
 
 

  



 
 

 

 

 

Digitalt årsmøte i Skien Turlag på Teams  

17. februar-2022, kl. 18.00  

 

SAKLISTE 

1.    Åpning 

2.    Valg av møteleder 

3.    Godkjenning av innkalling  

4.    Godkjenning av saksliste 

5.     Valg av referent 

6.     Valg av 2 til å undertegne protokollen 

7.     Årsmelding 2021  

8.     Regnskap 2021  

9.     Handlingsplaner for 2022 

10. Budsjett for 2022  

11. Innkomne forslag                     

12. Valg 

13. Valg av utsendinger til årsmøtet i DNT Telemark  
 

  



 
 

 

 

Skien Turlags årsmelding for 2021 
 
 

Styret 
Det ble holdt digitalt årsmøte 25. februar 2021. Årsmøtet behandlet saker i 
henhold til vedtektenes bestemmelser. 
 
Styrets sammensetning 
Styret har i 2021 bestått av; 
 
Silje Tollefsen                    leder 
Runar Landsverk                nestleder 
Olav Holta                          styremedlem/sekretær 
Bjarne Holtan Møller         styremedlem 
Marit Gravklev                   styremedlem 
Torill Solheim                    1. varamedlem 
Karianne Mjelde Bakken   2. varamedlem 
Stine Bråthen                     3. varamedlem 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 55 saker. Vi har gjennomført oppfølgingsmøter med ledere 
for hyttestyrene, Barnas turlag, senior-, lavterskel-, tur- og løypegruppa.  
 
Nettsider, Facebook og informasjon 
I 2021 har det fortsatt å være fokus på oppdateringer i sosiale medier så vel som annonsering av kommende 
aktiviteter. Det har vært viktig å holde informasjonen oppdatert da restriksjon i forbindelse med Covid-19 
pandemien stadig førte til endringer i vårt oppsatte program. Som i året før ble vi nødt til å avlyse enkelte 
turer og aktiviteter. Vi har fått mye hjelp fra kontoret i DNT Telemark, både til arbeidet på nett og oppdatert 
informasjon om de til enhver tid gjeldende regler og rutiner for sosiale sammenkomster, aktiviteter og bruk 
av våre ubetjente hytter. 
Også i 2021 har vi trykket opp et eget turprogram for vår og høst, med oversikt over alle turer, aktiviteter og 
tilbud i Skien Turlag.  
 
Dugnad 
Interessen for deltakelse i dugnadsarbeid er fortsatt stor. Innenfor de begrensninger som pandemien har satt 
har dette vært en av få arenaer hvor man fortsatt har kunnet ha sosial kontakt og oppleve fellesskap. Fortsatt 
er det løypedugnader som trekker mest folk, her er det et stabilt miljø med faste, godt planlagte aktiviteter. 
Men også hyttedugnader, med oppussing, vedlikehold og vedhugst som de vanligste arbeidsoppgavene 
ser ut til å være attraktive. 
Det er totalt utført 9400 dugnadstimer i 2021 av Skien Turlag. 

Medlemstall 
Skien Turlag teller i 2021 3018 medlemmer. 
 
 



 
 

 

 
Dugnadsfest 
Den årlige dugnadsfesten ble avholdt i Gjerpenhuset 18. november – 2021. Det var 77 påmeldte og kvelden 
ble svært hyggelig. Tradisjonene tro ble det servering av mat, kake og kaffe. Styremedlem Marit Gravklev 
viste Power Point og fortalte om sine vandringer i Storbritannia og Irland. Løypegruppen hadde forberedt en 
flott overraskelse til Åsmund Myhre og Karin Arntzen i anledning at de trapper ned sitt engasjement. Styret i 
turlaget, med Karianne Bakken i bresjen, delte ut «Utmerkelser med en Twist».  
 
Arrangementer 
Kom-Deg-Ut-dagen i februar ble avlyst grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid-19 pandemi. Som i 
fjor ble sosiale medier benyttet til å tipse publikum om turer de kan ta på egenhånd. Av ulike årsaker sto 
høstens Kom-Deg-Ut-dag i fare for å avlyses også, men bare noen dager før tar Barnas Turlag initiativ og 
klarer å gjennomføre et hyggelig arrangement ved Hvitsteinkjenn.   
Årets Mersmak-arrangement måtte dessverre avlyses, men representanter fra Skien Turlag har stått på stand i 
desember, både på Grenland Husflidslags julemesse og på By Natt i Skien. 
 
 
Blåfjelltreffet 
Årets Blåfjelltreff havnet nok en gang på en gråværs-dag, men markeringen for 
stiftelsen av Skien Telemark Turistforening den 21. oktober 1887 lot seg ikke stoppe. 
Treffet ble gjennomført den 24. oktober med fremmøte av en gjeng på rundt 10 personer. 
 
Representasjon 
DNT Telemarks årsmøte ble i år gjennomført digitalt den 18. mars. P.g.a. omstendighetene ble det et kort, 
formelt møte som ble behandlet sakene forretningsmessig, men korrekt. SkienTurlag hadde, som vanlig, 12 
delegater. 
Lokallagssamling for Telemark / TeVe samling 2021 ble lagt til Vrådal helgen 29-31. oktober. Turlaget var 
representert med styreleder i STL og flere frivillige, blant annet fra Barnas Turlag. 
 
Partnerskapsavtale med Skien kommune  
Skien bystyre fattet 10. desember 2020 vedtak om fast økonomisk bidrag til Skien Turlag. I  
samme bystyremøte ble det vedtatt at det skal utformes en partnerskapsavtale i løpet av første  
kvartal 2021. Avtalen ble enstemmig vedtatt av Bystyret, Formannskapet og Utvalg for kultur, idrett, 
friluftsliv og frivillighet 23. april -21. Første utbetaling ble overført i høst og styreleder har hatt møter med 
kommunen som presisert i avtalen.  
 
 
Økonomi 
Regnskapet viser et overskudd på kr 56 462 mot et budsjettert overskudd på kr 26 550. Omsetningen på 
Fugleleiken ble på kr 66 463 som er ca. kr 18 000 under budsjett og under omsetning i 2020. Dette skyldes 
nok også i år korona pandemien. Styret har valgt å bruke midler på å fornye inventar og utstyr på hyttene 
våre, blant annet er det kjøpt inn nye gassbluss til alle hyttene uten strøm. Det er gledelig å konstatere at til 
tross for pandemien er inntektene på hyttene høyere enn de 2 foregående årene. Partnerskapsavtalen med 
Skien kommune ble signert i 2021 og sikrer oss nå et bidrag fra Skien kommune på kr 100 000 pr år. Første 
gangs utbetaling var i 2021. Fra Sparebank 1 Telemark sin gaveutdeling fikk vi kr 5 000. Vi har også fått 
støtte fra Amedia gjennom avisen TA på kr 11 000 og fra våre fast bidragsyter Lullo og Ole Kikuts Legat 
fikk i 2021 hele kr 30 000. Fra Sparebanken Sør fikk vi kr 42 560 til løypeprosjektet i området Luksefjell – 
Skrim. Totalt har vi i 2021 mottatt kr 203 343 i tilskudd og gaver, et beløp som vi er veldig takknemlig for 
og vi takker alle våre bidragsytere for tilskudd og gaver som vi er helt avhengig av for å kunne opprettholde 
den gode aktiviteten i Skien Turlag. 



 
 

 

 

Løypearbeidet  
 
Styret for løypegruppa i 2021 har bestått av Finn Evensen, Jørn Sletten, Svein Lindgren og Åsmund 
Myhre. Leder av komiteen har vært Åsmund Myhre, som også har vært kontaktperson til styret i 
turlaget. Styret har vært ansvarlige for planlegging av arbeidet i 2021. Arbeidsåret 2021 ble preget 
av covid 19 pandemien i likhet med foregående år, med de restriksjonene dette førte med seg. Påmelding til 
dugnad var nødvendig og antallsbegrensing på 20 på hver gruppe var fortsatt et krav på forsommeren, men 
det var ikke fullt så strenge krav på slutten av sesongen. Vi startet med de vanlige dugnadene, med 
antallsbegrensing på 20 en uke etter påske. Noen uker i mai kom de nye restriksjoner med strengere 
begrensinger, disse ukene forsøkte vi å holde dugnadene i gang med mindre grupper. Etter ferien var det noe 
enklere i forhold til covid 19, men også her med visse begrensinger i forhold til pandemien. Normalt bruker 
vi å starte sesongen med et dugnadsmøte før sesongen starter, hvor dugnadene planlegges, men på grunn av 
forholdene satte styret opp en arbeidsplan i forhold til vedtatt handlingsplan for 2021. Dugnadene gjennom 
året ble stort sett utført i forhold til planen. 

I 2021 har hoved dugnadene vært på dagtid på tirsdager med et par dugnader på kveldstid. 
Kveldsdugnadene har vært i forbindelse med klipping av gress og hekker på Mæla, som er en del av husleia 
vår, noe vi forsøker å legge til rette for at flere kan være med på. Til tross for alle restriksjonene har vi hatt 
godt oppmøte til de oppsatte dugnadene. Gledelig er det at vi også 2021 har registrert flere nye deltakere på 
dugnadene våre. Snittet for fremmøte har vært på 19-20, men vi har vært oppe i 32 på en enkelt dugnad 
fordelt på to grupper. 

På grunn av covid-19 har det vært lite møtevirksomhet, men vi har vært i møter med DNT i 
Vestfold vedrørende merking av stier i Skrim/Luksefjell området. 

Også i år har vi fått tilskudd og støtte til arbeidet fra flere hold bl.a. fra Sparebanken Sør til opprustning av 
rundløypa fra Svanstul mot Nare og fra Gulset nærmiljøsenter til opprustning av stier i Gulsetområdet. Vi 
takker for all støtte til det viktige arbeidet med å gjøre stier og løyper tilgjengelig for flest mulig. 

