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VELKOMMEN TIL NYTT TURÅR 2018

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

Kjære Medlemmer, Turgåere og NaturEventyrere – DNT 150  I  2018!

I 2017 forsøkte vi å styrke turgleden, tilbud og samholdet mellom alle våre
medlemskommuner og vi ser at det bærer frukter. Det kan nå vandres på Brudleruta
mellom Sirdal og Kvinesdal. I samarbeid med skolene ble det arrangert Opptur for
8.klassinger i Farsund  på Nordberg fort. I Lyngdal styrket vi  tilbudet via våre turvenner i
Austad. I Kvinesdal jobber nå en meget driftig hyttekomite med planene for ny
turisthytte ved Bergetjødn på Knaben. I Lund har dyktige frivillige løftet Barnas Turlag
mange hakk opp. I Flekkefjord ble det avholdt leirskole for barn på gården Li som en del
av Bufdirs satsning på bekjempelse av barnefattigdom. Fortsatt samarbeid med de
flinke folkene i Historielagene har blitt prioritert. Leirskole ble også holdt på
Hauglandsstranda. Satsing på tilbud om havkajakkpadling fortsetter. Nysatsing på
tilbud om klatring, der BT Flekkefjord samarbeider med Kvinesdal Rock Klatreklubb.
Kjekke opplevelser i 2017 gjør at vi gleder oss til å ta fatt på jubileumsåret 2018 hvor
både kjente og nye tilbud skal deles med dere. Programmet er rikholdig og variert!
Unge småbarnsforeldre bidrar fantastisk og seniorer utfordres til å bli ennå mer aktive i
2018 – gjerne sammen med barnebarn.Vi vet at det finnes mange spreke pensjonister i
våre kommuner, vi oppfordrer dere til å dele av deres turglede.
Mosjon, vennskap og nettverk er nødvendig uansett alder.
I naturen kan man også være alene uten å være ensom.
Dugnadsgjenger står på - hele året! Vi skylder dem en stor takk både for rydding og
merking av stier, koking av kaffe, snekring, lyngsviing, komitémøter, turledelse mv.;
TAKK for deres innsats for å tilrettelegge for turglede - dere er uvurderlige.
Til alle som ikke er medlemmer: husk på dette frivillige arbeidet som legges ned, det er
ikke for mye å si at vi hadde vært fattigere både på opplevelser og tilbud uten den
fantastiske dugnadsinnsatsen som utrettelig legges ned.
 FOT er en av de eldste turistforeningene i DNT, men er ikke utdatert og vi gleder oss til
nye utfordringer i året som kommer.

GOD TUR i 2018  - BLI MED PÅ NYE EVENTYR MED FOT!

Lilly Marie Kongevold
Styreleder FOT

FØLG OSS PÅ
INSTAGRAM:

TURISTFORENING



KOM DEG UT - MELD DEG INN

BARNAS TURLAG
Barnas Turlag er akkurat det det høres ut som, Barnas EGET turlag. Denne
turgruppen har eget program som passer for hele familien. De 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.

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 og du kan lese mer om den på
www.miljodirektoratet.no

#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. Kanskje du skulle se litt nærmere neste gang du går tur? Huke deg
ned og kikke litt ekstra under den store steinen? Løfte på busken du ellers bare hadde
gått forbi. Legge deg på magen og kikke over kanten, eller gå turen du aldri før har
gått. Christians prosjekt er en kunstopplevelse i verdens fineste galleri og det er åpent
hele døgnet, alle dager, hele året! Ta vare hodene, behandle dem fint, så turgåeren
som kommer etter deg får muligheten til å oppleve det samme. En god leveregel i
naturen generelt!  #finnhodet #christiansundekunst

KART OG UT.NO
I 2018 vil vi ha klart et nytt toppturkart, som viser i hvilke kommuner de forskjellige
toppene befinner seg. Dette kartet må du ta vare på, for det er like aktuelt til neste år!
Du kan ikke gå etter kartet, men det vil vise deg hvor toppen ligger. Når du har funnet
toppen din må du bruke ut.no eller turkartet til den respektive kommunen (fåes bla
kjøpt på turistkontorene).
Vi merker og rydder stier så godt og ofte vi kan, men husk at du alltid går på eget
ansvar! Ta dine forhåndsregler og bruk sunn fornuft. #fjellvettreglene

foto: linda_mydland

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, som betyr at du kan gå ut og om det er plass er du velkommen til å
overnatte.  For tilgang til sovesal må du ha DNTs universalnøkkel.  For mer
informasjon om Gården Li kan du besøke våre hjemmesider.

