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Styret i Sund Turlag 2019 

 Styreleiar: Reidar Vorland 

Styremedlemmer: Runhild S. Rokkan, Sidsel Frøkedal, Halvard A. Vorland, Sigrid Venche 

Håkonsund Fjeld, Randi B. Sæthre, Tanya Neverdal 

Valgnemnd: Sidsel Gaupholm, Torhild Kalgraff, Anita Elin Fedøy  

Revisor: Anita Elin Fedøy. Regnskap ført av Collegium Økonomi AS 

Styret har i tillegg til årsmøtet hatt 8 styremøter og har hatt oppe 72 saker. På våren holdt 

turlaget møta sine på Pollen skole. Ut på høsten har møtene gått på omgang hjemme hos 

styremedlemmene da vi måtte flytte fra lokalene på Pollen skole 

Sund Turlag har i 2019 hatt et aktivt år med turer, arrangement og dugnad.  

Kystpasset  

Til Påske 2019 var det første felles kystpasset mellom turlagene i Sund, Øygarden og Fjell 

kommune ferdig. Det var fellesnemda i den nye kommunen som tok initiativ til dette. 

Arbeidet ble ledet av Linn-Christin Torgersen som jobber på kulturavdelingen i Fjell 

kommune. Det var 10 turmål fra de 3 kommunene. Lanseringen var på Stranda skole 12. 

april, med ordførerne fra de tre kommunene tilstede. Det ble arrangert tur til Veten etterpå. 

Påskeharen tok også turen innom på gitaren. Kystpasset ble veldig populært og var mulig å 

få tak i på ulike plasser rundt i kommunene. 

Kajakk kurs 

Laila Reigstad Johannessen kom til Forlandsvågen og holdt 2 fulle kajakk kurs 02. Juni. Dette 

var veldig populært, og det ble satt opp nytt kurs i september. Her ble det for få påmeldte 

slik at dette måtte avlyses. 

Opptur  

Sund turlag arrangerte opptur på 8. klasse ved Sund ungdomsskole. Trinnet ble delt i to og 

en gruppe gikk fra Stranda via Kleppaksla til Veten og ned til Stranda. Den andre gruppen 

gikk motsatt vei. Underveis var det spørsmål og historiefortelling fra ulike steder de gikk 

forbi. Seniorgruppen stilte opp som turledere og tok imot elevene ved mål slik at de fikk t-

skjorter og frukt. 

 

Fellesmøte på Stord 

I november reiste 2 representanter fra styret til Stord for å delta på Fellesmøte til Bergen og 

Hordaland turlag. Her var det mange interessante innlegg. Søndag var det tur til Stovegolvet, 

hvor Bergen og Hordaland turlag skal restaurere hytten som er på toppen der slik at den kan 



brukes til overnatting. Sund turlag mottok pris for størst total prosentvis medlemsøkning i 

2019. Medlemstallet økte fra 246 i 2018 til 266 i 2019. 

 

Flytting 

Turlaget har hatt lager og møtelokale på Pollen skole i flere år. Da kommunen skal selge 

dette måtte vi finne en ny plass. Vi fikk låne lagerplass i ett hus som Stranda skole 

disponerer. Kajakkene fikk vi plass til i ett naust på Vorland. 

 

Aktiviteter gjennom året. 

Vår 

25.01. Trekning av Kystpass 2018. Hovedpremien, en ryggsekk ble trukket blant 

medlemmene, deretter 7 vinnere av 35 barn, 10 vinnere av 178 voksne. Innleverte Kystpass 

og Sjekk-ut med 7 klipp for turmål eller mer, var med i trekningen. 

03.02. Kom deg ut dag i Sundskogen på Klokkarvik. 

18.02. Årsmøtet på Sund folkebibliotek. Foredrag “Fra nikotinslave til fjellgeit” av Lise K. 

Viken 

19.02. Oppstart senior/aktiv i 100 tur til Bestemortre. 

22.02. Ny turkasse og bok på Grana. 

26.03. Nipasåto-Gåsavatnet rundt med seniorgruppen. 

05.03. Storaskjenet med seniorgruppen 

10.03. Ny turkasse på Brotavarden  

12.03. Senior/aktiv i 100 på tur til Purkaneset. 

19.03. Senior/aktiv i 100 på tur til Fjereide. 

26.03. Seniortur til Vorlandstuo-Randifjell, dugnad på turen. 

03.04 Senior/aktiv i 100 tur til Skogsøyna. 

06.04. Stand på Vårmarknaden på SPAR Steinsland. 

09.04. Senior/aktiv i 100 tur til Børnestangen.   

12.04. Kystpass 2019 er ferdig og kan hentas på bibliotek og div. butikker og bensinstasjoner 

i alle 3 kommunene. 