Det nye lageret på Store Mæla gård, som vi tok i bruk i 2020, fungerer godt for gruppas arbeide. Lageret er 
også frammøte sted for alle dugnadene våre.     

Det var gode forhold for å gå på ski i Luksefjell og på Sauheradfjella vinteren 2021. 
Huldreløypa, Svanstulflottene og Steinbruløypa ble godt preparert med løypemaskin fra Løvenskiold -
Fossum også dette året. 

De fleste dugnadene har også i år blitt presentert på turlagets face book side med beskrivelse og bilder, dette 
har gitt oss god PR og mange positive tilbakemeldinger. 

I løpet av året ble det lagt ned ett betydelig dugnadsarbeid i sti- og løypenettet som Skien Turlag 
har ansvaret for, Det ble i 2021 utført 3.500 dugnadstimer i løypenettet til Skien Turlag. Vi takker alle 
dyktige dugnadsarbeidere for godt utført arbeide i 2021. På grunn av covid-19 kunne vi ikke avslutte med 
dugnadsfest i år, men vi hadde en fin avslutning ved gapahuken ved Hvitsteintjenn med elggryte og kaffe 
med kake etterpå.   

Av konkrete arbeidsoppgaver som ble utført i 2021 kan vi nevne følgende: 

Østmarka		

Skrehelleområdet  

Vi har i 2021 hatt normalt vedlikehold av stiene i Skrehelleområdet. Stien fra Havetjernstua over 
Sankt Hansåsen mot Skrehelle ble opprustet med nye gangbaner og bro over en bekk. På stien fra Skrehelle 
mot Vestre Skrehelle ble lagt noe gangbaner i våte partier samtidig fikk vi på plass en ny hvilebenk på de 



 
 

 

fine utsiktspunktene vest for Olaugtjern. Det krever en stor arbeidsinnsats for å få materialer på plass der de 
skal brukes, men dette er ikke noe problem for våre dyktige dugnadsfolk.  

 

Gjerpen bygdepark - Limi – Lundsdalen – Jønnevall 

Stiene i Lundsdalen og deler av stien rundt Golfbanen på Jønnevall er gjennomgått og ryddet. Vi har hatt 
noen utforinger med stien fra Lundsdalen mot Semsmyrene, men vi håper at at dette problemet kan løses i 
2022. 
  
Gunnborgdalen 

Stiene i Gunnborgdalen er ettersett i 2021. Dette er et fint område, ikke minst på forsommeren, men også 
ellers i året. Det er merkede stier fra buss stoppet på Semsmyrene og fra parkeringen ved Toras hytte.  

Blåfjellområdet    

Alle stiene i området er vedlikeholdt i løpet av året. 

Sneltvedt-Lensmannseter-Rustan-Søgårdseter - Ørnstjern 

Alle stiene i området ble gjennomgått i 2021. Noen nye gangbaner er på plass på rundløypa 
mot Ørnstjern (Djupedal) og det er ryddet en del trær i området spesielt på den ytre stien 
mot Søgårdseter som er svært vindutsatt. Dette er stier som brukes mye på forsommeren på grunn av den 
flotte blomstringen, så her er det viktig med tidlig innsats. Ved dammen på Ørnstjernhar det vært et 
omfattende vedlikehold hele sommeren, så denne overgangen har vært stengt det meste av sesongen, men vi 
regner med at overgangen er i orden igjen i 2022.   

Vealøsområdet og gamleveien fra Kikut til Fiskebekkåsen.  

Normalt vedlikehold av stiene ble utført i 2021. På grunn av at beveren hadde bygget en stor dam måtte vi 
supplere med noen nye gangbaner på gamlevegen samtidig som det hadde vært en del trefall på stien. Stien 
ble ryddet og er en fin forbindelse fra Kikut not Siljan Turlags stier i Solvikaomrpdet. Stien fra Kikut mot 
Vestre Vealøs er et godt alternativ til stiene fra Lensmannsseter og Skifjell.  

Gulsetmarka – Vestmarka	

De fleste stiene i Gulsetmarka/Vestmarka er ettersett i 2021. Den lang kloppa ved Trytetjern (Aslakbrua), 
hvor vi startet vedlikehold i 2020 er fullført i 2021. I samarbeide med Gulset nærmiljøsenter har vi rustet 
opp og lagt litt om på stien fra Vestre Gulset (lysløypa) til Fantekjerringkollen. Dette er stien Bass bruker på 
sine daglige turer til Fantekjerringkollen og som Gulset nærmiljøsenter ønsker å gjøre litt stas på. Stien blir 
skiltet «Bassestien» og blir offisielt åpnet i mars 2022, det blir også laget et par rasteplasser (utsiktspunkter) 
undervegs. Vi vedlikeholdt stien over Magnetkollen mot Siljuknatten og det ble montert en ny hvilebenk på 
Magnetrasten. 

Solummarka	

Området rundt Hvitsteintjenn og Piggen er et populært turområde både sommer og vinter, noe som krever 
fullt fokus på vedlikehold av stiene. Både første og siste dugnaden i sesongen var i området rundt 
Hvitsteintjern – Piggen. Første dugnaden hadde vi fokus på stinettet bl.a. ble det bygget en ny bro syd for 
parkeringen fra Voldsvegen og en del andre suppleringer i stiene. Siste dugnaden var fokuset å fylle 
vedskjulet ved gapahuken samt vanlig vedlikehold av stiene. Her var det påmeldt 32 til dugnad, så vi delte 
oss i to grupper. Dette var samtidig avslutning på dugnadssesongen med god bevertning. 

Kilebygda	

Stien mellom Solstad på Høydalsvegen og Henneseidvann (Postvegen) med avstikker til Hulkaleiren er vårt 
ansvar. Stien er stort sett i orden, men det er behov for litt ekstra rydding 
mellom Henneseidvann og Hulkaleiren. På grunn av pandemien klarte vi ikke å få utført dette i 2021, men 



 
 

 

må tas inn i arbeidsplanen for 2022. Når det gjelder stiene i dette området, har vi god kontakt 
med Hulkaleirens venner 

 

Åfoss og stien fra Falkum til Århus gård	

Åfoss stien går delvis i et område med vanskelige grunnforhold spesielt ved Hentiabekken.Det var behov for 
å sikre en av de bruene vi bygget i 2020 samtidig som det var behov for å anlegge flere gangbaner i utsatte 
partier. Alle stien ble samtidig gjennomgått og vedlikeholdt. På grunn av grunnforholdene trengs det årlig 
vedlikehold av stiene her. Stiene går i et spennende område med mye historie og er godt brukt av de som bor 
på Åfoss. Det er ønskelig å videreføre den merkede stien mot Steinsrud og Geiteryggen, men her må vi få på 
plass avtale med berørte grunneiere. 

Det er et ønske om å få merket stien fra Falkum bad mot jernaldergården på Århus. Telemark 
landbruksselskap som nå eier gården tok initiativ til dette. Vi har hatt flere møter om saken med berørte 
parter, men vi har foreløpig ikke kommet i mål. Vi behøver avtale med alle grunneierne på strekningen og vi 
trenger hjelp av kommunen for å få til dette. 

Sauheradfjella/Luksefjell (Utenom verneområdet)	

Det er utført normalt vedlikehold på stier og løyper i området rundt Svanstul. På grunn av en del tre fall 
vinteren 2021 var det ekstra behov for rydding sommeren 2021 av løypene fra Jonsseter. Løypene er nå 
klare for vinteren 2021/22. Vi ønsker å opprettholde det løypenettet vi tidligere har merket i området 
mellom Luksefjell og Siljan. Disse løypene blir ikke preparert, men kan absolutt anbefales for de som 
liker en «gammeldags» skitur. 

På grunn av tung snø vinteren 2021 var det behov for en opprydding på stien fra Godal mot Rønningslia. 
Her har for øvrig en av brukerne på Rønningslia bygget ny bru over bekken som stien krysser 
før Rønningslia. Denne stien er delvis utenfor og innenfor verneområdet. 

  

Sauheradfjella/Luksefjell (innenfor verneområdet)	

Vedlikehold av stier og løyper i verneområdet foretas i nært samarbeide 
med Statsforvalterens miljøavdeling. Vinteren 2021 hadde vi en avtale med SNO om transport av materialer 
til legging av gangbaner på stiene rundt Nare og på strekningen Ørnenuten – Brennemyr på stien 
mellom Fugleleiken og Sommerseter. Transporten ble utført med snøskuter på ettervinteren og tusen takk til 
SNO for jobben som ble utført. med snøskuter. Flere dugnader var nødvendig for å få materialene fram til 
stien de skulle brukes og til gangbanene var lagt. Resultatet ble ca. 450 meter med nye gangbaner på stiene 
her. Det gikk med over 900 meter terrassebord etc. som vi var så heldige å få kjøpt rimelig av Kebony i 
2020. 

Videre fikk vi tilskudd fra Sparebanken Sør på kr. 42.500 til opprustning av stien fra Svanstul/Fugleleiken 
til Nare med retur via Fjellstul. Største delen av tilskuddet ble brukt til nye skilt med avstandsangivelse og til 
kartutsnitt i viktige kryss i sti-nettet. Med utgangspunkt Fugleleiken er dette en flott rundtur på ca. 10 km. Vi 
håper mange vil ta denne flotte rundturen via Nare og ikke bare gå samme stien opp og ned. En kortere 
rundtur er stien fra Fugleleiken via Tvitjern og Bergtjern tilbake til Fugleleiken. Flott med et bad i Bergtjern. 

  



 
 

 

Hyttene 
Fugleleiken 
 
Hyttekomitte har dette året bestått av Dina Danger Nordbø(leder) Bjørn Kiste (aggregatansvarlig) Kari 
Hella, Stine Bråten og Runar Landsverk. 
Vi har hatt som hovedmål å jobbe etter handlingsplan for 2021. Dvs å ha en fin, ryddig og innbydende hytte 
for våre gjester gjennom hele sesongen. 
 
