	
  
	
  

Årsmelding	
  2016	
  Sandnes	
  Turlag.	
  
Styret:
Knut Sellevold
Pål Andersen
Else Jonnie Bråstein
Jan Woldstad
Sissel T. Torgersen
Mari Ueland
Eivind Knutsen
Annette Hauge

Fungerende leder f.o.m. august 2016
Permisjon f.o.m. august 2016
Kasserer
Sekretær. Løyper /stier/ dugnad
«10 på topp»
IT ansvarlig/ Barnas Turlag/ Kajakk (ny f.o.m. årsmøtet)
Styremedlem (ny f.o.m. årsmøtet)
Gikk ut av styret før sommeren 2016.
(Ansvar for Barnas Turlag høsten 2016)	
  	
  

Styrets arbeid:
Styret har hatt 8 styremøter (inkl. julemøte) og ett årsmøte.
Av saker som har vært opp til behandling kan nevnes:
* Vedtak om oppstart av Turvennprosjekt i samarbeid med Flyktningenheten i Sandnes.
* Henvendelse om Sandnes Turlag skulle ta ansvar for aktiviteten i det som ble kalt Austrått
Turkompani. Styret anså det som en ikke overkommelig oppgave ut fra de ressurser en rådde over.
* Planlegging og gjennomføring av større arrangementer som 2 «Kom deg ut dager», lansering av
«10 på topp», høstmøte med foredrag av Tore Sunde Rasmussen om «7 summits».
*Løpende evaluering og referat av status på alle våre virksomhetsområder er fast post på alle møter..
* Etablering av samarbeid med Bersagel kajakklubb.
* Planlegging og gjennomføring av medarbeidersamling for frivillige medarbeidere.
*Utredning og diskusjon om bruk av «Frivillighetsmillionen». Det ble vedtatt å bruke støtten fra
Sandnes kommune (kr. 39.000) til uteområdet rundt Gramstadhuset. Innkjøp av steinbenker og
steinbord. Det skal plasseres en plakett på et av steinbordene med takk til Sandnes Kommune
for gaven.
* Utarbeide program for aktivitetene i 2017.
* Planlegge, organisere og gjennomføre dugnader og arbeid på stier løyper.
	
  	
  

Medlemstall
Ved utgangen av 2016 hadde Turlaget 4828 medlemmer. Det er økning på 7.6% fra 2015 av.
	
  

Arrangementer / Møter (hvor vi har deltatt)
01.01.16 Mottakelse i Sandnes Kulturhus med utdeling av innsatspokal til Sandnes Turlag
28.01.16 Ambassadørkurs Pål Andersen. 25 deltagere.
07.02.16 Kom deg ut dagen Gramstad
17.04.16 Lansering av 10 på topp
28.04.16 Innlegg på Landskonferanse «Vennlige kommuner» Folkehelse og integreringom turvennprosjekt.
29.05.16 7 nuts tur- løypelegging i forkant og arrangement gjennomføring
07.06.16 Tur til Dalsnuten med Landskonferanse for friluftsråd- orientering om stiarbeid.
04.09.16 Kom deg ut dagen Gramstad.
05.11.16 Åpning av Friluftslåven, 2016 lykter Gramstad
10.11.16 Høstmøte Vitenfabrikken. Tore Sunde Rasmussen: «7 summits.»

24.11.16 Innlegg på seminar Diakonihøyskolen om Turvennprosjekt.
24.11.16 Medarbeidersamling for våre frivillige dugnadsfolk Gramstad
28.11.16 Konferanse IMDI Gardermoen (Turvennprosjekt)
	
  

Rapport 10 på topp i Sandnes 2016.
Komiteen har bestått av en fra styret og 3 frivillige. Vi har hatt 4. komitemøter. Disse 10 toppene har
vært med: Selvikstakken, Sulken, Undeknuten, Eilevfjellet, Lifjellet, Dalsnuten, Krossfjellet,
Vårlivarden, Vedafjell og Grimslifjellet. 5 av toppene skal være barnevennlige.
Trykket opp 6000 turfoldere og 3000 klippekort + plakater og 500 diplomer. Klippekortene var nye for
året. Tenkt til barna, - positivt mottatt. 1. nov. var det ca. 175 turfoldere og ca. 100 klippekort igjen
hos Hetland sport. Turfolderen og klippekortene har vært og fått på Bibilioteket, Hetland Sport og
Tursenteret i Stavanger. + rådhuset, og på Gramstad.
Postkasser ble satt opp på Grimslifjellet, Eilevfjellet og Undeknuten.
Vi søkte støtte hos Sviland bydelsutvalg. Fikk innvilget kr: 4000 til 2 postkasser i nærområdet på
Sviland. (Grimslifjell og Undeknuten).
2 bedrifter har støttet oss med kr: 2000 hver. 3 bedrifter har sponset oss med gevinster til
trekningen. Samarbeid med Sandnes kommune ang. kart har fungert veldig bra.
Lanseringen var søndag 17.april på Gramstad. Annonse i Sandnesposten.
Arrangementet varte fra kl. 11.00 - 14.00. Hadde varme griller og salg av vafler etc. Gramstads
venner var med. Fikk låne Turbo drakten. Populært. Hadde og stylter, bokselek og hoppetau.!
Ga ut ca. 500 turfoldere og 500 klippekort. Vellykket arrangement.
10 på topp prosjektet var omtalt i Næring i Sandnes, - fin reportasje. Skrev og et innlegg til Fjell og
vidde «stavangersidene» som ikke har blitt satt inn (etter forespørsmål fra STF).
Innlevert turkort var 503. Alder fra 1 år til 77 år. Ca.2/3 fra Sandnes. Vi
Forhånds trakk på et komitemøte og lanserte på Høstmøte vinnerne. 5 gevinster i barneklassen og 5
gevinster i voksenklasse.
ca: 100 dugnadstimer er gått med i arbeidet.