BLI MEDLEM I FOT
FOT er en medlemsforening som baserer seg på frivillig innsats og
medlemskontigenter. Vi er ikke kommunale eller statsstøttet.
For å bli medlem i FOT må du melde deg inn i DNT. Vi følger veiledende priser og
ønsker selvsagt så mange medlemmer som mulig. Nytt er muligheten for
familiemedlemsskap. Som medlem får du mange fordeler og skulle du ønske å
engasjere deg litt ekstra, er du selvsagt også velkommen til å bidra i en av våre mange
komitéer. I FOT er alle velkommen!  innmelding: www.dnt.no



FELLESTURER 2018

KOM DEG UT søndag 21. januar
Den nasjonale turdagen hvor alle er
invitert med ut på tur. FOT arrangerer
flere turer i flere kommuner denne
dagen.  Det blir noe for en hver smak!
Følg med i avisene, facebook og våre
hjemmesider for mer informasjon.

LEIR PÅ KNABEN LEIRSKOLE uke8
Fra mandag 19. til torsdag 22.
arrangeres det vinterferieleir på
Knaben. Alt er gratis og det vil bli tatt
påmelding. Leiren er for barn i følge
med foresatt. Følg med på facebook
og hjemmesider for informasjon.

ÅRSMØTE FOT 27. februar
Denne dagen avholdes det årsmøte for
Flekkefjord og Oplands Turistforening
på Signaler Næringshage Flekkefjord.
Det blir enkel servering og Årsmøtet
annonseres i avisen i forkant.

SKITUR PÅ KNABEN 18. mars
Det inviteres til Venehei på Knaben.
Se hjemmesider for mer informasjon.
Påmelding.  Guide: Siri Moi Mjaaland.
Turen har værforbehold.

TUR TIL RINNA 29.mars
I samarbeid med Austad Historielag
arrangeres til tur til Rinna i Austad.
Start kl.13 ved Austad Kirke, Lyngdal.
3 km. på grusvei eller tursti i terreng.
Natursti, Pølser, egg og Kaffi/saft
Ansvarlig: Gjert Caspersen

GÅRDEN LI søndag 8. 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.
Følg med på Facebook og
hjemmesider for mer informasjon.

TUR I BAKKE søndag 15. april
FOT inviterer i samarbeid med Bakke
Kulturhistoriske forening til en
historisk vandring i vakre Bakke.
Informasjon på våre hjemmesider.
Ansvarlig Sylvia Imhof Bakke

TUR I LYNGDAL torsdag 10. mai
I samarbeid med Austad Historielag
arrangeres det tur til Nyland. Start kl.
13 Austad Kirke. Turen passer for alle.
Matpause og historieinformasjon
underveis. Ansvarlig:Gjert Caspersen

"Jeg lar bare tankene gå seg en tur for seg selv, og så går jeg ved siden av."
                                                               -Anne-Cath Vestly-



FELLESTURER 2018

TUR TIL HAUSVIK FORT 10. juni
Start kl.1300 Hausvik Maritime i
Austad, Lyngdal. 3 km på grusvei,
ulendt sti i terreng. Matpause.
Historieinformasjon underveis
Arr. FOT og Austad Historielag, Gjert
Caspersen

FRILUFTSCAMP 15.-17. juni
Friluftscamp på flotte Laundal
Naturskole i Farsund. 5.-7. klasse.
Campen er et samarbeid mellom
Lister Friluftsråd og Flekkefjord og
Oplands Turistforening.
Ansvarlig Dag Fredriksen

OVERNATTINGSTUR  12-13. august
I år går overnattingsturen i regi av
turkomitéen til Kvitlen som tilhører
Stavanger Turistforening.
Turen vil bli annonsert både på
facebook og hjemmesider.
Krever påmelding til Turkomitéen.

TUR I SIRDAL søndag 27.august
FOT inviterer til en flott tur i  vakre
Sirdal kommune. Nærmere
informasjon om turen får du på våre
hjemmesider samt facebook når turen
nærmer seg.
Ansvarlige for turen er Turkomitéen

KOM DEG UT søndag 3. september
Den nasjonale turdagen hvor alle er
invitert med ut på tur. FOT arrangerer
flere turer i flere kommuner.
Følg med i avisene, facebook og våre
hjemmesider for mer informasjon.