Denne sesongen er vært preget av Covid 19 og maur-invasjon. 
  
Hytta har vært åpen for booking etter restriksjoner fra DNT sentralt. Dvs at alle gjester må forhåndsbooke 
hytta. 
  
Vaffelsesongen ble også vært preget av Covid 19. Salg gjennom vindu, mange endringer i betjening pga 
smitte. Men det ble holdt åpent hver helg fram til påske. 
Når snøen forsvant, dukket maur frem. I STORE mengder,  
Vi sprøytet etter råd fra eier (Løvenskiold Fossum) og Anticimex fra året før. Og gjorde de tiltak vi hadde 
fått beskjed om. Det som var forskjell fra 2020 var at i år var mauren «hissigere og mer utholdende». De ga 
seg ikke før langt ut på sommer. Det ble sprøytet 16 ganger i perioden mai-juli. (Børre Baardseth gjorde en 
god jobb i denne jobben.) Eier ble kontaktet, men vi fikk liten respons fra de, som mente det ikke var noe 
problem. Sandra Holten Larsen som er fagansvarlig for bygg på kontoret hadde flere møter med eier, men 
følte vel liten respons. Ble laget en plan for sprøyting neste sesong som er lagt i FAMACWEB. Dette med 
maur gjorde at vi måtte stenge hytten for bookinger store deler av sommeren. 
 
OPPGRADERING 

 Nytt kokeapparat etter gasslekkasje i januar.  
 Nytt sengetøy til alle senger 
 2 nye benker ute. 
 2 nye kaffetraktere 

 
AKTIVITETER 

 Vårdugnad med vårrengjøring inne og ute. 
 Høstdugnad med hovedtyngde på neste års ved. 
 Rydding og forberede hytten og uteområde for vintersesong. 
 Vasket, byttet på senger til nyinnkjøpt sengetøy og gjort forefallende oppgaver som kreves av oss 
 Gjerde rundt hytta for sau som går i området  
 Sprøytet mot Maur.  
 Ferdigstilt oppgradering innvendig 
 Smittevask hver 14. dag hele sesongen 
 Tilsyn av hytten hver 14.dag i vaffelsesong og hver mnd resten av året ette instruks  
 Innkjøp av varer til vaffelsesong og supplere gjennom sesongen 
 Samarbeide med kontoret om oppgaver vedrørende vaffelvakter, ajourføring av mapper, bytte/sette 

opp plakater 
 Hjulpet med å dekke opp vaffelvakter.  
 Måkt snø av tak, mye snø i sesongen 
 Påse at toalett blir tømt av Skien kommune.  
 Laget skyvedør nede. (Torbjørn Gurholt og Bjørn Kiste) 

 



 
 

 

Komiteen har jobbet veldig godt og mye med å holde Fugleleiken i topp stand både ute og inne. En stor jobb 
har vært gjort med oppgradering av hytta.  
 
Dugnadstimer inkludert vaffelvakter er ca 1500 timer fordelt på alle. 
 
Årsrapport for aggregat 2021 
  
Fugleleiken: Strømaggregat type Mase 20kva 
  
Aggregatet har fungert stabilt gjennom året, med kun et stopp som er registrert. 
I august skiftet vi olje – oljefilter – dieselfilter og luftfilter. Skiftet også drivreim.  Utførte generell kontroll. 
Dynamo ble skiftet av Moflata verksted. 
Ca driftstimer 4300. 
Vi har 3l olje, luftfilter på lager. 
Det er montert et provisorisk dagtanksystem for diesel som en del av feilsøkingen, dette i forbindelse men 
alle tidligere driftsproblemer. Det bør vurderes fjernet. 
Dieseltanken ble etterfylt i okt. Vi får levert vinterdiesel samtidig med Løvenskiold.   
  
Sommerseter 
  
Etter en grundig innføring av Åsta og en nyvaska og strigla hytter tok nytt styre over 14. juni 2021, nytt 
styre ble da: 
 Otto Djuve 
 Jan Roy Liljenstrøm 
 Robert Robertsen 

  
Sener er det komme til flere, som har ønsket å være med på dugnader: 
 Steinar Gløssmyr 
 Petter Tobiasen 
 Dag Hansen 
 Yngve Larsen 
 Ulf Andersen 

  
Gjennom året har det blitt gjennomført 17 små og store dugnader til sammen 188 timer 
Dette har blitt gjort: 
 Hugget ved for neste sesong, ca. like mye som ble båret inn og lagret i våres 
 Utedo tømt 
 Malt foreningshytte – Vegg, vinduer og dør 
 Prosjekt musetetting. Jobbet med å få Stallen musetett med småmasket syrefast netting, der vi tror mus 

kommer inn. Prosjekt musetetting fortsetter. 
 Karianne og Atle Bakken har montert tidsbryter på solselleanlegget, både i Stallen og i Foreningshytta. 

Dette er gjort for å sikre unødvendig bruk av strøm, f.eks. om det er glemt å slå av lampe når en drar fra 
stedet. 

 Tiltak strømsparing. Det er byttet om lyspærer til ledd der det er mulig. 
 Torbjørn Gurholt påtok seg ansvar for å sjekke og bytte brannslukningsapparater samt å sjekke varsler 

for Propan og brann i henhold til FAMAC. 
 Brannvarslere er byttet i både Stallen og Foreningshytta 
 Det er satt opp selvlysende skilt for rømningsvei både i Stallen og Foreningshytta 
 Rømningsvei, i henhold til FAMAC er det laget et ekstra trinn på utsiden av vinduet til soverom i 

Stallen, da det er definert som rømningsvei og var litt høyt opp fra bakkenivået.  



 
 

 

 Båten er solgt, den var tung og vanskelig for en person å flytte på. Det var hull i skråget hvor det det var 
vanngjennomtregning. Otto var behjelpelig med flytting og salg av båten. Hytteeier på Eiangen kjøpte 
båten for kr. 1000,- og tok den som den var. 

 Vedhogst har i år blitt foretatt i nærheten av hyttene, i håp om at det på sikt vil gi mer lys og åpenthet til 
hyttene. Det er også ryddet gress og busker på uteområdet. 

  
25 års markering på Sommerseter. Den 22. august markerte DNT Telemark at det var 25 år siden leieavtalen 
mellom Løvenskjold og Turistforeningen ble underskrevet. Jubileet ble markert med underholdning, det var 
musikk og sang med Jeanne Bøe ute, og det var servering av bålkaffe. Med litt mer fokus på markedsføring 
kunne det nok vært flere besøkende, men en fin søndag for dem som var til stede, med opplevelser i fint vær. 
  
Solumhytta 

Ny gasskomfyr er transportert opp og den gamle er byttet ut. Remontert takrenne over inngangsparti som 
løsnet i vinter. Gangen er malt med strøk nummer to. Det er montert tidsbryter på solcelleanlegget slik at det 
slår seg av automatisk etter en del timer.  

Forbruksmatriell er transportert opp. Snø er måka av taket over vedskjulet på vinteren (behovet er vesentlig 
mindre nå enn før vedskjulet ble halvert). På våren og utover sommeren er det slått grass. Ved er hugget, 
kløvd og båret inn og stablet i to runder, en på våren og en på senhøsten. Utedoen er tømt og innholdet gravd 
ned. Rydding og vasking er gjennomført, sengetøy og kluter er også vasket. Hytta er klargjort for ny vinter. 
Foruten dette har det vært noe ekstra aktivitet i forbindelse med Covid-situasjonen, bl.a ekstra transport av 
artikler i forbindelse med renhold/smittevern osv.   
Ny vedovn ble kjøpt inn for stua, men grunnet snøforholdene i fjor ønsket ikke transportør å frakte den opp 
før vinteren i 22', den er mellomlagret inntil videre. 

151 dugnadstimer er medgått i 2021. Hytta har vært booket 53 døgn i 2021 inklusiv dugnad og interne 
overnattinger. 

Flekkerhytta 

Hyttekomité: 
Torkjell Berge (leder), Helge Lohne og Svein Lindgren. Fra 2022 går Ellen Mjelde inn istedenfor Svein 
Lindgren. 
 
Aktiviteter: 
Det er utført 281 dugnadstimer i løpet av året. I tillegg til hyttekomitéen har også en rekke andre personer 
stilt opp. 
 
De viktigste aktivitetene har vært: Snømåking av alle tak, hovedrengjøring av hytta og utvendig maling av 
vinduskarmer. 4 fulle hengerlass ble hogd langs veien etter bommen. Her var det mye nedfall etter noen 
stormkast sist vinter. Denne veden rakk ikke å tørke før vinteren, så det er i tillegg kjørt opp noen sekker 
bjørkeved. Det utarbeides en detaljert arbeidsplan og dugnadsliste for hvert år som gir en mer detaljert 
oversikt. 
I november ble det igangsatt et oppgraderingsprosjekt. Den ene kjøkkenbenken er flyttet til en yttervegg. Ny 
sofa, nye gardiner og sengetøy er anskaffet, og ny belysning er hengt opp. Dessuten er det ryddet ved 
inngangspartiet i 1. etasje, og ny garderobehylle er montert. 
 
Kostnader: 
Utgifter til forbruksmateriell og div vedlikehold var totalt kr 2507. Dette er høyere enn tidligere år fordi 
nøkkelboks og øks måtte skiftes ut, og ekstra brannvarsler og rømningsskilt måtte anskaffes. 



 
 

 

 
Diverse: 
Løvenskiold har fjerna dieseltanken, men rørene inn til dieselbua ligger fortsatt med skvetter av diesel. Det 
er ønskelig å få renset bua for gammelt søl, men fylleutstyret inne i dieselbua må først fjernes. Rensing av 
gulvet står på vent til dette er ordnet. Dette er tatt opp med hytteansvarlig hos Løvenskiold, men ingen 
respons. 
 