Samarbeid med Bersagel Kajakklubb
Det ble høsten 2016 startet et samarbeid med Bersagel Kajakklubb for å kunne tilby ett nytt tur tilbud i
Sandnes Turlag. Deltagere har måtte hatt eget utstyr, men de som melder seg inn i Bersagel
kajakklubb har fått tilbud om å låne utstyr gratis gjennom klubben.
Turene har gått på onsdager fra Nodhagen med totalt sju padleturer. Det har vært utfordrende å få med
deltagere høsten 2016, men noen av grunnene til det kan være: dårlig vær, at Stavanger kajakklubb har
hatt noen onsdager med padling i Lutsi vannet, at vi bare har tilbudt turer fra Nodhagen som er sjø og
ikke ferskvann, for tett padletilbud (hver onsdag ut høsten). Oppmøte statistikk er følgende:
17.08.16 Padletur Nodhagen

3 deltagere

24.08.16 Padletur Nodhagen

0 deltagere

31.08.16 Padletur Nodhagen

2 deltagere

07.09.16 Padletur Nodhagen

2 deltagere

14.09.16 Padletur Nodhagen

4 deltagere

21.09.16 Padletur Nodhagen

0 deltagere

28.09.16 Padletur Nodhagen

0 deltagere

Tils 11 deltagere

Barnas Turlag Sandnes
Barnas Turlag Sandnes har hatt sitt første aktive år i Sandnes Turlag. Anette Hauge har hatt ansvaret
for Barnas Turlag Sandnes 2016. Turene som har blitt arrangert har gått til 5 av de barnevennlige
toppene som ligger under «10-på-topp». Turene i Barnas Turlag har gått til følgende topper:
Krossfjellet, Grimslifjell, Vedafjell, Vårlivarden og Dalsnuten.
Det var to besøk til Krossfjellet og i tillegg til toppturer ble det arrangert en overnattingstur i telt til
Alsvik Natursenter 1. – 2. oktober. George Cole og Tore Dahl var turledere på overnattingsturen til
Alsvik.
Totalt har det blitt arrangert sju turer i Barnas Turlag Sandnes 2016. Statistikken er som følger:
29.05.16 Tur til Krossfjellet

31 delt. + 2 turledere

12.06.16 Tur til Grimslifjell

18 delt. + 1 turleder

28.08.16 Vedafjell

38 delt. + 2 turledere

07.09.16 Krossfjell

2 delt. + 1 turleder

18.09.16 Vårlivarden

11 delt. + 2 turledere

01- 02.10. 16 Alsvik Overnattingstur

34 delt. + 2 turledere

23.10.16 Dalsnuten

4 delt. + 2 turledere

Tils 150 deltagere

Turer
Sandnes Turlag har i 2016 arrangert fellesturer som er åpent for alle.
Følgende turer er gjennomført:
24.04.2016 To stakker og en nut- Selvikstakken, Serifjellet og Bynuten

