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Styret i Siljan Turlag har i 2020 bestått av 
 
Styret: 
Anne Lise Olsen leder og sekretær 
Dag Engebrethsen kasserer 
Sissel Mogård  Barnas Turlag Siljan 
Johan Tudal 
Heidi Rebbestad 
Elin Løver 
 
Varamedlemmer:  
Per Øyvind Berstad 
Hilde Roksund  
Astrid Brennseter 

Valgkomiteen: 
Mona Wasshaug Gonsholt 
Heidi Vasdal 
Ranveig Skilbred 
 
Løypegruppa: 
Svein Kiste 
Finn Roksund 
Jan Erik Skilbred 
Johan Tudal 
Dag Engebrethsen 

 
 
Siljan Turlag har på lik linje med alle andre her i verden, hatt et «annerledes år» da 
pandemien Covid-19 kom feiende inn over alle land.   
Allikevel har det vært noe aktivitet i turlaget med godt oppmøte.  
 
Turlaget 
Siljan Turlag er organisert med undergrupper: «Barnas Turlag Siljan» og «Løypegruppe».  
Styret har hatt 6 styremøter og årsmøte. Siljan Turlag har også deltatt på felles 
turlagssamling i Bø. Generalforsamlingen for DNT Telemark ble et digital møte, noe som 
fungerte utmerket. 
 
I 2020 har Siljan Turlag 216 medlemmer. 
Det er utført nærmere 1.000 timer med dugnad, en kjempejobb som blir utført år for år. 
 
Informasjon 
I 2020 har Siljan Turlag laget flyer. Årlig lager turlaget en flyer som gjelder årets turer og 
arrangement, de blir levert til alle husstander i Siljan. I tillegg lages det flere flyere gjennom 
året for å få markedsført kommende arrangement til innbyggerne i Siljan. 
Nytt i 2020 er at Finn Roksund med Elin Løver har laget et hefte som er digitalt og på papir, 
«Toppturer Siljan og omegn».  Det er et hefte som er verdt å lese da det er mange flotte 
turtips man bør gjennomføre. 
I tillegg informerer Siljan Turlag i dnt.no/telemark, Facebook og Kommunenytt. 
 
Løyper/Gapahuk 
Etter en mild vinter fikk løypeansvarlig en enkel jobb med løypene. Turlaget har 17 løyper og 
er organisert med personlig løypeansvarlig for hver løype. Disse møtes vanligvis en gang i 
året for felles informasjon, men i 2020 utgikk dette pga Covid-19.  
Gapahuken på Rubens plass blir passet godt på av Ruben og medhjelpere. 
  
Siljan Turlag har i samarbeid med Siljan Historielag startet et prosjekt i 2019 som heter 
«Historiske stier». Dette er et prosjekt med å merke deler av den gamle ferdselsåren som 
gikk fra Christiania via Lågendalen, over Slemdal, nå Siljan, og videre vestover mot 
Sørlandet. Nå er det blitt forsinket da en ønsker å se på helhetene gjennom hele vårt nye 
fylke.  
 
 
 



Turer og aktiviteter 
Siljan Turlags turer og aktivitet begynte som normalt frem til mars 2020. Etter den tid er det 
kun 3 aktiviteter som ble gjennomført, 
Kom deg ut-dagene (KDU) ble også i år godt besøkt. I februar uten snø ble KDU arrangert 
ved gapahuken på Sponsletta og på høsten ble KDU arrangert sammen med andre lag og 
foreninger ved Gorningen. 
 
Natten før ble det gjennomført «Natt i naturen» som i år ble godt mottatt med folk som 
overnattet fra Siljan og fra by-kommunene Larvik, Skien og Porsgrunn.   
 
Skuespiller Jeanne Bøe har med sitt samarbeid med DNT Telemark underholdt oss i Siljan. I 
vakre omgivelser ved Gorningen underholdt hun sammen med musiker Bård Helgerud. En 
fantastisk konsert, men lite folk. 
Senere på høsten tok Jeanne Bøe med seg «PEER GYNT» i ryggsekken opp til Blåfjell. Det 
ble et flott arrangement men samtidig hadde det vært hyggelig med flere deltakere.  
 
Årlig julesamling ble avlyst pga Covid.19, noe også årets julegrantenning i Siljan sentrum ble 
der Siljan Turlag skulle deltatt. 
 
 
Siljan 09.02.2021 
Anne Lise Olsen 
leder 


