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            Årsmelding 2020 

Styret 

Det ble holdt årsmøte 27. februar 2020 på Gjerpenhuset. Årsmøtet behandlet saker i 
henhold til vedtektenes bestemmelser. 
 
Styrets sammensetning 
Styret har i 2020 bestått av; 
 
Odin Langslet                     leder 
Runar Landsverk                nestleder 
Silje Tollefsen                    styremedlem/sekretær 
Bjarne Holtan Møller         styremedlem 
Anja Haugerud                   styremedlem 
Torill Solheim                    1. varamedlem 
Karianne Mjelde Bakken   2. varamedlem 
Marit Kronseth                   3. varamedlem 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 9 styremøter og behandlet 52 saker. På grunn av koronapandemien ble 
det ikke avholdt styremøter i mars og april. Vi har gjennomført oppfølgingsmøter med ledere 
for hyttestyrene og senior-, lavterskel-, tur- og løypegruppa. Barnas Turlag har blitt fulgt opp 
gjennom telefonkontakt og e-post. 
 
Nettsider, Facebook og informasjon 
I 2020 har det blitt arbeidet videre med digitale medier. Også her har koronapandemien hatt 
innflytelse på vår aktivitet. Kom-Deg-Ut-dagen første søndag i september ble erstattet med 3 
forslag på lett tilgjengelige turalternativer. En rekke turer og aktiviteter som vi så oss nødt til 
å avlyse ble det også forsøkt kompensert for gjennom tur- og aktivitetsforslag på våre 
nettsider. Som tidligere år har vi fått mye hjelp fra kontoret i DNT Telemark, både til dette 
arbeidet og til oppdatert informasjon om de til enhver tid gjeldende regler og rutiner for 
bruk av våre ubetjente hytter. 
Også i 2020 har vi trykket opp et eget turprogram for både vår og høst, med oversikt over 
alle turer, aktiviteter og tilbud i Skien Turlag. Noen av turene kunne gjennomføres, men 
svært mye måtte dessverre avlyses. 
 
Dugnad 
Interessen for deltakelse i dugnadsarbeid har vært større en noen gang. 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 10.200 dugnadstimer i 2020 av Skien Turlag. 

Medlemstall 
Skien Turlag teller i 2020 3108 medlemmer. 
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Dugnadsfest 
Den årlige dugnadsfesten måtte i 2020 utgå pga. pandemien. Både satte de gjeldende 
regler for å møtes store begrensninger, servering ble vanskeliggjort og det store flertall av 
våre dugnadsarbeidere er pensjonister og tilhører med det en ekstra utsatt gruppe i 
forbindelse med eventuell smitte. Aktivitetsgruppene og hyttestyrene fikk i stedet tilbud om 
dekning av utgifter for mindre sammenkomster med et beløp tilsvarende antatt kostpris for 
ordinær dugnadsfest, beregnet til kr. 150,- pr. person. 
 
Arrangementer 
Etter evaluering av fjorårets Kom-Deg-Ut-dag i februar ble det tatt en beslutning om å flytte 
arrangementet til Lundedalen ved Betanien Hospital. Dette viste seg å være svært vellykket. 
På tross av lite snø var det et yrende liv av både barn og voksne. Barnas Turlag bidro med 
mannskap og aktiviteter. Området er lett tilgjengelig, det innbyr til lek og aktiviteter og det 
er gode muligheter for nærturer, både ned mot Hjellevannet og Bakkestranda og oppover 
mot Mæla og Århus. 
Årets Mersmak-arrangement måtte dessverre avlyses og samme skjebne ble høstens Kom-
Deg-Ut-dag til del. 
Speiderne arrangerte også i år det de kaller «En kveld ved Hjellevannet», med Skien Turlag 
som invitert gjest. Som i 2019 hadde vi en stand litt i utkanten av det egentlige 
aktivitetsområdet, men med svært liten respons fra publikum. Det er lite aktuelt å delta på 
dette arrangementet i fremtiden. 
Av smittevernhensyn ble også alle Barnas Turlags planlagte arrangementer avlyst etter at 
pandemien slo inn for fullt. 
 
Blåfjelltreffet 
Heller ikke årets Blåfjelltreff ble tilgodesett med finvær. Tvert imot så «bøttet» det ned. 
Gangbaner fløt i myrene og stiene ble omdannet til bekker og elver. Men markeringen for 
stiftelsen av Skien Telemark Turistforening den 21. oktober 1887 lot seg ikke stoppe, 
hverken av uvær eller pandemi. Treffet ble gjennomført den 25. oktober med fremmøte av 
en trofast gjeng på 10-12 personer for feiring av begivenheten.  
 