Løvenskiold er spurt om å bidra med et gruslass til stranda ved kanobua for å dekke over mudder og kantete 
sprengstein. Svaret er at pukkverket ved parkeringsplassen har ikke konsesjon på salg, og de har ikke noe å 
avse til annet enn eget behov. 
Det har ikke vært skader eller uhell i forbindelse med aktiviteter som hyttekomitéen har stått for i løpet av 
året. 
 
Siljuknathytta 

Vi har i 2021 utført totalt 105 dugnadstimer. Dette har vært vedlikehold som maling, vasking og 
vedsjau. Dessuten har vi bært opp og servert den tradisjonelle julegrøten. Det var ca 40 personer 
innom. Planlegger tilsvarende i 22. 

 

Blåfjellhuken 

Tror ikke det var noe mindre mennesker på Blåfjell i 2021, enn tidligere år. De aller fleste som kommer, 
skriver ikke navnet sitt i besøksboka. I 2021 som i 2020 var det ikke noe 10-toppbok på toppen. Derfor 
tenker de fleste at det ikke er noe bok der i det hele tatt. Besøkstallet har gått ned fra 2020, men tror ikke det 
tallet er reelt. 10-toppern sier ca. 1500 gjester, gjesteboka inne i huken sier ca. 900. Det store spørsmålet er 
hvor mange skriver seg ikke i boka! 

Som det ble skrevet i fjorårets årsmelding, har det også i 2021 vært mye uvettig fyring. Det har opp gjennom 
alle år blitt fyrt rett på blankt fjell, så det har nå blitt mange merker i fjellet. Den opparbeidete bålplassen 
blir svært lite brukt. Enkelte er flinke og tar med seg ved, når de skal fyre bål ute. Dessverre tror jeg mange 
benytter seg av «vår» ved til bål ute. Vår ved er også i 2021 laget av vår venn Jørgen Smeland i fra 
Langangen, stor takk til han. Har hengt opp plakater på alle stiene inn til Blåfjell om bålfyring og vedbruk, 
men tror kanskje det ikke virker. Som tilsyn er min største jobb å fjerne bålrester rundt omkring på 
toppen. Søppel er det heldigvis ikke så mye av. Mest sigarettsneiper og porsjonssnus. 

Har tenkt på om vi skal «låse» veden med vår fantastiske fellesnøkkel. Bør vi flytte den 
opparbeidete bålplassen? 

Nå til mer positive ting. I 2021 fikk vi installert ny vedovn inne på hytta. Ovnen ble gitt i gave av 
interesseorganisasjonen Norsk Varme. Ovnen ble fraktet med snøscooter fra Kleiva og nesten helt opp, etter 
at det heldigvis kom et sent snøfall. Det siste stykket ble ovnen plassert på hodet i en pulk og dratt frem på 
ski. Vil takke Atle Bakken og 2 tilfeldige turgåere for hjelp det siste stykket. 14. mars var ovnen fremme i 
huken. Den ble installert ferdig i løpet av våren. Vil takke Peisovnspesialisten i Skien for 3 røykrør som ble 
gitt gratis til Skien Turlag. Det er utført ca 30 dugnadstimer. Jeg, Bjørn Rasmussen vil takke for tilliten jeg 
fikk når jeg fikk overta ansvaret for Blåfjellhuken fra 2021. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Turaktivitetene 
Barnas Turlag 

Styret er det samme som i 2020 og består fortsatt av Charlotte Sem og Christian Kverndalen. Også i år har 
aktiviteten i Barnas Turlag blir begrenset grunnet korona-pandemi. Gjennomføring av planlagte turer og 
aktiviteter har vært vanskelig på grunn av sikkerhetsmessige årsaker. Vinterens KDU-dag måtte utgå, men 
det ble lagt ut forslag til turer for hele familien på hjemmesiden. Da restriksjonene slapp opp litt på høsten 
klarte vi forøvrig å arrangere en noe forenklet KDU-dag ved Hvitsteintjenn. Det var fint å kunne vise oss i 
«felten» igjen. Grøtfest rakk vi også å gjennomføre før samfunnet stengte ned nok en gang.  
 

Lavterskelgruppa 

Aktiviteten i lavterskelgruppa har også dette året lidd under periodevise nedstengninger av samfunnet. Dette 
har ført til at antallet gjennomførte turer er 27, mens oppsatt program tok sikte på 41. Reduksjonen berørte 
utelukkende vårsesongen da 3 nedstengninger var nødvendige. 

Totalt deltakerantall var 984, noe som gir et gjennomsnitt på i overkant av 36. Høyeste antall turgåere på 
enkelttur var 50 og laveste 17. I den stabile turperioden i høstsesongen var også deltagerantallet stabilt høyt, 
noe som viser at kontinuitet og regularitet er viktige faktorer i aktivitetsutøvelsen. 

Turgåerne i lavterskelgruppa består etter hvert av en fast kjerne som er med på bortimot samtlige turer. 
Andre har en mer sporadisk deltakelse.  Nesten på hver eneste tur dukker det også opp nye ansikter, og de 
aller fleste synes før eller siden å komme tilbake etter å ha opplevd turfellesskapet vårt første gang. 

Som tidligere år er tida og mulighetene til sosialt fellesskap på turene sterkt vektlagt. Turlederne er bevisste 
på å inkludere og skape trygghet og god stemning. Nye fjes blir alltid hilst velkommen og aktivt forsøkt 
innlemmet i fellesskapet.  

Deltakerne våre er som før rause med stadig gode tilbakemeldinger til oss turledere. På siste tur før jul 
ønsket tre trofaste turgåere å gi noe tilbake. Utkledd som nisser overrasket de med pølser og gløgg til 
samtlige når vi kom fram til bålplassen, alt spandert fra egne lommer. Slikt skaper positivitet og samhold. 

Lavterskelgruppa fylte 10 år i 2021. Jubileet var tenkt markert på planlagt tur til Galtetjern 3.februar. Da var 
samfunnet nedstengt og markeringa måtte utsettes. 

Takket være "aktiv i 100"- midler kunne jubileet feires på Fugleleiken 29.9.med gratis lunsjtallerken og 
drikke til samtlige. Et planlagt gratislotteri der resten av disse midlene var brukt på gevinster kjøpt på dnt's 
tursenter, har vi måttet utsette til 2022. 

3 nye turledere er i løpet av året kommet til og har sørget for god behovsdekning. Samtidig har 3 av de 
"gamle" varslet en gradvis nedtrapping. Behovet for erstatninger vil etter hvert måtte søkes ivaretatt. 

Det er som før et stort arbeid å planlegge turene, gå opp løypene på forhånd og så gjennomføre de med hele 
gruppa. Anslagsvis har det også dette året gått med 1500 dugnadstimer, da inkludert planlegging av hele 
2022. 

Også i 2021 har vår pressekontakt levert flotte turreferater til lokalavisene og på denne måten bidratt med 
viktig markedsføring av aktivitetene. 

Turledergruppa er en etter hvert fint sammensatt gjeng som utfyller hverandre i ansvar og gjøremål. 
Gjennom opptil 10 års innsats som turledere er det bygget en solid gruppe som er sitt ansvar bevisst. Vi har 
en lett tone og en god dialog, Gjensidig respekt og trygghet kan parere uenighet og tåle diskusjon. 

Heldigvis har vi også dette året blitt spart for alvorlige uhell eller hendelser på turene våre.  



 
 

 

Vi har også til enhver tid fulgt gjeldende smittevernråd så godt det har latt seg gjøre. Oss bekjent har 
aktiviteten vår ikke bidratt til smittespredning i samfunnet. 

For 2022 har vi planlagt 41 turer. Vi håper sterkt å unngå at nye nedstengninger vil hindre gjennomføring av 
planene. 

 
Seniorgruppa 
Styret har hatt følgende medlemmer: 
Leder:   Torkjell Berge 
Nestleder: Karen Sofie Nymoen 
Kasserer: Finn Thorkildsen 
Sekretær: Kari Foss 
Styremedl: Berit Eikehaug 
Styremedl: Oddvar Ramsvik 
Styremedl: Aslaug Bakke Bøyesen 
Valgkomite: Styret har fungert som valgkomité. 
 
Turprogrammet 
I løpet av året ble turprogrammet justert flere ganger for å være innenfor koronasmittereglene til enhver tid, 
og flere av turene måtte avlyses. Det var heller ikke mulig å samles til en kaffepause etter vinterturene. 
 
Vinterturer 
Torsdag 07.01. Århus    Avlyst 
Torsdag 14.01. Geiteryggen   Avlyst 
Torsdag 21.01. Hjellevannet rundt  Avlyst 
Torsdag 28.01. Petersborg   21 deltakere 
Torsdag 04.02. Falkum   32 deltakere 
Torsdag 11.02. Bakkestranda   31 deltakere 
Torsdag 18.02. Hjellevannet rundt  25 deltakere 
Torsdag 25.02. Strømdal   18 deltakere 
Torsdag 04.03. Århus     19 deltakere 
Torsdag 11.03. Kjempa   Avlyst 
Torsdag 18.03. Gråten    23 deltakere 
Torsdag 25.03. Børsesjø - fugletårna   Avlyst 
Totalt antall deltakere: 169 
 
Sommer- og høstturer 
Torsdag 08.04. Kjempa     Avlyst 
Torsdag 22.04. Kleiva    17 deltakere 
Torsdag 06.05. Jarseng   16 deltakere 
Torsdag 20.05. Langangen   Avlyst 
Torsdag 03.06. Sortilen   Avlyst 
Torsdag 17.06. Sortilen   15 deltakere 
Torsdag 19.08  Holmefjell    17 deltakere 
30.08 – 01.09.  Høstens utflukt, Kalhovd 21 deltakere 
Torsdag 16.09. Kverndammen  8 deltakere 
Torsdag 30.09. Blåfjell    16 deltakere 
Torsdag 14.10. Ulvsvann   21 deltakere 
Torsdag 28.10. Jønnevall   20 deltakere 
Totalt antall deltakere: 151 
 



 
 

 

Møter 
Årsmøte 18.02. i Gjerpen Menighetshus  Avlyst 
Julemøte 02.12. i Gjerpen Menighetshus  42 deltakere 
 
Det har vært 2 styremøter i løpet av året. I tillegg har styret hatt flere uformelle ”kråketing” i de periodene vi 
ikke kunne ha møter. 
Etter som årsmøtet ikke kunne avholdes, valgte styret å fortsette sitt arbeid fram til årsmøtet i 2022. 
 