BRUDLERUTA søndag 9. september
Denne dagen tar vi turen over den
historiske brudleruta mellom
Kvinesdal og  Sirdal.
Det blir en guidet tur og man
medbringer selv mat og drikke til
turen. Ansvarlig er turkomitéen.

*endringer i programmet kan forekomme

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



BT FLEKKEFJORD OG LUND

FLEKKEFJORD

JANUAR: NYTTÅRSDRESSIN

FEBRUAR: AKETUR

MARS: TUR MED KVELDSMAT OG
GEOCACHING

APRIL : TUR TIL BRINGEDAL

JUNI:
TUR TIL SALAMANDERDAMMEN
22.-24. OVERNATTING GÅRDEN LI

JULI: SYKKELTUR TIL
HAUGELANDSTRAND

AUGUST:
10.-12. OVERNATTINGSTUR

SEPTEMBER: OVERNATTINGSTUR
SPRANGEDALEN

OKTOBER:
FOTOTUR TIL SØYLANDSVARDEN

LUND
2. FEBRUAR: AKETUR
Turen går klokken 11:00. Møt opp ved
Sætrahytten. Dette er en nistetur.
Valgfritt om man vil ake eller stå på ski.

7. APRIL: TUR TIL HAIEN
Tur til "Haien" og stien til lysløypa og
gapahuken. Parkering ved kirken.
Turen går klokken 11:00 og er en
nistetur. Passer for tur med bæremeis.

16. JUNI: BADETUR TIL SIRA
Tur til badeplassen på Sira, ved kirka
klokken 15:00. Dette er en grilltur.
Parkering ved badeplassen. Turen
passer også for vogn.

25. AUG: HAUKLAND
Vi tar turen til skytebanen ved
Haukland. Dette er en nistetur. Passer
for de som går med vogn. Parkering
ved Knut Thenheim klokken 15:00

OKTOBER: KJØRBERG
Vi tar turen til Kjørberg i Hovsherad.
Oppmøte og parkering ved Eik
Treskofabrikk klokken 11:00

    TURER BLIR ANNONSERT PÅ FACEBOOK!

Barnas Turlag har et godt og variert turtilbud for barn og
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!



LUND  _____________________________________ _           

1. Akniben (Naså)                             dato                Klipp her    X                     

2. Gursligruvene           dato                Klipp her    X  

3. Sandstøl                                          dato                Klipp her    X       

SIRDAL                                                                 ___________ __  

4. Hovsknuden (Josdal)              dato             Klipp her     X 

5. Vardefjell (Øksendal)           dato             Klipp her     X 

6. Klovsteinen (Tonstad øst)      _    dato             Klipp her     X  

FLEKKEFJORD                                                                                 _  

7. Brufjell    __________        dato              Klipp her   X  

8. Gråhei (Sira/Løland)             dato              Klipp her   X  

9. Gården Li     ___            dato              Klipp her   X  

10. Kjørsfjell_________                       dato              Klipp her   X  

11. Pallfjellet_______                          dato              Klipp her   X  

KVINESDAL                                                                                     _  

12. Knabekniben                                  dato               Klipp her  X       

13. Haugelandsstrand                        dato                Klipp her  X 

14. Høgevarden (ved Årli)                  dato                Klipp her  X 

LYNGDAL                                                                                         _  

15. Storekniben (Austad)                dato                   Klipp her  X  

16. Kjørkjekniben (Austad)             dato                   Klipp her  X 

17. Skredlia                                       dato                   Klipp her  X 

FARSUND                                                                                        _  

18. Skjoldnesveten (Losham)        dato                   Klipp her  X  

19. St.Olavsvarden (Herad)           dato                   Klipp her  X 

20. Poddeloptet (Opofte)              dato                    Klipp her  X 

VOKSNE 10 klipp, BARN 6 klipp. (tang i postkassene) 

TOPPTURER 2018

                                                            BLI MED I TREKNINGEN AV PREMIER

        Navn:________________________________________________Tlf______________________
        Adresse:______________________________________________________________________
        Epost:_________________________________________________________________________
                                  Innlevering på epost til fot@dnt.no - emnefelt: Toppturer 2018
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www.fot.dnt.no

TUSEN TAKK TIL ALLE STØTTESPILLERE!

Vi heier på deg hele   
veien til toppen!

VISSTE DU?
Folderen finner
du også på våre
hjemmesider!


