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LOKALLAGET STRAND OG FORSAND TURLAG 

 

ÅRSMELDING 2015 FRA STYRET 

Styret har i sesongen 2015 bestått av: Ingeborg Søyland nestleder, Inger Elise 

Fjelde sekretær, Svein Levik kasserer, Torunn Johnsen Ravnås styremedlem, 

Hilde Marie Fjetland styremedlem, Tor Inge Benjaminsen styremedlem og Agnas 

Eystberg som styreleder.  Styret har hatt 8 ordinære styremøter i 2015 .  

 

Strand og Forsand turlag ønsker å motivere til mer friluftsliv og ønsker å nå de 

som har lyst å komme seg mer ut, men som strever med høy dørterskel. Vi vil få 

frem at en må ikke alltid gå så langt. Bare det å komme seg ut i frisk luft og nyte 

den vakre naturen vi har, med alle de muligheter det bringer med seg, er god 

inspirasjon på veien videre. Vi ønsker å vekke lysten til å være ute i nærmiljøet 

og kanskje etterhvert gå enda lenger. 

 

Turlaget er opptatt av å ha en god bredde i tiltakene våre. Vi ønsker å ha tilbud 

til alle aldersgrupper. Kom deg ut-dagene, Turbok-kasse turene, 7 topp turen, 

Ørnabu/Grimsli treffet og til slutt ordinære dagsturer.   

 

Turlaget arrangerte i januar 2015 overnatting ute i friluft den 13. januar i 

forbindelse med offisiell åpning av Friluftslivets år. Vi hadde blant annet to 

ordførere med oss gjennom denne natta, den 3. reiste hjem før leggetid. 

Turlaget har satt opp Turbok-kasse på Heiahorn og har hatt trekning på alle 

turbok-kassene i 2015. Turbok-kasse turene er meget godt besøkt og har fått 

stor oppmerksomhet. Turbok-kasser er plassert ut i Forsand og i Strand. 

Barkafjellet, Hamrane, Førlandsåsen, Tunglandsfjellet, Ugeliåsen og Taurafjellet 

i Strand har hver sin kasse.  I Forsand er det Bergefjellet og Åsen. Turlaget 

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

turmålene.   

 

Arrangement i 2015. 

 

 

 Søndag 1 februar 2015: Kom deg ut dagen. Det var arrangert kveldsmat 

tur til Rindetrollet. Ingeborg Søyland/Torunn Johnsen Ravnås var 

turledere. Turdeltakere var ca.  120 personer. 
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 Søndag 26.04.2014: På gjengrodde stien – Sørskår til Årdal over 

Hetlelid. Turen gikk på den gamle skoleveien til ungene på Hetlelid. Guro 

Harboe Ur/Gro Anita Langvik var turledere. Antall turdeltakere 75 stk.  

  

 Fredag – søndag 5 – 7 juni 2015: Dugnadshelg på stien til nye Skåpet 

ved Soddatjørn siden byggetillatelsen var uavklart på dette tidspunktet. 

Organisert fra Stavanger Turistforening.  

 

 Søndag 14. juni 2015: Fellestreff ved Grimsli. 

Det var dugnadshelg for JUS inne ved Grimsli denne helgen, et 

imponerende arbeid er lagt ned i Gapahuken som er bygd der inne. 

Turgåerne ble mottatt på aller beste vis, det luktet fersk bålkaffe, her 

ble det servert grillede pølser med alt tilbehør. En flotte gjeng med 

ungdommer tok godt imot oss og hadde mye å fortelle om Grimsli og den 

jobben de gjør der inne. Turledere: Hilde M. Fjetland/Agnas Eystberg. 

Antall personer 60 stk.   

    

 

 Lørdag 20.06.2015: 7 Topp turen “den lokale styrkeprøven”. 

«7 Topp Turen»: I 2015 var værgudene på vår side. Det var strålende 

turvær og 325 turglade mennesker møtte opp ved Speiderhuset på 

Foreneset for å gå 7 topp turen. Vi hadde god hjelp, men med så stort 

antall turgåere vil påmeldingsrutinene bli forenklet i 2016. Det var som 

foregående år etablert drikkestasjon i Nagaheia med noe attåt. Vi hadde 

4 sponsorer, Norgeshus, Westcontroll, Ryger Elektro og Camp 773, tusen 

takk, uten dere ingen 7 Topp tur. Antall deltakere 325 stk.    