Dugnader og andre aktiviteter 
Vi har deltatt i diverse dugnader for foreningen, men omfanget er vesentlig lavere enn tidligere år på grunn 
av koronarestriksjoner. 
Totalt er det bokført 858 dugnadstimer som også inkluderer arrangering av turer og møtevirksomhet. 
Vi har heldigvis ikke hatt uhell eller skader i forbindelse med våre aktiviteter i 2021, og det er heller ikke 
rapportert noen korona smittetilfeller. 
 
Aktivgruppa 
Gruppen har i år bestått av turlederne:  
 Atle Bakken 
 Karianne Bakken 
 Silje Tollefsen 
 Marianne Wighus 
 Laila Andersen 
 Jostein Aas 
 Hans Erik Røra  
 Trine Billehaug 
 Astrid Fjeld 
 Karine Hansen 
 Bjørn Rasmussen  
 Olav Holta 
 Svein Lindgreen  

 
Karianne har fortsatt vært leder, men Olav har gjort mye av arbeidet rundt turprogrammet. Turprogrammet 
ble omtrent kopiert fra 2020 da de fleste turene måtte avlyses på grunn av smittevernregler. Turene er blitt 
annonsert på facebook og alle turene har lagt på hjemmesiden. 
 
Covid har begrenset turene og aktiviteten i gruppen, mange har følt på faren for å bli smittet av Covid ved å 
lede turer og møte venner og kjente.  
 
Deltagertallene har vært varierende, men vi ser at det er mulig å oppnå stor deltagelse på turene når alle 
positive faktorer slår inn. På Topp 7 var det rekordmange påmeldte, men med mange avmeldte og ikke 
oppmøtte endte med ca 40 deltagere og 5 turledere. Smittevernregler har noen ganger vært begrensende for 
hvor mange som deltatt.  
 
Plikten til å melde seg på turen via hjemmesiden har gjort at folk ikke har kunnet delta spontant. 20 
deltagere var maks grense for antall deltagere lenge, det er som oftest nok plasser for våre turer, men for 
Topp7 var det for lite slik at den måtte flyttes. Noen deltagere har gitt tilbakemelding på at de synes det er 
vanskelig å finne frem til turer de ønsker å delta på når de leter på hjemmesiden. 
 
Yogaturer og Hengekøyeturer er nye tema turer som nå er populære over hele landet og aktiv gruppa gledet 
seg i 2020 til å debutere med ”Yoga på Jomfruland” med overnatting på Øitangen og samarbeid med Yoga i 
Grenland, men Covid har hindret debuten 2 år på rad. Turen blir ført opp i neste års program da den var 



 
 

 

fullbooket første året. ”Hengekøye tur for nybegynnere” fikk vi heldigvis gjennomført med Astrid og Karine 
som erfarne ”hengere”. Turen ble tatt godt imot, fullbooket og turlederne gleder seg til å dele gleden av å 
”henge.” Prinsippet var enkelt, kort og enkel tur til Mensvann fra ettermiddag til neste morgen, alle med eget 
utstyr, mat og drikke. Veiledning, tips og triks fra turlederne og utveksling av erfaringer og opplevelser laget 
en hyggelig stemning på turen for alle deltagere og turledere.   
  
For turprogrammet hadde vi som mål å gjøre hyttene våre og turmulighetene rundt dem mer kjent. Vi planla 
derfor skitur til Sommerseter med overnatting og tur til Skårafjell, Nare og Ørnenuten. Turen ble avlyst da 
det ble vurdert som uansvarlig å overnatte og bo så tett som man gjør på Sommerseter. Tur i Sauheradfjella 
ble gjennomført og hyttene og turmulighetene ble vist frem og snakket om i mange sammenhenger. 
Deltagerne viste interesse for både hyttene og mulighetene i området. Vi håper at det vil ha virkning for 
framtidig besøk på hyttene.  
 
Til gjennomføring av turprogrammet 2021 har gruppen til sammen gjort 438 timer dugnad. I de timene 
ligger turledelse, for og etterarbeid som å gå opp løypen, skrive turbeskrivelse, ordne praktiske ting for 
turen, og administrering av turprogrammet og annonsering av turer på facebook. På overnattingsturer er ikke 
natten regnet med som dugnadstimer. 
 
Dugnadstype Antall timer 
Turledelse 278 
For og etterarbeid 100 
Annonsering 
facebook og 
hjemmesiden 

  30 

Administrering av 
turprogrammet 

  30 

Totalt 438 
 
 
Turprogrammet er satt sammen av turer som hver turleder har kommet med innspill på at de ønsker å bidra 
med i turprogrammet. Det er turer de har hatt stor glede av selv og som de tror andre også vil like og vekker 
folks nysgjerrighet når de ser turprogrammet slik at de ønsker å være med oss på tur.  
 
Turprogrammet vårt så slik ut: (tallet bak indikerer ant deltakere) 

 24. januar.   Overnatting på sommerseter (avlyst pga covid) 
 29. januar.   Måneskinnstur rundt Huldreløypa. 20 deltakere 
 27. februar.   Måneskinnstur til Ørnenuten (endret til Huldreløypa) 4 deltakere 
 27. februar.   Vaffelvakt og skihelg (avlyst pga covid) 
 7. mars.   Skitur Breiset til Svanstul. 20 deltakere 
 14. mars.   Skitur til Blåfjell og Rådmannen (avlyst pga lite snø) 
 25. april.   Barmarkstur på Frierstien. 15 deltakere 
 30. april.   ”Henge ute” for Nybegynnere. 9 deltakere 
 7. mai.   Yogahelg på Jomfruland (avlyst pga Covid) 
 15. august.   Sandseterfjell Tveitefjell og Grasdalen (Avlyst pga ingen påmeldte) 
 29. august.   Lifjell med Øysteinnatten. 10 deltakere 
 4. september.   Topp7. 40 deltakere 
 17.-19. September.  Rundtur i Sauheradfjella. 6 deltakere 
 26. September.  Ut i det Blå. 12 deltakere 
 10.  Oktober.   Topptur til Bjørndalsfjell. 5 deltakere 







 
 

 

Skien Turlags handlingsplan for 2022 

Styret 

Hovedmål  
  
Dette står fast fra tidligere år. Det betyr at Skien Turlags aktiviteter er tuftet på DNT’s  
idégrunnlag som bl.a. er nedfelt i Veivalgsdokument for 2019 – 2023; «Et rikt liv med enkle  
midler».  
 Formålsparagraf: DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for 

sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag  

 Visjon: Naturopplevelser for livet  

 Verdier: Spennende, Troverdig, inkluderende, Enkelt og Naturvennlig (STIEN)  

For å gi disse begrepene innhold skal Skien Turlag arbeide for at Skiens befolkning har et  
allsidig og variert tilbud av:  
 Tilrettelagte og godt vedlikeholdte stier og løyper i vårt område  

 Gode tur- og aktivitetstilbud til alle aldersgrupper  

 Attraktive overnattingstilbud på våre hytter  

  
Fokusområde 2022  
DNTs overordnede fokusområde for 2022 er Frivillighetens år. 
 
Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, 
kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke 
kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!  
 
Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å 
planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater 
og i både fysiske og digitale arrangementer.  
 
Det er duket for nasjonal feiring av frivilligheten- og Skien Turlag vil være med. Blant annet med å delta på 
VÅR DAG som er satt til å være 22. mai-22 i DNT Telemark.  
Dagen vår kan vi bruke til det vi vil. Det viktige er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags 
forening vi er og hva slags aktiviteter vi driver med. Og det vil være mulig å søke støtte til den markeringen 
vi ønsker å arrangere.  
 
I tillegg planlegger styret i Skien Turlag følgende arbeid for kommende år; 
 
 

 Rekruttering av medlemmer, turledere og øvrige frivillige. Det er viktig å være dynamiske slik at vi 
endrer oss i takt med samfunnet for øvrig. Aktivitet bidrar til engasjement og engasjement 
rekrutterer.  

 Mer bruk av hyttene våre. Turene vi arrangerer skal være helsefremmende, sosiale og gi 
naturopplevelse- men også en arena for rekruttering av medlemmer og en måte å fremme hyttene og 
turområdene i vårt område på.  



 
 

 

 
 Strategisk gjennomgang. Styret ønsker å gå opp linjene for ansvarsfordeling i turlaget. Dette spesielt 

knyttet til hyttetilsynene, men også mot løype, turgruppene, Barnas Turlag og styremedlemmene seg 
imellom.  

 Styret planlegger en gjennomgang av alle kontrakter, instrukser, veiledere og rapporter. Se til at de er 
oppdatert og innenfor frister. Til slutt samle alle viktige dokumenter på en digital plattform slik at de 
ligger samlet og er tilgjengelig for dem som skal ha tilgang til dem. 