14.04.  Rundløypen på Børnestangen er merka, kan være en utfordring å komme over et 

parti ved flomål. 

23.04. Seniortur til Tyssøy 



03.05 Senior/aktiv i 100 tur til Løvstakken 

05.05. Søndagstur Sund på langs. 

08.05 Senior/aktiv i 100 tur til Lutatangen. 

14.05. Senior/aktiv i 100 tur til Kleppaksla-Storevarden. 

20.05. Senior/aktiv i 100 tur til Lynghovda-Grana. 

28.05. Seniortur til Selekletten 

02.06.  2 Kajakkurs i Forlandsvågen. 

04.06 Senior/aktiv i 100 tur til Oppstemten Ulriken. 

10.06. 2. pinsedagtur 10. Juni til Brotavarden. 

11.06. Senior/aktiv i 100 tur til Kleppaksla-Sildavika. 

12.06. Opptur med 8. klasse ved Sund Ungdomsskule. 

16.06. Medarrangør på Vetenløpet. 

18.06. Senior/aktiv i 100 sin avslutningstur til Bergsdalen. 

Høst     

27.08.Høstens første senior/Aktiv i 100 tur til Risøyna.  

01.09. Landnotkast i Kjereidet.   

03.09.  Seniortur til Stoltzekleiven 

08.09. Kom-Deg-Ut-Dagen i Telavåg. 

10.09 Senior/aktiv i 100 tur til Øvre Golta  

17.09 Senior/aktiv i 100 tur til Smøråsfjellet. 

24.09. Senior/aktiv i 100 tur til Lerøy. 

01.10 Senior/aktiv i 100 tur til Keipen-Tenneset. 

07.10. Seniortur til Liatårnet. 

13.10. Søndagstur til Selekletten-Selefjellet sø. 13 okt.  

22.10. Senior/aktiv i 100 tur til Børnesskogen-Sundskogen  

27.10. Medarrangør på Glesværløpet 

29.10. Senior/aktiv i 100 tur til Ormhilleren. 

05.11. Senior/aktiv i 100 tur til Russarstegen-Fjell festning. 

12.11. Senior/aktiv i 100 tur til 12.nov Veten fra Stranda 



19.11. Senior/aktiv i 100 tur Forland rundt. 

26.11. Senior/aktiv i 100 tur sin avslutningstur Glesnes rundt med avslutning på Glesvær 

cafè. 

07.12. Utekino med Barnas turlag Sund og Fjell 

 

 

Barnas turlag 

Det har vært liten aktivitet i barnas turlag i 2019. Det trengs ny leder og frivillige til å drive 

dette. Har vært vanskelig å få tak i. 

Vi har hatt noen felles aktiviteter sammen med barnas turlag Fjell samt kom deg ut dag 

vinter og høst. 

Senior/Aktiv i 100  

Som oversikten viser har senior-aktiv i 100 hatt 17 turar vår og 14 turar høst, tils. 31 turar.  

Første tur var 19. februar til Bestemortre med 25 deltakare. På veg ned frå Bestemortre, blei 

det servert kaffi og noko å bita i, på leirplassen hvor Ronny hadde fyrt opp bål og laga kaffi.    

26. februar var vi til Nipasåto og rundt Gåsavatnet med 33 deltakare.  

Vårens avslutningstur 18.juni, gikk til Bergsdalen med 32 turglade deltakare. Etter tur opp 

mot Gullhorgabu, stoppet vi på veg ned ved Bergsdalstunet og fekk ein nydelig middag. 

På vårens turar har det vore mellom 17 og 33 deltakare. 

Haustens turar starta til Risøyna 27. august med 17 deltakare. Halvard kjørte alle over med 

båt i to omganger. 

Høstens avslutningstur 26. november, var tradisjonen tro, rundt Glesnes med 26 deltakare, 

og fiskesuppe på Glesvær cafè. 

På haustens turar har det vore  noko mindre deltaking enn i vårsemesteret, spesielt tidleg på 

hausten, det tok seg opp på slutten. Det har vore mellom 6 og 26 deltakare.   

 

Dugnadsgruppen 

Dugnadsgruppen har hatt et aktivt år. Har jobbet jevnt hele året og har fått gjort mye. Det er 

laget trapp deler av stien fra gitaren til Veten, montert veivisningsskilt og infotavler ulike 

steder. Laget lagringsplass til turlaget sine kajakker i nytt naust på Vorland og merking av 

stier. 

 