Andre tiltak 
Samarbeidet med Voksenopplæringen i Skien ble videreført og resulterte i 2 turer før alt ble 
avlyst; én til gapahuken ved Hvitsteintjenn og én langs kyststien ved Bjønnes i Porsgrunn. 
Som et samarbeidsprosjekt mellom DNT Telemark, Telemark Røde Kors og Skien Turlag ble 
det også gjennomført en tur den 30. august fra Kikut til Vealøs med 22 deltakere. 
 
Representasjon 
DNT Telemarks årsmøte ble i år gjennomført digitalt den 26. mai. Pga. omstendighetene ble 
det et kort, formelt møte som ble behandlet sakene forretningsmessig, men korrekt. Skien 
Turlag hadde, som vanlig, 12 delegater. 
Lokallagssamling for Telemark ble også i 2020 lagt Frivillighetssentralen i Bø, den 8 
september. Turlaget var representert med 4 deltakere. 
Som et resultat av sammenslåingen av Vestfold og Telemark til ett fylke ble det arrangert en 
felles styresamling for turlagene i de to fylkene på Vindfjelltunet 16. - 17. oktober. Skien 
Turlag var representert med 4 deltakere. 
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Økonomi 
Styret har gjennom året arbeidet målrettet med å få på plass en partnerskapsavtale med 
Skien kommune, slik det var nedfelt i handlingsplanen. Det ble utarbeidet god 
dokumentasjon på Skien Turlags aktiviteter, vår medlemsmasse og det store 
tilretteleggingsarbeidet som utføres for å skape gode turopplevelser for Skien befolkning. 
19. juni ble UKIFF (utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet) invitert på tur til 
gapahuken ved Hvitsteintjenn hvor det ble gitt både muntlig og skriftlig informasjon om 
dette arbeidet, samt en oversikt over hvilke økonomiske utfordringer turlaget har med 
langsiktig planlegging, når økonomien er uforutsigbar. UKIFF behandlet saken politisk senere 
på høsten og i bystyremøte 10. desember ble det fattet vedtak om at kr. 100.000 skulle 
øremerkes Skien Turlag i et tilskudd som går til DNT Telemark. Det ble samtidig bestemt at 
det i løpet av første kvartal 2021 skal inngås en partnerskapsavtale mellom kommunen og 
turlaget. Med dette er turlaget sikret en forutsigbar økonomi som en solid basis for langsiktig 
planlegging. 
 
Regnskapet viser et overskudd på kr 115 320 mot et budsjettert underskudd på kr 750. 
Omsetningen på Fugleleiken ble på kr 84 120 som er ca kr 20 000 under budsjett og 2019. 
Utbruddet av korona med nedstenging av Norge den 12.3.20 er hovedårsaken til reduksjonen i 
salget. Vi søkte og fikk kompensasjonstilskudd fra Lotteri – og Stiftelsestilsynet på kr 20 650 
for tapte inntekter på grunn av korona.  STL har mottatt totalt kr 46 000. fra Skien Kommune i 
2020 gjennom ulike ordninger, Fra Sparebank 1 Telemark sin gaveutdeling fikk vi kr 8 000 og 
fra Sparebanken Sør fikk vi kr 5 000. Vi har også fått støtte fra Amedia gjennom avisen TA på 
kr 6 000 og etter søknader flere år på rad ble det endelig vår tur til å motta et bidrag på kr 
5 000 fra Statsskogmillionen. Fra våre faste bidragsytere Lullo og Ole Kikuts Legat fikk i 
2020 hele kr 50 000 og fra Backe, Vauvert og Hovund Fond fikk vi kr 10 000. Inntekter fra 
Grasrotandelen ble på kr 9 668. Totalt har vi i 2020 mottatt kr 199 783 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. 
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 Årsmelding for løypearbeidet i Skien Turlag for 2020 

