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LOKALLAGET STRAND OG FORSAND TURLAG 

 

ÅRSMELDING 2017 FRA STYRET 

Styret har i sesongen 2017 bestått av: Hilde M. Fjetland nestleder, Inger Elise 

Fjelde sekretær, Elin Helland kasserer, Kalle Stokka styremedlem og Ane 

Johanne Næss styremedlem, Elin Aasheim Rossemyr styremedlem og Agnas 

Eystberg styreleder.  Styret har hatt 8 ordinære styremøter i 2017 og 4 

arbeidsmøter i tillegg.   

 

Strand og Forsand turlag er et lokalt turlag under Stavanger Turistforening og 

jobber aktivt for å motivere flest mulig til å komme seg ut i naturen og til et 

mer aktivt friluftsliv. Turlaget har et bredt og godt tur- tilbud som er tilpasset 

de aller fleste. Noen ønsker lange krevende turer, mens andre er akkurat begynt 

å interessere seg for friluftsliv. Vi fokuserer på å nå de som strever med høy 

dørterskel og hensikten er å inspirere folk til å komme seg ut.  Vi ønsker å få 

frem at en ikke alltid må gå så langt, men bare komme seg ut i naturen og 

begynne i det små. Frisk luft og det å bruke kroppen i naturen, gir energi og det 

er her det starter. Begge kommunene Strand og Forsand har uante tur-

muligheter og turlaget ønsker å være inspirator på veien og vekke lysten til et 

aktivt friluftsliv. 

 

Turlaget er opptatt av å ha en god bredde i tiltakene og et tilbud som når alle 

aldersgrupper.  

 

Strand og Forsand turlag gjennomførte årets turprogram som planlagt. Turlaget 

valgte ikke å la 7 topp turen utgå i 2017. Vi har fått enormt mange henvendelser 

om dette arrangementet. 7 Topp turen gjeninnføres i 2018. Det jobbes 

kontinuerlig med å gjøre tilbudene enda bedre og å sikre bredden i våre 

aktiviteter. Vi arbeider tett opp mot Strand kommune med bla. å levere GPS 

spor for oppdatering av kommunens turkart. Turlaget har etablert en stor 

gruppe frivillige som ønsker å være med å bidra ute ved behov og dette setter vi 

veldig stor pris på. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre stien og sørge for at 

stien er godt nok skiltet og merket.   
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Turlaget følger opp turbok-kassene i området Forsand, Jørpeland og Tau. 

Turene er godt besøkt og turbøker fylles opp. Fra januar i 2018 har vi også satt 

opp en turbok kasse i turområdet ved Ådnahove. Kassene er plassert ut på 

Barkafjellet, Hamrane, Førlandsåsen, Tunglandsfjellet, Ugeliåsen, Taurafjellet, 

Ådnahove og Heiahorn i Strand.  I Forsand er det Bergefjellet og Åsen. Turlaget 

opplever at dette stimulerer til at mange benytter seg av akkurat disse 

turmålene. Trekning foretas en gang i året.  

 

Turlaget var tilstede med ny DNT paviljong ute på Jørpelands holmen i 

forbindelse med Strandadagene. Det var et flott skue og vi fikk 9 nye 

medlemmer denne dagen.    

 

 

 ARRANGEMENT I 2017 

 

 05.02.2017  Kom deg ut dagen – Kveldsmattur til Rindatrollet 

Turansvarlig: Kalle Stokka / Ane Johanne Næss 

Preikestolen Fjellstue. 

   110 store og små deltakere. 

 

 07.02.2017  Årsmøte på Verkshotellet. Vi fikk inn nye gode 

krefter i styret. Lars Nessa fortalte og viste bilder 

fra opplevelsene på den dramatiske turen til K2.   

 

 23.04.2017  Fra Sørskår grendahus til Krossnesheia -      

   Dyragrovvantet med innlagt basar.                

   Turlos: Guro Harboe Ur og Leif Bruntveit 

   41 tobeinte og 5 firbeinte deltakere.  

 

 

 21.05.2017  Fellestreff på Skåpet  

Turlos: Inger Elise, Hilde Fjetland, Svein Levik, Kalle 

Stokka. Været var ikke på vår side, men likevel så var 

89 små og store deltakere på denne turen. 

