
Årsmelding - 2019 
 
 
Siljan Turlag har hatt et styre som har bestått av følgende: 
 
Medlemmer: 

 Anne Lise Olsen, leder og sekretær 

 Dag Engebrethsen, kasserer  

 Johan Tudal, styremedlem og materialforvalter 

 Heidi Rebbestad, styremedlem og ressurs for Barnas Turlag 

 Sissel Mogård, Barnas turlag  
 
Varamedlemmer: 

 Per Ove Holmelid 

 Hilde Roksund  

 Per Øyvind Berstad  
 
Løypegruppa  

 Svein Kiste 

 Finn Roksund 

 Jan Erik Skilbred 

 Dag Engebrethsen 

 Johan Tudal 
 
Siljan Turlag hadde pr 31.12.19 en medlemsliste på 242 medlemmer. Dette gjelder 
voksne-, familie- og barnemedlemmer.  
I 2019 har Siljan Turlag gjennomført ca. 960 dugnadstimer, fordelt som vist under. 
Turlaget er veldig fornøyd med dugnadsinnsatsen.  
 

Dugnad 
styrearbeid 

Dugnad 
feltarbeid 

Dugnad 
turleder 

Dugnad 
annet/admin 

94 331 170 365 

 
 
Aktiviteter 2019 
Etter en enkel vinter med lite snø ble dugnadsjobben for løypeansvarlig lettere  
denne våren. Løypeansvarlige gjør en flott dugnadsjobb i løypene.  
 
Også i år har vi laget flyer som på dugnad blir lagt i postkassene til innbyggere i 
Siljan. I tillegg har det blitt laget flyer som har blitt delt ut på høstens Kom deg ut 
dagen og på julegrantenningen.  
 
Arrangementet rundt julegrantenningen ble en positiv opplevelse sammen med andre 
lag og foreninger og næringslivet i Siljan. 
 
Siljan Turlag har vært representert på 3 arrangementer i DNT Telemarks regi:  
Lokalsamling med årsmøtet på Jomfruland, samling i Bø sammen med turlag fra 
Telemark og et fellesmøte for turistforeningene i Vestfold og DNT Telemark.   
 
Johan Tudal og Dag Engebrethsen har satt opp fjerde og siste informasjonstavle ved 
bussholdeplassen sør for Silan kirke. Godt jobbet! 
 



DNT sentralt sendte ut forespørsel sist vinter om turlaget ville delta i prosjekt – 
«historiske løyper». Turlaget innkalte Siljan Historielag til et møte for å evt. 
samarbeide om dette prosjektet.  
Det viste seg at vi ikke kunne klare kriteriene da det skulle være en flerdagstur.  
 
Historielaget og Turlaget valgte å se på Gamleveien fra Loppedåpan til Kikut som et 
alternativ for merking som historisk løype, da i egen regi. Løypa er nå ferdig planlagt, 
og det er søkt midler fra prosjekt «Historiske vandreruter»  
 
I tillegg til dugnadsarbeidet på løypene har turlaget hatt følgende program for 2019: 
 

Dato Arrangement 

03.02.2019 Kom deg ut dagen. BTS ST 

14.02.2019 Årsmøte 

24.04.2019 Løypemøte med GPS 

08.05.2019 Kveldstur til Rustankollen. Hvitveistur.ST 

26.05.2019 Kyststiens dag. Tur med Bamble Turlag. ST 

16.06.2019 Villblomstens dag. Tur med Siljan Historielag. ST 

01.09.2019 Kom deg ut dagen. Med andre lag/foreninger. ST BTS 

06.09.2019 Overnattingstur - Kalhovd/Mårbu. ST 

15.11.2019 Julesamling 

 
 
Årsmøte 2019 
Siste årsmøte ble avholdt 14.02.19. Vi var 12 medlemmer som deltok på møtet, samt 
1 representant fra DNT Telemark. 
 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2019 der det ble behandlet 41 saker.  
 
 
Kom-deg-ut-dagen 03.02.2019 
Siljan Turlag arrangerte «Kom deg ut-dagen», på skistadion i lysløypa. Igjen stilte 
Siljan IL v/skigruppa opp med tilrettelegging av løyper der vi hadde en natursti. Flere 
tok turen rundt i skiløypa, men som tidligere så er det å ake og leke i snøen som er 
mest populært.. Alle barn som møtte opp fikk premie, og vi serverte skaukaffe og 
pølser som Gilde sponset. 
 
 
Møte med løypeansvarlige – 24.04.19 
Tradisjonens tro ble løypeansvarlige invitert til fellesmøte der vi serverte lapskaus. 
Det er viktig å få oppdatert løypenettet av løypeansvarlige, samt høre om det er noe 
som bør gjøres eller endres på. 
Tema var løyper, skilting, historisk løype og HMS, sikkerhet kommer alltid høyest.  
Jan Erik Skilbred viste oss fremmøtte om DNT`s turapp Sjekkut og GPS sporing. 
 
 
Kveldstur til Rustankollen. Hvitveistur – 08.05.2019 
Turlagets første tur ble en kveldstur til Rustankollen. Hvitveisen var ferdigblomstret 
men turen ble kjempeflott. Det var 10 personer som ble med denne fine vårkvelden. 
 



Tur til kysten, Bamble - 26.05.19 
I år ble vi med på Bamble Turlags arrangement «Kystiens dag» med frammøte ved 
Ivarsand. Det var en fantastisk dag der de hadde tilrettelagt med transport og mat. 
Dessverre var vi kun 3 personer som dro til Bamble.  
 
 
Villblomstens dag – 16.06.19 
Siljan Turlag var igjen med Siljan Historielag på tur, villblomstens dag. Startet nær 
Haukesjø og vi fikk god informasjon av turleder Jan Erik Skilbred og ei fra botanisk 
forening på veien opp til Øverbøsætra. Johan Tudal underholdt oss ved 
Haukesjøstua med en skolestil han hadde skrevet etter en tur dit.  
Været var ikke helt med oss, men turen ble hyggelig allikevel. 
 
 
Kom deg ut dagen - 03.09.19 
I samarbeid med Siljan JFF, Siljan Røde Kors, Lions Club Siljan, Geoparken og Siljan 
Historielag ble årets «Kom deg ut-dagen» arrangert ved Gorningen i Siljan. Dette ble 
igjen en kjempeflott dag med mange besøkende i flott vær. 
Turlaget hadde utlån av kano, natursti, mye god mat og andre aktiviteter, og de andre 
foreningene hadde forskjellige aktiviteter som fisking, førstehjelps-kurs, historisk tur.  
 
 
Overnattingstur til Kalhovd-Mårbu – 06.09.19 
Nå ønsket vi å arrangere en overnattingstur til Hardangervidda. Det ente med at 
ingen meldte seg og turen ble avlyst. 
 
 
Julesamling - 15.11.19 
På årets julesamling hadde vi Finn Roksund som delte på en fabelaktig måte både 
bilder og turtips til nærturer i Siljan. 
Det var 25 medlemmer som kom for å høre dette foredraget som var veldig 
interessant. Det ble igjen servert spekemat, kake og drikke. 
Til slutt viste Siljan Turlag bilder fra arrangementer det siste året.  
 
 
Hilde Rebbestad   Sissel Mogård   Johan Tudal 
 
 
Dag Engebrethsen   Anne Lise Olsen 

Leder/ sekretær 

 


