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Styret har bestått av Morten Fløysvik – leder, Johan Bull- Njaa- kasserer, Kathrine 

Borgenvik – sekretær, Sissel Bakke- styremedlem, Silke Ullrich – styremedlem, Torleiv 

Finnesand– styremedlem og Anny Hatlen- styremedlem. Styret har hatt 8 ordinære 

styremøter. 

 

Aktiviteter 2018 

26. februar- Årsmøte i turlaget på Sjøberg. Tema: Hverdagsturer med Oddny Kjølvik  

2. mai - opptur for 8. klassingene i Rennesøy og Finnøy. Turen var lagt til Rennesøy i år. 

Vi deltok på NM i støvelkast. (110 stk) 

8. mai- samarbeidsmøte med grendelagene i Finnøy kommune «Er det ønskelig med 

samarbeid om turstier?» 

26. august -Rennesøymarsjen «Reianes rundt» (70 deltakere) 

9. september- Kulturhistorisk vandring på Brimse (16/17 deltakere) 

12. september- Kulturhistorisk vandring: området rundt Utstein Kloster (60/70 

deltakere) 

21. oktober – tv- aksjonen. Tur til Pilå og bøsse i Teigen.  (3 deltakere) 

20.november- inviterte grendelagene i Finnøy til samarbeidsmøte angående 

turfolder/felles turprogram. 

Onsdagsturen – 52 turer med «Onsdagsgjengen»  

Vi har lest korrektur over turer til en ny turbok. 

 

Onsdagsturene med Torin Tendenes som turleder  
I løpet av 2018 er det blitt gjennomført 52 onsdagsurer. Tall på deltakere har variert 

fra 8 til 25 personer. Turene er meget populære og har de fleste gangene mange 

deltakere.  
Vikarer som turledere har vært Torleiv Finnesand, Anny Hatlen, Morten Fløysvik og 

Eldbjørg Lindanger.  
  
 

 



Turstiene i Rennesøy  
Turboka på Rennesøyhodnet 

I perioden 21.01.18 – 9.12.18 har 5.200 personer skrevet seg inn i boka. 

Boksen står på det høyeste punktet og det kan være vanskelig å stå der i vind og vær og 

skrive. 

Kassa bør flyttes noen meter lengre ned. 

  

Vedlikehold på stien Dalestemmen – Rennesøyhodnet 

Ved starten av året 2018 forelå det planer for utbedring av demningen ved 

Dalestemmen og over eiendommene til Kristin Surnevik og Leif Dahle. 

Per Henriksen, STF, hadde laget budsjett og grunneierne hadde tilsagn på Smil-midler 

og Midler til utvalgt kulturlandskap. 

Planene var at sherpaer skulle utføre steinarbeidet over begge eiendommene. i siste 

liten trakk grunneier Leif Dahle seg. Han ønsket ikke stein på 

sin eiendom, bare lemmer. Arbeidet sherpaene utførte har fått mye skryt. Per 

Henriksen administrerte arbeidet. 

Torleif Finnesand har lagt nye lemmer både på Surnevik og Dahle eiendommene. Det er 

også lagt nye lemmer lengre innover mot Rennesøyhodnet. 

 

Turlaget har bidratt, sammen med Vestre Åmøy velforening, til to turstier på Vestre 

Åmøy.  
  
 

Turstier på Finnøy 

Det er merket og skiltet to turstier på Finnøy, Vignesløypa og løype Sevheimsvatnet – 

Ladsteinsvatnet. Til sammen er det brukt imponerende 446 dugnadstimer av et godt 

arbeidslag på planlegging, merking og skilting. De faktiske utgiftene er kr, 51.000. 

Stavanger turistforening har søkt Gjensidigestiftelsen og Rogaland fylkeskommune og 

fått kr. 102 968 kr til merking og skilting av disse to turstiene. Finnøy og Rennesøy 

turlag har skrive brev til Stavanger turistforening datert 29. november 2018 og bedt 

om å få utbetalt mellomlegget til vår lokale konto. Bakgrunnen for dette er at det er 

slutt på støtteordningen fra Gjensidigestiftelsen og vi trenger økonomiske midler til å 

få merket og skiltet turstier på resten av Finnøy. Vi har ikke fått noen tilbakemelding 

på dette fra Stavanger turistforening.  

 

 

Dugnadsgruppen 

Øystein Eggebø, Oddvar Spanne, Odd Harald Rygg, Kjartan Ladstein, Trond Spanne, Jan 

Asjen Mensink, Marianne Zweering, Johan Bull-Njå, Sissel Bakke, Anne May Bergeland  

I tillegg har Ulf Skauen, Frida Bull-Njå, Silke Ullrich, Øydis Antun, Torleiv Finnesand og 

Målfrid Eggebø vært med på dugnad og merking av turstiene på Finnøy. 

 
Turlaget bruker Facebook aktivt. 

Alle turer og arrangement blir annonsert på facebook.  



 

 

 

 

 

 

 