Vi fikk i 2020 på plass et nytt styre i løypegruppa. Medlemmer i styret er Finn Evensen, Jørn 
Sletten 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 
2020.  Arbeidsåret 2020 ble annerledes enn det vi hadde planlagt på grunn av covid-19. Det 
meste av aktiviteten stoppet opp 12. mars, da vi bare kunne være maksimalt 5 i en 
arbeidsgruppe, med mange restriksjoner i tillegg. De tradisjonelle dugnadene ble derfor satt på 
vent fram til i mai, hvor det ble gitt anledning til 20 deltakere i en gruppe. Normalt bruker vi å 
starte sesongen med et dugnadsmøte rundt påske, hvor dugnadene planlegges, men det var det 
ingen mulighet for å få til. Når vi i mai kunne åpne opp for 20 i en gruppe, startet styret med 
planlegging for resten av våren. Første dugnaden hadde vi på Åfoss den 19.mai. På grunn av 
covid-19 måtte vi nå ha påmelding av alle deltakerne på forhånd, noe vi ikke har praktisert 
tidligere. Vi var spent på hvordan dette vil fungere, men det har vært en positiv erfaring. 
Allerede første dugnaden hadde vi 24 påmeldinger. Dette var for mange i en gruppe og vi 
måtte sette opp to arbeidsgrupper, som arbeidet uavhengig av hverandre. Forutsetningen var at 
hver gruppe hadde godkjente ledere med smittevernskurs.  

I 2020 har hoved dugnadene vært på dagtid på tirsdager med noen få lørdagsdugnader og et 
par dugnader på kveldstid, slik at de som ikke har anledning til å være med ellers i uken får 
mulighet til å være med. Til tross for alle restriksjonene har vi hatt godt oppmøte til de 
oppsatte dugnadene. Gledelig er det at vi også 2020 har registrert flere nye deltakere på 
dugnadene våre. Snittet for fremmøte har vært på 19-20, men vi har vært oppe i 28 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 og vi var innbudt til 
møte/befaring med AT skog hvor vi deltok. 

Også i år har vi fått tilskudd og støtte til arbeidet fra flere hold bl.a. fra Backe, Vauvert og 
Hovund fond, Lullo og Ole Kikuts Legat og Statskog. Vi takker for all støtte til det viktige 
arbeidet med å gjøre stier og løyper tilgjengelig for flest mulig. 

En viktig begivenhet for løypegruppa var flytting til nytt lager på Store Mæla gård fra Nedre 
Hjellegate. Vi overtok lageret i februar og det ble gjort en stor dugnadsinnsats i forbindelse 
med flyttingen. Det var behov for oppussing av lokalene før vi tok de i bruk. Huseier stilte 
med maling, men vi stilte med mannskap til å utføre arbeidet. Takk til alle som deltok. Vi var 
stort sett klare med flyttingen når covid-19 stengte landet. Lageret fungere utmerket for oss 
med nye reoler og arbeidsbenk. Lageret er også frammøte sted for alle dugnadene våre. 

Vi fikk også en hyggelig melding i høst fra Kebony om vi var interessert i noe B-materialer, 
noe vi takket ja til. Vi regnet med at det kunne være et par bunter, men det viste seg å være 
hele syv bunter med brukbare materialer for oss. Vi fikk tilbud om å kjøpe alt for kr.4.000 
inkl. mva + henting og vi fikk straks styrets aksept for å foreta kjøpet. Materialene er delvis 
lagret på Mæla og ved Fugleleiken. Dette skal bli mange fine gangbaner og klopper både på 
Sauheradfjella og andre steder framover.     

Det var gode forhold for å gå på ski i Luksefjell og på Sauheradfjella vinteren 2020. I år kom 
det tilstrekkelig med snø på Svanstul allerede før jul i 2019, slik at løypene kunne prepareres. 
Dette er rekordtidlig og vi hadde flotte forhold i løypene fra før jul i 2019 til over påske i 
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2020. Huldreløypa, Svanstulflottene og Steinbruløypa ble godt preparert med løypemaskin fra 
Løvenskiold -Fossum. 

Alle 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 2020 utført 3.910 dugnadstimer i løypenettet til Skien 
Turlag. Vi takker alle dyktige dugnadsarbeidere for godt utført arbeide i 2020. 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 2020 kan vi nevne følgende: 

Østmarka 

Skrehelleområdet  

Vi har i 2020 hatt normalt vedlikehold av stiene i Skrehelleområdet. Noen nye gangbaner på 
strekningen Havretjern – Setertjern + nye skilt med avstandsangivelse på denne strekningen. 