   

 

 11.06.2017  Fellestur - Rotabakken – Regnanuten - Foreneset –      

Liarvatnet.  
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Samarbeid med Søndagsturkomitéen. Fra turlaget 

stiller turlos Kalle Stokka og Ane Johanne Næss.  

16 deltakere.  

 

 

 03.09.2017  Kom deg ut dagen – Refsvatnet – VannCamp   

   Vi tenner bål, baker pannebrød og griller medbrakt.  

Turlos: Ane Johanne Næss I samarbeid med 

Preikestolen Fjellstue 

72 små og store deltakere.  

 

 10.09.2017  Vinddalen – Skåpet – Flørli – Lysefjorden 

Turlos: I samarbeid med Søndagsturkomitéen, Svein 

Levik og Kalle Stokka.  

 

 17. 09.2017 «Rydd en strand dag» 

   God stemning og mye søppel ble tatt opp i sjøkanten 

   rundt Jørpelandsholmen. Arrangert av Elin Aasheim 

   Rossemyr 29. deltakere.  

 

 24.09.2017  Fellestur - Jørpelandsvågen til Preikestolen.  

Turlos: Agnas Eystberg, Inger Elise Fjelde, Hilde 

Fjetland og Kalle Stokka. 14 deltakere. 

  

 15.11.2017  Lyktetur rundt Jørpelandsholmen –  

   Turlos: Elin A. Rossemyr 

102 små og store deltakere. 

  

 10.12.2017  Førjulskos med tur og grøt – Elin Rossemyr i 

   Samarbeid med Preikestolen Fjellstue. 

   75 store og små deltakere.  

 

  

Annet. 

o Det er planlagt Ambassadørkurs og Turlederkurs våren 2018. 

o Turlaget har 1738 følgere på Facebook. 

o Turlaget har 993 medlemmer. 
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o Styret har deltatt på møte vedrørende etablering av prosjekt 

Stipatrulje i Preikestol og Kjerag stien.  

o Styret var representert på turlagssamling på Preikestolhytta i 

november 2017. 

o  Turlaget  

 

  

 

TURPROGRAM for 2018. 

På styremøte i oktober ble følgende turer planlagt.   

 

 21.01.2018  Kom deg ut dagen – Natursti, familieaktiviteter og 

   vafler. Turlos: Elin Aasheim Rossemyr, Ane Johanne 

   Næss og Elin Helland. 107 deltakere  

  

 22.04.2018  Tre-Topptur i Nordre Strand med innlagt basar. 

   Turlos: Guro Harboe Ur og Leif Bruntveit. 

 

 27.05.2018  Fellestur via Hengjane, Brattelinuten med retur 

   fra Bratteli kai. Turlos: Kalle Stokka, Agnas Eystberg 

   og Inger Elise Fjelde. 

  

 10.06.2018   Topp turen – «den lokale styrkeprøven» Turlos: Agnas 

   Eystberg, Hilde Fjetland, Inger Elise Fjelde og Kalle  

   Stokka 

 

 02.09.2018  Kom deg ut dagen – Familetreff på Skåpet. Turlos: Elin 

   Aasheim Rossemyr, Elin Helland, Ane Johanne Næss og 

   Siri Næss. 

 

 22.09.2018  Fellestreff på Ørnabu – Samarbeid med JUS på 

   Jørpeland. Turlos: Hilde Fjetland, Inger Elise Fjelde 

   og Agnas Eystberg.  

 

Strand og Forsand turlag har etablert Barnas Turlag som en del av 

friluftstilbudet vårt.  

 

Alle turer/arrangement blir annonsert på Facebook og noen blir annonsert i 

Strandbuen. Alle arrangement ligger på Stavanger Turistforening sin side.    

 

Har du lyst å vite mer? Ta en titt her:  
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 https://www.stf.no/strand-og-forsand-turlag/ 
 

 

Facebook: Strand og Forsand turlag 

 

Jørpeland, den 6. februar 2018 

Agnas Eystberg 

styreleder. 

 

Hilde M. Fjetland, Inger Elise Fjelde, Ane Johanne Næss, Elin Aasheim 

Rossemyr, Elin Helland, Kalle Stokka og Agnas Eystberg.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stf.no/strand-og-forsand-turlag/