23 deltakere

08.05.2016 Topptur til Sulken i Sandnes fjellbygd

17 deltakere

08.05.2016 Kulturhistorisk vandring på Dale

8 deltakere

18.05.2016 7 nuts trimmen tur 1

16 deltakere

25.05.2016 7 nuts trimmen tur 2

25 deltakere

05.06.2016 Tur Lifjell

7 deltakere

12.06.2016 Tur Skeisfjell og Haslenuten

20 deltakere

28.08.2016 Grimslifjell

17 deltakere

18.09.2016 Maudland Eilivsfjell

14 deltakere

13.11.2016 Kjølleknuten – Veraland

8 deltakere

Alle turene var med 2 turledere.
Tils. 155 deltakere

Turvennprosjektet
Prosjektet ble startet opp som et samarbeid med Flyktningenheten. Det kalles «Språktrening med
Sandnes Turlag» Prosjektet inngår i det to-årlige introduksjonsprogrammet for alle som blir bosatt i
Sandnes Kommune. Flyktningenheten bidrar med en person i dette arbeidet.
Hver 14 dag går en turer i nærmiljøet i Sandnes.. På turene bruker omgivelsene aktivt i språkarbeidet.
«I stedet for plansjer bruker vi pekefingeren». Svært mange tema blir berørt alt fra kjennskap til skilt i
trafikken, tolkning av ulike skilt som gitr informasjon, natur og miljø, lokal historikk og
samfunnskunnskap/historie m.m. De ukene det ikke er tur, undervises det i tematikk opp mot
lokalmiljø og turgåing, bekledning, friluftsliv m.m.

Det er nå registrert ca 40 frivillige «turvenner» som regelmessig mottar informasjon via mail. Den
aktive kjernen er en gruppem på 12- 15 som deltar på de fleste av turene.
Fra Flyktningenheten har gruppen variert mellom 12- 15 deltagere. Hvert halvår avsluttes med en
«avslutningsfest». Om våren er det grillfest, til jul «grøtfest».
Her er oversikt over turene:
28.01.16 Hana- Ulvanut
24 deltagere
11.02.16 Sentrum- Trones
28 deltagere
25.02.16 Ganddal
28 deltagere
10.03.16 Berheimsnuten
27 deltagere
14.04.16 Dale- Dalevann
27 deltagere
28.04.16 Ragnhildsnuten
22 deltagere
26.05.16 Lura
25 deltagere
09.06.16 Avslutning Gramstad
26 deltagere
25.08.16 Dale – Dalevann
18 deltagere
08.09.16 Ulvanuten
23 deltagere
22.09.16 Ragnhildsnuten
10 deltagere
06.10.16 Sandved
14 deltagere
20.10.16 Kollirudlo – Kubbetjørn
26 deltagere
03.11.16 Bogafjell
2o deltagere
17.11.16 Berheimsnuten
24 deltagere
01.12.16 Juleavslutning Gramstad
24 deltagere
Tils. 376 deltagere

Dugnad med løyper og stier
De løypene som frivillige i Sandnes Turlag etterser, vedlikeholder og oppgraderer, finnes i umiddelbar
nærhet til bebyggelsen i den nordøstlige delen av Sandnes by. Løypene er av generell god kvalitet, de
er varierte og byr på flott utsikt fra toppene. Spesielt har turen til Dalsnuten en sterk tiltrekningskraft
på turgåere, fra hele fylket og folk lengre utenfra, med ulik erfaring og ferdighet til å komme seg fram
til fots. Men det at løypene er så populære at folk går her i hundretusenvis hvert år, fører til stor slitasje
og stort behov for vedlikehold og oppgradering. Sandnes Turlag er svært glad for at Sandnes
kommune og Stavanger Turistforening ser dette og innser at disse friluftsområdene har så stor verdi at
midler må settes av for å holde området i orden.
Turløypene strekker seg fra Hana, til Gramstad, Dale, Lifjell og østover mot Bjørndalsfjellet.
Sommeren 2015 ble Turløype 1, fra Sandnes sentrum til Gramstad, merket og ryddet, og denne løypa
brukes nå for å komme til fots inn i marka, blant annet under "7nuts-turen." Frivilllige har dette året
gått opp denne stien, samt noen av tilførselsløypene med GPS-målinger og med vurderinger av hvor
stolper og skilt skal settes opp. Vi håper å få montert dette i løpet av 2017.
I april 2016 ryddet turlaget to stier i området Dalsvågen-Dale-Holmavika-Ø. Eikenut. Disse er nå
merket og gjort tilgjengelige for turfolket, men skilting kommer ikke før i løpet av 2017.
Ellers har våre frivillige vært med på dugnader på den nye Gramstad-låven, under steinleggingen på
stien opp mot Dalsnuten, det rutinemessige arbeidet med vedlikehold og merking av løypene, samt ved
arrangementer som Turlaget eller STF har gjennomført i løpet av året.
Våre dugnadsfolk har gjennom dette arbeidet utført noe mer enn 500 arbeidstimer.

Økonomi:
Sandnes Turlag har i 2016 hatt en god økonomisk styring i regnskapsperioden som går fra
01.01.2016 til 31.12.2016. Av større poster i året kan nevnes kr 29,000,- i tilskudd fra SRbank-1 og kr 39.000,- i driftstilskudd fra Sandnes Kommune. Sist nevnte kr 39,000,- ble i sin
helhet brukt til et flott steinbord som ble gitt som gave til den nye låven på Gramstad. Gaven

ble overrakt ved åpningen av låven og blir merket med en fin plate og med inskripsjon som
viser hvor gaven kommer fra. Beh pr 31.12.2016 er kr 42.265,-.
Sandnes 01.02.2017
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