 

 Søndag 06.09.2015:  Kom deg ut dagen – Fra Haukalid til Gryte i 

Forsand. Turen er for alle, både store og små. Vi gikk inn til Gryte hvor vi 

fyrte opp bål og steikte pannebrød. Turledere Ingeborg Søyland/Torunn 

J. Ravnås. Antall deltakere var 30 stk.  

  

 

 Søndag 13.09.2014: Fra Sunnmork til Bakken – Vandretur i Pilt Olas 

rike. Prøvegåing uken før ble gjennomført i strålende høstvær. Selve 

turdagen var det regn og yr, rett og slett kjedelig vær. Det hadde regnet 

mye i forkant så det var vått i heia. Men desto større seier da det likevel 

møtte opp en del tøffe turgåere som ville være med på denne lange turen. 

Antall deltakere: 13 stk. Turledere: Svein Levik/Agnas Eystberg.   
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Annet. 

o Styret var representert på turlagssamling på Preikestolhytta i 

november.  

o Turlaget jobber kontinuerlig med vedlikehold av Hjerterundene.  

o Turlaget bruker Facebook og webside aktivt. 

o Turlaget har i samarbeid med Strand kommune vært med på å få en 

merkestandard for turstier i kommunen.  

o Deler av styret har deltatt på merkekurs med instruktør fra STF. 

o Deler av styret i turlaget har gjennomført grunnleggende opplæring 

i førstehjelp og gjennomført god og intensiv trening gjennom 

Livredderskolen Lærdal Medical.  

o Turlaget er i sluttspurten på et turhefte – UT på TUR med kart 

over turene.  

o Turlaget arbeider sammen med Ryfylkebyen i et prosjekt med å  

merke og skilte turtrasé fra Jørpeland til Preikestolen via 

Kalldalen, samt 5 andre turmål fra sentrum av Jørpeland.   

  

 

TURPROGRAM for 2016. 

På styremøte i oktober ble følgende turer planlagt. 

 

 07.02.2016  Kom deg ut dagen – Kveldsmattur til Rindetrollet 

   Turansvarlig: Torunn J. Ravnås og Ingeborg Søyland. 

 

 22/24.04.2016 Tomtedugnad Skåpet.  

 

 24.04.2016  På gjengrodde stier fra Døvik via Hetlelid til  

    Tjelmen, Paddavatn og retur til Døvik.               

   Turlos: Guro Harboe Ur/Gro Anita Langvik. 

  

 27/29.05.2016 Stidugnad Skåpet. 

 

 05.06.2016  Fellestreff på Ørnabu med Jørpeland Ungdomsskole 

    Turansvarlig: Agnas Eystberg og Hilde Fjetland.  
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 18.06.2016  7 Topp turen – «Den lokale styrkeprøven» 10 års 

Jubileum. Turansvarlig: Agnas Eystberg/Hilde 

Fjetland/Inger Elise Fjelde. 

 

 12/14.08.2016 Innflyttingsdugnad Skåpet (Tur nr. 958) 

 

 04.09.2016  Kom deg ut dagen – Familietur til Langaneset  

   Vi tenner bål, baker pannebrød og griller medbrakt.  

 

 18.09.2016  Tur i Rogalands Jøtulhogg – Tur til Indredalen og                                                                                            

     Røssdalen via Fossjuvet og Korvabu.  

   Turlos: Svein Levik og Agnas Eystberg 

 

  

 

Alle turer/arrangement blir annonsert i Strandbuen, WEB og Facebook.   

 

Har du lyst å vite mer? Ta en titt her:  

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

 

Facebook: Strand og Forsand turlag 

 

Jørpeland, den 9. februar 2015 

 

Agnas Eystberg, Ingeborg Søyland, Svein Levik, Inger Elise Fjelde, Hilde M. 

Fjetland, Torunn J. Ravnås og Tor Inge Benjaminsen.  
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