 
Informasjon og PR  
Det gode arbeidet med synliggjøring av våre tilbud og aktiviteter skal fortsette:  

 Trykke turprogram  

 Legge ut referat fra turer og aktiviteter i aviser og på sosiale medier  

 Delta med stand på messer og arrangementer der det er mulig  

Dugnadsarbeid  
Skien Turlags aktiviteter er helt og holdent basert på dugnadsarbeid. Styrets arbeid,  
etablering, vedlikehold og oppgradering av løyper, vedlikehold og markedsføring av hytter,  
aktiviteter i Aktiv, Lavterskel, Senior og Barnas Turlag, samt deltakelse på møter og  
arrangementer er utelukkende basert på frivillighet. Det vil derfor være viktig å sikre en god  
ettervekst av dugnadsarbeidere gjennom aktiv innsats på alle naturlige arenaer for dette. Det  
være seg på KDU-dager, Mersmak-festivalen, Frivillighetstorget i regi av Skien kommune og  
på våre turer. P.g.a. corona-situasjonen kan mange av arenaene som til nå har vært brukt for  
rekruttering av nye frivillige være lukket. Personlig kontakt og initiativ fra våre medlemmer  
for å rekruttere nye dugnadsarbeidere vil derfor være et vesentlig bidrag til ettervekst og  
fornyelse i «dugnadsbanken».  
  
Arrangement  
Skien Turlag skal videreføre tradisjonen med 2 «Kom-deg-ut»-dager og deltakelse på  
Mersmak-festivalen. Dersom aktivitetene ikke kan gjennomføres p.g.a. smittevernhensyn skal  
det utformes erstatningstiltak innenfor de rammene som smittevernet tillater.  
Senhøstes skal det arrangeres «takkefest» for frivillige og dugnadsfolk. Årets dugnadsinnsats  
skal da applauderes og de frivillige skal få sin høyst fortjente påskjønnelse.  
Det skal være attraktivt å arbeide dugnad i Skien Turlag  
  
Samfunnsaktør  
Grønn profil, bærekraft og sporløs ferdsel i naturen skal være i fokus på Skien Turlags  
aktiviteter. Vi skal gå foran i ord og gjerning for å fremme disse verdiene:  
 Bidra til å skape positive holdninger blant barn og unge om natur og miljøverdier  

 Være en synlig samfunnsaktør i spørsmål om folkehelse og miljø  

 Vi skal samarbeide med andre lag og foreninger hvor vi har felles interesser  

 Vi skal fremme bruk av offentlig transport og samkjøring med bil ved våre arrangementer, så langt det er 
mulig innenfor gjeldende smittevernregler  

  

 



 
 

 

Løypearbeidet 

Etter mange år som leder av Skien Turlags løypedugnader, takket Åsmund Myhre av som leder fra desember 
2021. Som hans etterfølgere har disse sagt seg villige til å lede gruppa i 2022: Finn Evensen, Svein Lindgren 
og Jørn Sletten.  

Skien Turlag har et omfattende sti- og løypenett spredt over det meste av kommunen og dette krever 
kontinuerlig vedlikehold. Alle stiene/løypene bør ettersees og re-merkes hvert 3. år, men kontrolleres minst 
en gang pr. år, spesielt etter sterk vind og snøfall med tung, våt snø. 

For deler av sti/løypenettet har vi løypeansvarlige som har ansvar for ettersyn av stiene i sine områder. Disse 
foretar enkelt vedlikehold, men rapporterer til dugnadsledere ved behov for tyngre vedlikehold. Ordningen 
med sti og løype ansvarlige er gjennomført i området rundt Skien og i enkelte områder i Luksefjell.  

I tråd med veivalgdokumentet for DNT Telemark, har STL ønske om å videreutvikle sti- og løypenettet i 
nærområdene der folk bor og oppholder seg. I den sammenheng er det viktig med enhetlig merking med 
gode skilt og kart. For å finansiere dette vil turlaget benytte seg av tilgjengelige tilskuddsordninger  

Det vil fortsatt være behov for tilrettelegging av rasteplasser med sittebenker og bålplasser på populære 
steder. Dette er viktig for at vi skal få hyggelige og ryddige rasteplasser. Fornying av eldre 
gangbaner/klopper, og bygging av trapper vil også være prioriterte oppgaver i 2022.  

Dugnadsarbeidet organiseres gjennom en løypekomite med god kontakt til STL`s styre. Det settes opp en 
dugnadsplan for hver sesong (før og etter ferien). Dugnadene legges ut på nettsida til DNT Telemark, på 
STL`s facebookside og averteres i de månedlige annonsene. 

Vi regner med at covid 19 vil prege store deler av 2022 og vi må forholde oss til regelverket knyttet til dette. 
Det gjelder bl.a. påmelding til dugnad i forkant, transport og bruk av redskap etc. Uansett utvikling av covid, 
vil vi fortsette med påmelding til dugnadene våre – dette for lettere å kunne organisere en effektiv dugnad. 

Avtalen med eier av lageret på Store Mæla forutsetter at STL foretar diverse vedlikehold på uteområdet 
(Slåing av gress, klipping av hekker) Vi avsetter to dugnader (vår og høst) til dette og forutsetter at øvrige 
grupper i STL deltar her.     

I tillegg til ordinært vedlikehold av sti/løypenettet har vi registrert en del behov for vedlikehold og 
forbedringer vi ønsker å foreta i 2022 og de fremkommer som følger:  

 

Østmarka 

Skrehelleområdet 

Skrehelleområdet er et godt besøkt turområde i Skien. I tillegg til normalt vedlikehold er det fortsatt behov 
for supplering av klopper/gangbaner, særlig i området Olaugtjenn – Skrehelle.Her er det erfaringsmessig en 
del toppbrekk og vindfall. I Skrehelle-området er det fortsatt behov for opprusting av rasteplasser med bl.a. 
krakker. (Vestre Skrehelle, Ramsberget og Lille Skrehelle) 

Gjerpen Bygdepark – Golfbanen på Jønnevald – Lundsdalen – Gunnborgdalen 

Gjerpen Bygdepark som ligger i området rundt Gjerpen skole og Gjerpen kirke er et godt utgangspunkt for 
stiene både mot Lundsdalen og Gunnborgdalen og dermed resten av sti- nettet i Østmarka. Skien Turlag er 
representert i styret i parken. Området er stort sett godt merket og skiltet, men de kan være behov for 
forbedringer. Vi har et problem på stien fra Lundsdalen mot Semsmyrene, men vi håper vi skal finne en 
brukbar løsning på dette i 2022. Stiene i Lundsdalen, Gunnborgdalen og på Jønnevald er viktige stier i 
nærområdet, som vi vil ha fokus på vedlikehold av tidlig i sesongen.  

 

 



 
 

 

Blåfjellområdet 

Området rundt Blåfjell er populært. Stiene både fra Kleven og fra Solvika må ha fullt fokus på vedlikehold 
tidlig i sesongen. Det gror godt - spesielt over hogstflatene - og det er fortsatt behov for supplerende 
gangbaner mellom Stakamyr og Blåfjellmyra.         

Sneltvedt – Lensmannsseter – Rustan – Søgårdseter - Ørnstjern              

Denne delen av Østmarka er spesielt populær på vår- og forsommeren og det er viktig å prioritere 
vedlikehold av disse stiene før blomstringssesongen starter. Det er fortsatt behov for noen nye 
klopper/gangbaner enkelte steder og noen har behov for vedlikehold. Det er ønskelig å plassere enda en 
krakk på rasteplassen. På grunn av opprustning av Ørnstjerndammen sommeren 2021, ble denne stengt for 
passering og rundløypa Ørnstjern rundt har ikke vært tilgjengelig i denne perioden. I området 
Lensmannseter/Gamlestulen/Søgårdseter/Rustan er det også behov for «rundløype-skilting». 

Vealøsområdet fra Lensmannsseter og Kikut og Gamlevegen mot Fiskebekkåsen. 

Nye infotavler er nå plass ved Kikut og Lensmannsseter, men det kan fortsatt være behov for noen nye 
vegvisere spesielt rundt Vealøskapellet. I tillegg til normalt vedlikehold av stiene er det ønskelig å få plass 
noen flere gangbaner/klopper på stien fra Kikut til Vealøs, noe grunneier er positiv til.   

Gulsetmarka – Skien Vestmark 

Stiene i Gulsetmarka/Vestmarka er mye brukt og trenger jevnlig vedlikehold. Flere av stiene har behov for 
rydding og forbedringer i 2022. Vi vil også ha fokus på fornyelse av klopper og gangbaner, da flere av disse 
er over 20 år gamle. Det er ønskelig med merking av en mye brukt sti fra «Sverrevegen» mot 
Siljuknatthytta, som et alternativ til den steinete stien i Brubergdalen. 

Stien ved Munkersdalen bør forbedres med klopper/gangbaner i våte partier. 

Solumsmarka og Kilebygda  

Området rundt Hvitsteintjern og Piggen er kanskje det mest brukte turområdet vi har i Skien, og vi må hele 
tiden ha fokus på vedlikehold og forbedringer. Gapahuken ved Hvitsteintjern er populær og her går det en 
del ved. Turlaget har hvert år sørget for ved, men på grunn av mindre muligheter til å felle trær lokalt, må vi 
vurdere å slutte med dette. Turfolket må selv ta med seg ved. 

Refsdalstien fra Rugtvedt til Sørtjern bør merkes og skiltes. Stien fra Skyggestein mot gapahuken ved 
Hvitsteintjern har også behov for merking. 

«Postvegen» mellom Kilebygda og Henneseidvann trenger vedlikehold, spesielt i den vestre delen, dette 
ønsker vi å få til i 2022. Dette er også en viktig adkomst til «Hulkaleiren». Stien vedlikeholdes av Skien 
Turlag i samarbeide med «Hulkaleirens venner». Skauguttleieren «Hulkaleiren» som var i bruk på slutten av 
krigen 1940-1945 er et fint turmål både fra Kilebygda og Henneseidvann. Skogsvegen fra Henneseidgrenda 
og inn til vannet er bomveg med betalingsbom. 

Åfoss-stien og stien fra Falkum til Århus gård. 

