisthytte fra
Skreådalen. Overnatting. Kupert
terreng,  fjellski benyttes. Påmelding.
Ansvarlig: Margrethe Åsly og Elise Toft.

OVERNATTINGSTUR I SIRDAL
fredag 22. -24. mars
Turen går fra Hunnedalen til Sandvatn
og Børsteinen turisthytte. Krevende tur.
Fjellski benyttes. Påmelding.
Ansvarlig: Margrethe Åsly og Elise Toft.

GÅRDEN LI søndag 7. april
Tradisjonen tro er det sesongåpning av
Gården Li første søndag i april.
Ta med pølser, kakao og godt humør,
- vi står for bål. Turen passer for alle.

PÅSKETUR TIL RINNA I LYNGDAL
Skjærtorsdag 18. april
Det blir natursti, pølsegrilling, kaffe,
og leker for barna. Oppmøte Austad.
Ansvarlig: Gjert Caspersen.

SKITUR TIL LORDEHYTTA 20. april
Dagstur fra Knaben. 26 km t/r.
Krevende.  Oppmøte kl. 10  ved
Reinshommen hyttefelt. Ansvarlig: Leif
Hunsbedt og Siri Moi Mjaaland.

TUR I BAKKE søndag 28. april
Turen går fra Coop Sira via
Birkelandstunet til Brokkestemmen.
Samarbeid med Bakke Kultur-
historiske Forening.
Ansvarlig: Sylvia Imhof.

Følg  facebooksiden "Flekkefjord og Oplands Turistforening (FOT)"  for
oppdatert informasjon i forkant av turene.



FELLESTURER 2019

DEN STORE DUGNADSDAGEN
søndag 5. mai kl. 10-14
Har du litt tid til overs og har lyst å
være med oss denne dagen å rydde sti
og drikke kaffe?  Vi har flere stier i flere
kommuner som skal re-merkes/
ryddes. Kontakt oss på fot@dnt.no.
eller se facebook for nærmere info.

TUR PÅ KYSTSTIEN søndag 19. mai
Relativt lettgått tur i Farsund.
Ansvar: Turkomiteen

TUR TIL  NYLANDSVARDEN I
LYNGDAL torsdag 30. mai
Oppmøte på Grendehuset i Austad kl.
11.00.   Ansvarlig: Gjert Caspersen.

PADLETUR onsdag 1. mai
Turen går innaskjærs. Påmelding.
Begrenset antall.
Ansvarlig: Lilly Marie Kongevold.

FRILUFTSCAMP  I  JUNI/ AUGUST
Friluftscamp for 5.-7. klasse er under
planlegging.  Campen er et
samarbeid mellom Lister Friluftsråd
og FOT.
Ansvarlig: Dag Fredriksen

OVERNATTINGSTUR  10.-11. aug.
I år går overnattingsturen fra Salmeli
til den nye turisthytta Kvinen, som
tilhører DNT Sør.  Dette er en krevende
tur. Begrenset antall. Påmelding.

KOM DEG UT søndag 1. september
Den nasjonale turdagen hvor alle er
invitert med ut på tur. Barnas Turlag
har arrangement i nærmiljøet.

                                   VISSTE DU?
    På UT.no finner du en rekke flotte turer i ditt nærområde!

*Endriger i programmet kan forekomme



BT   FLEKKEFJORD - LUND  - LYNGDAL

FLEKKEFJORD
-Nyttårsdresin
-Sesongåpning av Gården Li første helg i april
-Geocache-tur

LYNGDAL
-Telttur i Epledalen
-Lommelykttur
-Fisketur
-Turer til småtopper rundt i distriktet

LUND

SØNDAG 31. MARS: VOREKNUTEN
Vi går fra parkeringsplassen like etter innkjørselen til Åvedal kl 12.00. Turen er
tilpasset alle, da det er grusvei helt frem. Ta med matpakke.

KVINESDAL
AUGUST: Overnattingstur på Sanden på Knaben. Ta med telt og  grillmat.

    TURER BLIR ANNONSERT PÅ FACEBOOK!

Barnas Turlag har et godt og variert turtilbud for barn og unge
helt opp til 13-årsalderen. Å ta med seg barna ut på tur er noe
av det mest givende vi kan tenke oss. Verdens største lekeland
ligger for deres føtter - hvem vil ikke oppleve det? BT er aktive
på Facebook og annonserer alle sine turer der. Følg dem  - så
er du alltid oppdatert, selv når de tar en tur på sparket!



ÅRETS TURER 2019
Flekkefjord
1. Simonskirka* Dato:
2. Lafjell ved Lavoll Dato:
3. Hågåsen, Hidra*  Dato:
4. DNT-hytta "Gården Li " Dato:
Kvinesdal
5. Knabekniben* Dato:
6. Tjødneskarknuten v/Gaustad-via/topp (NY)  D:
7. Heieknuten (NY) Dato:
Farsund
8. Storefjell* Dato:
9. Lille-Prekestolen* (NY) Dato:
10. Tjortemyra Dato:
Lyngdal
11. Kvinatoppen (NY) Dato:
12. Homskniben* Dato:
13. Morsfjell, Kvås* Dato
14.          Rinna, Austad Dato:
Lund
15. Sandstøl* Dato:
16. Solknuten, Heskestad Dato:
17. Gullbergknuten*
18.          Nasa
Sirdal
19. Hovsknuden* (Josdal) Dato:
20. Bånefjell Dato:

(*Geocache)
BLI MED I TREKNINGEN AV PREMIER  (FOR  DNT-MEDLEMMER)

Navn:________________________________________Tlf.______________________

E-post:_______________________________________Kommune:_______________

 Send til  fot@dnt.no - emnefelt: Årets Turer 2019 - innen 2.2.2020



www.fot.dnt.no

Fo
to

:

TUSEN TAKK TIL ALLE STØTTESPILLERE!

Vi heier på deg hele   
veien til toppen!

 FLEKKEFJORD

SPAR MILJØET
fot.dnt.no/

toppturer-2019


