
 
 
Innkalling til årsmøte i Sandnes Turlag 11.03.21 kl. 19 i Løen fra 
Gramstad. Maks 10 antall deltagere, og da med påmelding.  
 
Saker: 

• Godkjenning av innkalling 

• Valg av ordstyrer 

• Valg av referent 

• Styrets merknader til årsmeldingen 

• Økonomi  

• Valg: 
o Valg av styre 
o Valg av styreleder 
o Valg av valgkomite 

 
Det blir en kort presentasjon av året som gikk, samt litt om planene for 2021. 
 
 
Styret i Turlaget fram til årsmøtet 2021 har bestått av: 
Pål Andersen  På valg 
Knut Sellevold  På valg  
Sissel T. Torgersen  På valg  
Else Jonnie Bråstein På valg  
Buster Skjødt  På valg 
Ove Johnny Pettersen  Ikke på valg 
Jan Woldstad  Ikke på valg 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Bjørn Bråtveit,  
Ellinor Hoemsnes 
Dagfinn Hauge 
 
Styret har i løpet av året hatt 4 styremøter. Ett møte utgitt grunnet korona-
situasjonen. Av saker som har vært behandlet, kan nevnes: 

• Planlegging av Kom Deg Ut dagen – dette året med noe redusert 
opplegg på høsten. 

• Planlegging av turer 

• Planlegging av «10 på topp» 

• Planlegging og utarbeidelse av turprogram 

• Planlegging og organisering av dugnader på løypenettet 

• Løpende evaluering av alle virksomhetsområder 
 
 
 



Oppsummering av 2020 
Sandnes Turlag har gjennomført ni nærturer, 11 turvennturer, to familieturer, 
seks turer for voksne, tre kurs, én turledersamling og høstmøte. 
 
Turåret startet godt med 900 deltakere på Kom deg ut-dagen vinter på 
Gramstad, men i løpet av året ble hele 40 aktiviteter avlyst som følge av 
Covid 19. Gjennom Facebook-siden har turlaget inspirert til egenorganiserte 
turer og hatt en egen nærturkonkurranse. Turlaget har hatt flere oppslag i 
Sandnesposten. I et av disse ble kommunen oppfordret til å gjøre krisetiltak 
mot overfylte parkeringsplasser. Turlaget har hatt en stor innsats med 
vedlikehold av nærturene og løypene i Hana-Gramstad-Lifjell-området, og det 
ble igangsatt et arbeid med å merke fire nye nærturer. De har også gitt innspill 
til klima- og miljøplanen i Sandnes kommune. Turlaget har også presentert sin 
virksomhet i et foredrag for Sandnes Rotary, samt hatt flere innlegg i 
Sandnesposten knyttet til turer og arrangement. 
 

Antall medlemmer: 5270 (økning på 108 stk.) 
Antall deltakere på turer og aktiviteter: 1340 
Antall deltakere på kurs: 58 
Antall registreringer «10 på topp»: 259  
 
Turvennprosjektet 
Turvennprogrammet «Språktrening på tur» et samarbeid mellom Sandnes 
Turlag og Læringssenteret i Sandnes kommune. Aktiviteten er hovedsakelig 
turer i nærmiljøet med norske turvenner. Her snakker vi norsk og formidler 
kunnskap om ulike tema innen friluftsliv, natur/miljø og samfunnskunnskap.  
 
I år har aktiviteten blitt preget av koronasituasjonen. Vi gjennomførte 6 turer i 
vår før karantenetiden begynte. I høst fikk vi gjennomført 5 turer før 
karantene-bestemmelsene satte en stopper for virksomheten. 
 
Det årlige arrangementet «Internasjonal familiedag» på Gramstad måtte utgå. 
Det samme den tradisjonelle juleavslutningen. Vi gjennomførte en familiedag i 
Brekko med et mindre antall deltagere. Vi hadde et overskudd på kr 11.698 
grunnet lavere aktivitetsnivå. Disse midlene fikk vi overført til STF prosjekt 
med samme målgruppe. 99 deltagere fra Læringssenteret har deltatt og 95 
turvenner. Til sammen 195 deltagere. Vi har hatt 240 dugnadstimer. 
 
10 på topp i Sandnes 
Har vært en komite med 4 frivillige og en fra styret. En av de frivillige gikk ut 
av komiteen i starten på året. Vi har hatt 2 komitemøter. 
Etter mye diskusjoner med kommunen og styret har vi i år måtte ta vekk noen 
topper vi ønsket med i 10 på topp 2020. Det er pga. parkerings problematikk 
med grunneiere etc. 
 
Disse toppene var med i 2020: 
Bynuten, Dalsnuten, Dalevannet, Mattirudla, Skogaberget, Bråsteinåsen, 
Øykjarfjellet, Skrussfjellet, Flataberget, Ramnafjellet.  
Turfoldere ble laget. Sandnes kommune hjalp til med kartene og Odd Inge 
sydde sammen turfolderen og sende den til trykk. Trykket opp 6000 turfoldere 



og 3000 enkle klippekort. Turfolderen ble lagt ut på nettsiden. Turene ble og 
lagt i «Sjekk ut» appen. 
Når covid 19 kom måtte vi ta vekk tengene i postkassene pga. smitte fare. 
Folk skrev dato når de besøkte toppene. På de toppene som var for barn 
satte vi opp en bokstav som samlet ble et ord. Den planlagte lanseringen 
oppe på Gramstad ble også avlyst. 
 