Åfoss stien fikk en skikkelig opprustning i 2020/2021 med bygging av tre nye broer og en del andre 
forbedringer. Grunnforholdene rundt Hentiabekken er vanskelige og vi må fortsette vedlikeholdet av denne 
stien også i 2022. Det er også et ønske om å forlenge stien mot Steinsrudsvingene og Varpet, hvor det er 
mulig å koble stien mot sti-nettet på Geiteryggen. Vi vil se på muligheten for å få dette til i 2022.  

Stien fra Falkum bad til Århus gård blir prioritert i 2022 dersom vi får et avklart forhold til grunneierne på 
strekningen.  

Sauheradfjella/Luksefjell (utenfor verneområdet) 

Stiene og løypene rundt hyttene våre i Luksefjell og på Sauheradfjella trenger vårt fokus også i året som 
kommer. Vi ser at mange har oppdaget kvaliteten i området - også om sommeren, spesielt rundt Svanstul og 



 
 

 

Nare. Med nye brukergrupper inne må vi hele tiden ha fokus på kvaliteten på de merkede stiene våre. Vi må 
prøve å få til en omlegging av stien ved Blekktjenn, da den nå går i et bekkefar. 

Det bør etableres en trapp/stiger i vanskelige partier rundt Nare. Øst for Rypetjenn er det også ønskelig å 
etablere en trapp. Materialene til trappene bør vi forsøke å få kjørt ut med snøscooter i løpet av ettervinteren 
– i samarbeid med SNO. Brua ved Tvitjenna må repareres/understøttes. 

Sauheradfjella/Luksefjell (innenfor verneområdet) 

Vedlikehold av stier- og løyper foretas i nært samarbeide med SNO. Vi får ikke bruke vanlig impregnerte 
materialer i verneområdet, men de materialene vi fikk kjøpt fra Kebony i 2020 kan brukes. Vi har i 2021 fått 
lagt ut en del gangbaner i området, men fortsatt er det behov for reparasjoner av eksisterende gangbaner og 
klopper. 

Det er etablert et samarbeide mellom DNT Telemark/Skien Turlag og turistforeningen i Vestfold for en lik 
merking og skilting av hele området Skrim/Sauheradfjella. 

Søknad om tilskudd ble sendt i 2021. En del av merkingen har vi utført i 2021, men dersom vi får midler 
nok, fortsetter vi dette arbeidet i 2022. 

Merkingen av vinterløypa fra Rypetjenn til Damtjenn bør etterses og suppleres. 

Vinterløypa fra Breiset til Eiangen bør etterses og merkes. 

  

Hyttene  
Fugleleiken 
 
Hyttestyret for Fugleleiken vil bestå av: Dina Danger Nordbø (leder), Runar Landsverk, Kari Hella, Bjørn 
Kiste og Karianne Mjelde.  
Vi er alle likeverdige medlemmer av tilsynet. 
Vi skal holde en god dialog med styret i Skien Turlag om drift av hytta. 
Dina Danger Nordbø er administrasjonens- og andres kontaktperson. 
-Vi skal påse at hytta er ren og ryddig både utvendig og innvendig. 
Hyttestyret har som formål å holde Fugleleiken i den stand slik at brukerne av hytta har lyst til å komme 
tilbake igjen. Fugleleiken skal være en hytte som Skien Turlag skal være stolte av å drifte 
-Ajourføre Famacweb 
-Vi skal følge opp bytting av vinduer (Løvenskiold) dette året også. 
-Følge opp maurinnvasjonen og sprøyte etter instruks fra LF 
-Hugge ved slik at vi har for hele sesongen. Denne veden tas fortrinnsvis rundt hytta. 
Viktig å holde utsikten ned til Svanstulvann åpen og vil ha en god dialog med Løvenskiold-Fossum om 
dette. 
Årets vedugnad bør være på våren 
-Holde minst to stordugnader hvor vi får hjelp av andre medlemmer av Skien Turlag. 
-Skaffe nye dugnadsfolk som kan bidra i tillegg til de faste fine vi allerede har. 
-En på vår/sommer og en på høst før snøen kommer for å klargjøre hytta for vinteren. - 
-Tilrettelegge for vaffelvakter i vintersesongen.  
-Gjøre innkjøp av forbruksmateriell etc. -Bistå kontoret vedr tilrettelegging for     
 vaffelvakter. Også i forhold til smittevern under pandemi, slik at smitte ikke tas med til hytta. 
-Holde en god dialog med styret 
-Følge opp smittevern etter gjeldene regler fra DNT sentralt 
-Vi vil også ha hyppigere tilsyn i starten på uken i vintersesongen etter helger med vaffelvakter 
 
Ellers vil hyttetilsynet arbeide etter instruks som vi har utarbeidet sammen med styret av Skien Turlag. 



 
 

 

Sommerseter 
  
Planer og prosjekter for Sommerseter i 2022 er: 
  
 Bytte dør mellom forgang og stue i Stallen. Døren er ikke tett, vi vurderer å kle døren da det vil være en 

rimeligere løsning en å kjøpe ny, og vi tror resultatet kan bli som ny dør. 
 Fortsette å bytte lamper eller bygge de om til ledd, for å kunne spare strøm. 
 Beise endevegg og male dør på Stallen. Her vil vi også rette opp dørbladet på inngangsdøra. 
 Beise bord og utekrakker. 
 Legge til rette for bruk av hengekøyer ute. F.eks. kroker i hyttevegg til et T-lignende stativ i den andre 

enden. 
 Musetetting i Stallen, prosjektet fortsetter. 
 Sesongåpning; vaske, bytte sengetøy, rydde uteområder og vedhugging.  
 Innkjøp av ny/brukt båt 
 Utedo. Vi har et mål om å kompostere på samme prinsipp som snurredass. Det er kjøpt inn to ekstra 

plastdunker. 
 Tilrettelegg mer for tørking av våte sko og klær inne, både i Stallen og Foreningshytta  

  
Solumhytta 

Planlagte aktiviteter for 2022: 
 Skrape, male og kitte vinduene på hovedhytta etter behov 
 Bytte vedovn i stua på hovedhytta 
 Veddugnad på senvinter/våren og eventuelt høsten 
 Oppdatere og forbedre informasjon om og på hytta 
 Montere takrenne over vedskjulet 
 Male flater innvendig 
 Generelt renhold/rydding inne og ute 
 Transport av varer/forbruksmatriell 

Aktiviteter lenger fram i tid: 

 Oppgradere vinduer (Løvenskiold) 

 Bytte av tak på hovedhytta (Løvenskiold) 

Flekkerhytta 
 
I 2022 vil det bli utført vanlig renhold som støvsuging av senger og møbler, vasking av kjøleskap og 
stekeovn, kontroll og rengjøring av panelovner, bytte og vaske sengetøy, sjekke madrasser, 
vindusvask, rengjøring av grillhytta, vaske og sjekke do, tømme om nødvendig, samt rense takrenner, 
rydding ute og inne og oppfylling av vedlager og annet forbruksmateriell. For øvrig oppfølging som 
spesifisert i det nettbaserte vedlikeholdssystemet FamacWeb. Et oppgraderingsprosjekt ble startet i 
november 2021. Det gjenstår litt avslutningsarbeid som vil bli utført i løpet av vinteren. 
 
Vedlikeholdsoppgaver som prioriteres:  
Kontroll av takstein, utbedring ved behov. Kontroll av snølast, måking ved behov. 
Det er ønskelig å få renset dieselbua for gammelt søl, men det er fortsatt rør og fylleutstyr med skvetter av 
diesel inne i bua. Rensing av gulvet står på vent til dette utstyret er fjernet. 
Vegen ned fra parkeringsplassen til hytta trenger ny grus. Løvenskiold vil bli forespurt om å gruse vegen til 
sommeren. 



 
 

 

Turaktivitetene 

 

Lavterskelgruppa 

I motsetning til det som var tilfelle i januar 2021, har nåværende smittevernregler åpnet for oppstart av 
lavterskelturene i tråd med oppsatte planer. Riktignok må det nå i oppstarten følges et regelsett fastsatt av 
DNT, Telemark og forankret i sentrale retningslinjer, noe som gir en viss innskrenkning i bevegelsesfrihet. 
Hvordan dette innvirker på aktiviteten vår, vil bli evaluert etter kort tid. Forhåpentligvis fører det ikke til at 
den må innstilles. Det er også grunn til å håpe at samfunnet dette året normaliseres mer og mer, og at 
detaljreguleringer av fritidsaktiviteter kan opphøre. 

Basert på erfaringene fra 2020 og 2021 med et periodevis nedstengt samfunn, er det likevel ikke lett å ta for 
gitt at alle planer for 2022 vil kunne følges. Dette turåret synes likevel å starte i optimismens tegn og med 
tro på større kontinuitet og regularitet enn ved de forrige korsveier. Med stadig nye deltakere i gruppa vår, 
og en kjerne som er med på tilnærmet alle turene, blir det spennende å følge utviklinga særlig når det gjelder 
deltakerantall. 

Angående den generelle delen av handlingsplanen, vises som foregående år til denne tidligere beskrivelsen 
der bare årstall er endret: 

«Som i de foregående år vil det overordnede målet for lavterskelgruppas virksomhet være å få folk ut på tur. 
I tillegg til at turene skal være forholdvis enkle og korte og kunne gi den enkelte deltaker mestringsfølelse, 
skal det sosiale, miljømessige og inkluderende ivaretas så godt det lar seg gjøre. Rolig tempo, nødvendige 
pauser underveis, lang rastepause (gjerne med bål når årstid og forhold tillater) og ikke minst tid til og vekt 
på den gode samtalen vil her være vesentlige momenter. Turer med lavterskelgruppa skal være et trygt 
møtested som gjennom fellesskapet også åpner for nettverksbygging. 

