
 



 

Årsmelding 

For 

2021 

For Styret i Vestby Turlag 

 

Styret har bestått av: 

Tove Lundberg   leder og representant for turgruppa 

Marcel Grohmann  leder for Barnas Turlag og nestleder 

Hallgeir Lødøen   styremedlem, representant for stigruppa 

Carine Johansen   styremedlem 

Svanhild Larsen   kasserer 

Elisabeth Hansen  styremedlem 

Bodil Lothe Magnussen styremedlem 

 

Det har vært holdt 8 styremøter i 2021. 

 

Styret har hatt tre samarbeidsmøter med Vestby kommune. 

Styret har også hatt noen samarbeidsmøter med DNTOO. 

 

Vestby turlag har tre undergrupper 

Undergruppene Antall ledere 

Turgruppa 15 aktive + 4 passive 

Stigruppa 1 

Barnas turlag 2 

 

Valgkomitè:  Tore Rahn og Berit Pettersen 

Medlemmer Pr 01.01.2022 har Turlaget 850 medlemmer 
  



 

 

Årsmelding 

For  

2021 

For  

Turgruppa i Vestby Turlag 

 

 

Turgruppa består av 15 aktive turledere som arrangerer to turer i 

uken fra mars t.o.m juleturen i desember. Turene går på onsdager i 

syd  med oppmøte i Son eller Hølen, og på torsdager i nord med 

oppmøte i Hvitsten eller Vestby. Noen turer går i Garder. 

 

Året 2021 ble veldig preget av restriksjoner på grunn av Korona. 

Våren 2021 ledet vi en eneste tur. 

 

På høsten var vi i full gang igjen fra august. Siden det ble en relativt 

mild høst uten sne og is, var det lett å gå i marka lenge.  Ledede turer 

foregikk helt frem til juleavslutning på Ødemørk 1. desember. 

 

Høsten 2021 gjennomførte turgruppa 28 ledede turer. 

165 personer deltok på turene.  

Seks av turene var kveldsturer, og to var søndagsturer. 
  



 

Årsmelding 

For 

2021 

For 

Barnas Turlag i Vestby Turlag 

 

 

I 2021 gjennomførte Barnas Turlag ett (1) arrangement. Vi hadde 

omtrent 110 deltakere. 

Barnas Turlag arrangerte men «kom-deg-ut-dag» 5 september på 

Ødemørk. 

På grunn av korona ble det ikke mulig hverken å arrangere flere 

aktiviteter eller delta på offentlige arrangementer som vi vanligvis 

deltar på. 

  



 

 

Årsmelding 

for 

2021 

for 

Vestby Turlag stigruppa 

 

  



 

Som tidligere år har stigruppa arbeidet med å tilrettelegge nye turstier og vedlikeholde gamle ved å rydde, 

merke og skilte disse i samsvar med Merkehåndboka og Turskiltprosjektet. Hver tirsdag har vi stidag fra 10:00 

til 15:00 eller til vil blir ferdige med et delprosjekt. På papiret har vi 24 medlemmer, men som regel møter det 

opp 5-10. Heldigvis har vi fått en del nye medlemmer som bidrar positivt. I 2021 produserte vi 1703 timer til en 

dugnadsverdi av kr. 510.900. Her er inkludert 12 timer til turledere. Vi har laget en ny app for tidsregistrering, 

men dessverre er det fortsatt noen som ikke registrer sine timer. 

I 2021 har vi produsert følgende timer: 
 

 

✓ Vi har tilrettelagt 26,7km nye turstier fordelt på områdene over 
✓ Samarbeidet med turgruppene om turer 
✓ Vi har samarbeidet godt med Vestby Nytt med artikler og turbeskrivelser i VN 
✓ Fortsatt samarbeidet med Vestby Historielag om skilting 
✓ Satt opp ny gapahuk på Kalfjøs sammen med Camp Norway, Bonava og Vestby vgs 

 
Siden sist har vi overtatt utstyr og materiell fra FNF Vestby. Det består av ATV med flere tilhengere, veiskrape, 

kranhenger, motorsag, ryddesager, fjellboremaskiner etc. Noe av utstyret eies sammen med Soon CK og Vestby 

Idrettslag. Ved å lage en intensjonsavtale med kommunen, har vi også fått lov å flytte inn i ny garasje i 

Grevlingen, hvor også Barnas Turlag har fått plass. Soon CK benytter også garasjen. 

Manglende dispensasjon fra VK har satt en stopper for å sette opp skilt i større omfang, slik at vi har relativt 

mange skilt på lager. Etter mange runder håper vi nå å komme i gang med dette på nyåret. 

Vi har sammen med VLSU og lokale ryddet skøytebaner på Stavnestjernet, Kolåstjernet og lekeplass på 

Strømbråten. 

Vi har oppgradert turveien rundt Deør, som var i svært dårlig forfatning. Nyinnkjøpt gravemaskin ble brukt til å 

grøfte i våte partier. Deretter ble det kjørt på 45 tonn 16/22 grus og til slutt ble det lagt på flis. Ved Deør har 

bygget ny bro, se bildet på forsiden. I tillegg har vi ryddet ny skiløype mot Labo og bygget en ny bro her. Vi har 

fått mange positive tilbakemeldinger. Bevegelseshemmede er særdeles fornøyd. Begge for å klare 

skiløypeprepareringsutstyr. Det er også bygget broer ved Engene, ved Pepperstad. 

Vi har dessverre ikke kunnet vedlikeholde noe på Ødemørk eller i lysløypa fordi vi mangler avtale med VK. 

Sammen med Vestby Historielag, Naturvernforbundet Follo-Moss, Camp Norway, speiderne og grunneiere har 

vi startet opp et prosjekt for å legge forholdene til rette for at bevegelseshemmede skal komme ut i attraktiv 

natur og oppleve kulturminner i marka. Vi har søkt om penger til å ruste opp 3,8km skogsvei som sammen med 

eksisterende skogsveier vil tilby mer enn 11km turvei for bevegelseshemmede. Planen er å sette opp 2 

gapahuker med bålplasser og miljøtoaletter for bevegelseshemmede. Dette blir et spennende prosjekt som vil 

kreve mye av stigruppa i 2022, men gi store muligheter for turer i vårt fineste friluftsområde. 

  

Navn Type Timer Fordeling Gruppe

Administrasjon ADM 364                     

Møter ADM 47                       411                          Adm og møter

Emmerstad STI 134                     

Hvitsten-Ramme STI 94                       

Hølen STI 114                     

Pepperstad STI 76                       

Son STI 312                     

Tørfest STI 136                     

Vestby nord STI 313                     1 179                      Stiarbeid

Ledet tur TUR 12                       12                            Turleder

Utstyr UTS 60                       60                            Rep av utstyr
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