Turfoldere ble utlevert på Platou i Sandnes, Tursenteret til STF i Stavanger, 
Sandnes Bibliotek, Kvadrat, satte opp postkasse på Gramstad, 
Vitenfabrikken, Sandnes turistinformasjon. 
 
Sponsorer: Fatland, Rørlegger Torgersen, Kiwi på Lura, Vitenfabrikken, 
Zykkelzentrum. 
 
Sjekk ut appen er flittig i bruk. Beklageligvis var den utav drift noen dager i 
juni noe som var veldig kipt for de som gikk turer da og ikke fikk de registrert. 
Via appen er det 1 barn (under 13) og 63 voksne fullførte + 17 med 5 for de 
over 60 Totalt: 81 stk.! Alder fra 10 til 78 bruker app 
 
Fra 1/2 år til 81 år, levert inn turfolder. Totalt innlevert med app + papir = 259. 
De fleste er fra Sandnes ca. 90 %. Trakk 5 voksen premier (2 fra appen og 3 i 
papir form) og 4 barnepremier. 
Premiene er gitt av Fatland, Zykkelsentrum, Kiwi Lura, Bergans outlet og 
Vitenfabrikken. Kjøpt gavekort på Platou til hovedgevinst for de voksne. Kjøpt 
ryggsekk på Tursenteret til hovedgevinst til barn. + Turbo ting til barnegevinst. 
Hadde noen turbøker liggende fra tidligere år som og ble med som gevinster.! 
Trekkingen ble kunngjort på Høstmøte. 
 
Dugnad på stier og løyper og under arrangementer 2020. 
Også for de frivillige i løypene og ved arrangementene har året 2020 vært 
ganske annerledes. Det har ikke vært så mange anledninger til felles 
dugnader som under et normalår, men “Kom deg ut” har blitt arrangert, og det 
vanlige løypearbeidet har gått sin gang. I alt er det utført nesten 500 timers 
arbeid, og Sandnes Turlag er svært fornøyd med å ha mange frivillige som 
stiller opp når det trengs! 
 
Barnas Turlag Sandnes 
Programmet fior 2020 ble sterkt amputert. Det ble gjennomført en tur til 
Dalsnuten i januar med 27 deltagere, samt det årlige «Moro med høstblader» 
på arboretet i september med 21 deltagere. Øvrige turer og arrangement for 
Barnas Turlag Sandnes, ble avlyst og da i hovedsak pga korona-situasjonen.  
 
Turer for voksne 
Det ble gjennomført seks turer i 2020. To turer utgikk grunnet korona-
situasjonen. Noen av turene som var satt opp på våren, ble flyttet til høsten. 
Alle turer ble gjennomført ihht smittevernregler satt av DNT/STF. 
 
Arrangement 
Årsmøtet ble avholdt i midten av mars, med innlegg av Eivind Salen fra 
organisasjonen Motvind. Åpent høstmøte ble gjennomført i midten av oktober, 



med oppsummering av 2020, planer for 2021, trekning av «10 på topp» 
premier, samt innlegg av Per Henriksen fra STF om hans padletur. 
 
Nærturer 
I 2020 var planen og arrangere tur med turleder for alle nærturene på dagtid. I tillegg 
så var 4 av turene satt opp som kveldsturer. Så totalt 13 turer var planlagt. Fast 
turdag er tirsdager med oppmøte kl 10 på formiddagsturene, og kl 18 på 
kveldsturene. På grunn av korona-pandemienble vi pålagt å avlyse 3 av turene. Etter 
gjenåpning har det vært begrenset antall plasser på turene, og obligatorisk 
påmelding. 
Dato og oppmøtested finnes i turprogrammet og annonseres på Facebook-siden før 
hver tur. Det ble også annonsert i Sandnesposten. 
Det var variende oppmøte på de 10 turene. Best besøkt var den første kveldsturen vi 
hadde på Ganddal. Her var det 30 deltakere. Totalt på de 10 turene vi gikk var det 
136 deltakere. Alle turene blir lagt ut som egne arrangementer både på Facebook og 
på STF.no. 
 
Slutten av 2020 gikk med på planlegging av nye nærturer. Dette er vi godt i gang 
med, og holder nå på å innhente tillatelse fra grunneier. Vi planlegger at disse skal 
være ferdig merket før høsten. Vi er også i gang med å få løypefaddere til de 
forskjellige turene. 
 
Nye turer i 2021: Somaturen, Vagleturen, Maudlandsturen, Riskaturen, Hjerterunden 
på Forsand. Planen for 2021 er at vi skal gå 9 av turene på kveldstid, og 8 av turene 
på dagtid. Vi har også laget en nærturkonkurranse, der de som deltar mest kan vinne 
en premie. Så til sammen arrangerer vi 17 nærturer med turleder i 2021. 
Vi jobber også aktivt med å rekruttere nye nærturleder. 
 
Vi har hatt 22 frivillige i aksjon som løypefaddere, turledere og i forbindelse med 
planlegging. Vi har lagt ned ca 475 dugnadstimer på prosjektet i 2020. 
 
Økonomi 
Regnskap for 2020 utleveres på årsmøtet. 
 
Sandnes 23.02.21 