Turene våre legges fortrinnsvis til det sentrale Grenlandsområdet, men med avstikkere blant annet til 
Bamble og Larvik. Turene, som starter som felleskjøring fra Skagerak Arena skal normalt ha en tidsramme 
på 3 timer og en samlet lengde på 3-5 km.  Når forholda tilsier og muliggjør det, vil gruppa på den enkelte 
turdag kunne deles når det gjelder turlengde og trasévalg.  

I sum er målet at dette skal bidra til å fremme livskvalitet og helse hos den enkelte og samfunnsmessig ha 
forebyggende helseeffekt. 

Selv om gjennomsnittsalderen i gruppa pr i dag er forholdsvis høy, er målet også å nå yngre deltakere med 
disponibel dagtid. Mangfold er viktig, og aldersforskjeller bør ikke være noen hindring for gode 
turfellesskap. 

I året som har gått har deltakerantallet på turene ved flere anledninger vært svært høyt. Så lenge det er nok 
turledere og parkeringsmuligheter ved turmåla kan en ikke se at dette på noen måte er uheldig. Skulle 
antallet eskalere, må en kanskje være åpen for endringer, f.eks. flere turdager.  For øvrig vil det være en 
målsetting med størst mulig grad av felleskjøring, ikke minst i et miljømessig perspektiv.  Lavterskelgruppa 
vil reklamere for Skien Turlag og DNT der dette er naturlig, og samtidig oppfordre til medlemskap. En vil 
også forsøke å legge turer til eller innom DNT-hytter. Det er også for 2022 (årstall endret) søkt om «Aktiv i 
100»-midler. Om søknaden innvilges vil det være lettere å gjennomføre aktiviteter med en viss 
kostnadsramme. Turledergruppa har i skrivende stund ikke diskutert videre anvendelse av disse 
midlene.»  (saksing fra plan for 2020). 

Som nevnt i årsmelding for 2021 har 3 nye turledere kommet til dette året, mens 3 av de opprinnelige 
gradvis vil trappe ned. Det er et uttalt ønske å utvide denne gruppa med ytterligere en turleder, og 
sonderingene her har begynt. Til tur 12.1. 2022 var det påmeldt 53 deltakere. Behovet for god tilgang på 
kvalifiserte turledere til ukentlige enkeltturer er klart til stede. 



 
 

 

Turlederne i lavterskelgruppa tar uansett fatt på 2022 i forvissning om at det de gjør er meningsfylt. De 
helsebringende effekter av turene både fysisk og psykisk synes uomtvistelige. Deltakerne er iallfall her klare 
i sine tilbakemeldinger.  

Kan turledernes frivillighet og deltakernes miljøskaping sammen bidra til samfunnsmedisin, bør aktivitetene 
våre være sikret i overskuelig framtid. 

  

Seniorgruppa 

Tilhørighet 
Seniorgruppa er underlagt Skien Turlag, har sitt eget styre og selvstendig økonomi. 
 
Målgruppe 
Kvinner og menn over 60 år som setter pris på fysisk aktivitet i friluft. Vi ønsker å få med mennesker fra alle 
deler av befolkningen. 
 
Turprogram 
Torsdager er vår turdag. Turene er tilpasset seniorer med hensyn til vanskelighetsgrad og lengde. 
På grunn av koronarestriksjoner må vi ta høyde for at programmet tilpasses underveis for å være i samsvar 
med retningslinjene til enhver tid. 
I perioden januar og fram til påske arrangeres ukentlige turer. Etter påske blir det tur annenhver uke bortsett 
fra sommerferien og november – desember. Vinterturene går i Skiens gater og nærområde. Resten av året 
kjører vi til turområdene innenfor rimelig reisetid fra Skien. 
I månedsskiftet august – september håper vi det lar seg gjøre å arrangere en tur til Kalhovd med overnatting. 
En vesentlig del av vår aktivitet er å gi tid og rom for å pleie gode sosiale relasjoner. Vi inviterer derfor til 
en kaffesamling etter vinterturene såfremt smittevernreglene tillater det. 
Turene er beskrevet i turprogrammet for Skien Turlag, og på foreningens nettside. 
Økonomi 
Vi håper at driftstøtte fra prosjektet ”Aktiv i 100” videreføres. Om vi får støtte, avklares etter at 
turprogrammet er satt opp. Dette gir en usikkerhet i budsjettet, og kan medføre underskudd i enkelte år. Da 
må vi tære på kassabeholdningen. 
 
Møter 
Det arrangeres årsmøte i februar og julemøte i desember. 
 
Dugnader og andre aktiviteter 
Vi deltar i dugnader på hyttene våre, og vi stiller opp på arrangement som profilerer Turistforeningen. 
 

Aktivgruppa 

De siste årene har noen turledere sluttet, og noen har kommet til og noen har blitt mer aktive. Vi ønsker og 
trenger flere turledere å spille på og for å kunne tilby flere turer og mer variert innhold og for at gruppen 
skal opprettholdes. Vår strategi er å prøve å rekruttere blant venner og kjente i laget og utenfor laget og 
turdeltagere når vi møter turvante folk.  
 
Opplevelsen av et positivt felleskap og tilhørighet tror vi er nøkkelen til at en gruppe i turistforenings ånd 
lykkes. Derfor er også turer og kanskje arrangementer viktig arbeid for aktivgruppa. Alle turlederne må ta 
litt ansvar for å arrangere turer i regi av bare turlederne for å jobbe med samholdet og fellesskapet og en 
anledning til å invitere aktuelle nye turledere. 
 



 
 

 

Vi har fått kommentarer på at det er ønskelig med flere dagsturer, mange har en travel hverdag og synes det 
er vanskelig å delta på overnattingsturer. Dette må vi ta med oss i arbeidet med turprogrammet. Hva som 
skal til for å få folk med oss på tur, er et evig spørsmål som vi ikke har noen fasit på, men som vi gjerne 
skulle visst mer med sikkerhet. Bjørn Rasmussen engasjerer seg veldig i topp 7 og har store ambisjoner for 
turens fremtid. Vi har gjort oss tanker om at folk ønsker å delta på turer som folk ikke gjør selv, slik som 
turer utenom sti, turer i lite kjente turområder eller turer som krever transport. Selv om det er kommet 
innspill på ønske om toppturer i ukedagene har vi ikke tro på at folk i vår mål gruppe har tid til å delta en 
dag i uken. En ny ide som Bjørn prøver ut i år i vår regi er å gjennomføre en sommertur på Hardangervidda 
med fast opphold på Mogen og dagsturer hverdag. Mange er redd de ikke mestrer å gå med mer enn dagstur 
sekk eller over mange dager. Derfor vil vi prøve ut fast opphold og dagsturer. Dette var en suksess i fjor i 
regi av Mogen. 
 
I skrivende stund er vi igjen begrenset av Covid regler som vi håper ikke vil ha konsekvenser for neste års 
turprogram. 
 
Slik blir programmet 2022:  
 

 Januar:  Måneskinnstur rundt Huldreløypa,  
Skitur med Overnatting til Sommerseter,  

 Februar:  Måneskinntur til Ørnenuten,  
 Mars:   Skitur Breiset- Svanstul,   
 April:   Vårtur på Håøya 
 Mai:   Yogahelg på Jomfruland, ”Hengekøyetur”, Topp7 
 Juni:   Sommerskitur Haukeli med Kvitseid turlag 
 Juli:   Sommertur på fjellet med fast opphold på Mogen 

Sommertur i Jotunheimen med Gautefall Turlag 
 August:  Geitebuvarden til Fantekjerringskollen 
 September:  Vestlifjell med Gautefall Turlag 

Overnattingstur til Gaustadtopphytta 
”Ut i det Blå,” 
Rundtur over Nybufjell 

 Desember:  Blåfjell 
 

 
Barnas Turlag 
Foreløpig program fram til 1. oktober 2022 
Lørdag 8. januar: Fakkeltur til Fugleleiken 
Vi går på ski fra parkeringen på Svanstul inn til Fugleleiken. Skisporene blir opplyst med fakler. Inne ved 
hytta tenner vi bål. Oppmøte kl 15.00. Ta med egen kveldsmat. 
NB: Bomvei. Kun kortbetaling. 
  
Søndag 6. februar: Kom Deg Ut Dagen 
Se våre nettsider for nærmere informasjon. 
  
Søndag 6. mars: Isfisketur til Kilevannet 
Isfisketur på Kilevannet. Vi møtes på parkeringen til Kilebygda kirke kl 12, og avslutter dagen ca kl 15. Vi 
borrer hull i isen. Ta med fiskeutstyr hvis du har. Husk varme klær og sko!  





 
 

 

Årsmøte Skien Turlag 17. februar 2022 
Innstilling fra valgkomiteen 
 
Tillitsverv  Navn  På 

valg/ikke 
på valg 

Tar 
gjenvalg 

Forslag  Periode 
igjen/velges 
for (antall år) 

Styret           

Leder  Silje Tollefsen  Ikke på 
valg 

    1 

Styremedlem  Olav Holta 
 

På valg  Nei 
 

Hans Erik Røra  1 

Styremedlem  Runar 
Landsverk 

Ikke på 
valg 

 
 

  1 

Styremedlem  Bjarne Holtan 
Møller 

På valg  Nei  Svein Lindgreen  2 

Styremedlem  Marit Gravklev  På valg  Ja  Marit Gravklev  2 

1.varamedlem  Torill Solheim  Ikke på 
valg 

    1 

2.varamedlem  Karianne 
Mjelde Bakken 

På valg   Nei  Torhild Aarhus  2 

3.varamedlem  Stine Bråthen  På valg  Nei  Monica Haugen  2 

Valgkomite           

Medlem  Odin Langslet  Ikke på 
valg 

 
 

  2 

Medlem  Kari Ihle  På valg  Nei  Bjarne Holtan Møller  3 

Medlem  Beate Styrvold  Ikke på 
valg 

 
 

  1 
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