Gjerpen bygdepark - Limi – Lundsdalen – Jønnevald  

Alle stiene i Lundsdalen og deler av stien rundt Golfbanen på Jønnevald er gjennomgått og 
ryddet. Nye skilt er på plass på stien rundt golfbanen og på stien mot Skrehelle. Hvilebenk er 
på plass ved utsiktpunkt i Skrehellelia. Ny bro er på plass over bekken fra Limitjenn og ny 
klopp/bro over en grøft på stien fra Limi (Milba) til Lundsdalen. 
   
Gunnborgdalen 

Stiene i Gunnborgdalen er ettersett i 2020. Stiene er også merket fra Semsmyrene og og fra 
Toras hytte hvor det er plass til noen biler.  

Blåfjellområdet    

Alle stiene i området er vedlikeholdt i løpet av året.  

Sneltvedt-Lensmannseter-Rustan-Søgårdseter - Ørnstjern  

Alle stiene i området ble gjennomgått i 2020. Ny infotavle med kart er på plass ved Magan 
(Søgårdseter). Kloppa ved Søgårdseter er fornyet og ny klopp er på plass mellom Ørnstjern og 
Gamlestulen. Rasteplassen på Rustankollen ble ryddet for en del kratt og en del tre ble felt for 
å bedre utsikten. En ny hvilebenk ble plassert på et utsiktspunkt syd på kollen.  

Vealøsområdet og gamleveien fra Kikut til Fiskebekkåsen.  

Normalt vedlikehold av stiene ble utført i 2020. Deler av stien fra Kikut mot Vealøs rundt 
Odd bakken er berørt av hogst i 2020, men entreprenøren har ryddet stien godt i etterkant. 
Stien fra Kikut mot Vestre Vealøs er et godt alternativ til stiene fra Lensmannsseter og 
Skifjeld.  
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Gulsetmarka – Vestmarka  

Alle stiene i Gulsetmarka/Vestmarka er ettersett i 2020. Det største prosjektet i området var 
bygging av ny bro over Tvittingbekken ved utløpet fra Tvittingen. Et par nye klopper på stien 
ved Tvittingen er også på plass. Deler av den lange kloppa ved Trytetjenn (Aslakbrua) ble 
fornyet, dette er et arbeide som fortsetter i 2021. Et annet stort prosjekt var utskifting av en 
klopp på stien mellom Såtaseter og Geitebuvarden, Denne kloppa er 35 – 40 meter lang og det 
var behov for mye materialer. Tidligere har vi brukt materialer tatt på stedet, men vi forsøker 
nå å bruke impregnerte materialer for å bedre holdbarheten. Både ved Tvittingen og på stien 
fra Såtaseter er det ca. 1 km å bære materialene, men det stopper ikke den flotte 
dugnadsgjengen vi har.  

Solummarka  

Området rundt Hvitsteintjenn og Piggen er et populært turområde både sommer og vinter, noe 
som krever fullt fokus på vedlikehold av stiene. Vi fikk i 2020 på plass et vedskjul ved 
gapahuken. Siste dugnaden var i området Hvitsteintjenn – Piggen. Her var det påmeldt 28 til 
dugnad, så vi delte oss i to grupper. En gruppe hadde ved dugnad ved gapahuken og en gruppe 
tok seg av vedlikehold av stien mot Piggen. I tillegg til rydding og merking ble det lagt et par 
nye klopper i våte partier. Ved gapahuken ble det nye skjulet fylt med fin bålved til glede for 
de som bruker området.   

Kilebygda 

Stien mellom Solstad på Høydalsvegen og Henneseidvann (Postegen) med avstikker til 
Hulkaleiren er ettersett. Stien er stort sett i orden, men det er behov for litt ekstra rydding 
mellom Henneseidvann og Hulkaleiren. Dette måtte vi dessverre utsette til 2021. Når det 
gjelder stiene i dette området, har vi god kontakt med Hulkaleirens venner.  

Åfoss og stien fra Falkum til Århus gård. 

Åfoss stien fikk førsteprioritet når vi kom i gang med dugnader i mai måned. Her var det 
behov for tre nye bruer over Hentiabekken, som erstatning for bruer tatt av en tidligere flom. 
Det er til dels vanskelige grunnforhold på stedet, så vi måtte være forsiktige. Bruene ble bygd 
på plastrør fylt med bambus og skum og med impregnert trevirke for resten. Deler av brua var 
prefabrikkert på Mæla. Alt dette skulle fraktes fram til stedet og det var ikke enkelt, men vi 
fikk hjelp av en ansatt i AT skog som hadde en ATV med vinsj. Dette var god hjelp for oss. 
Broene er finansiert med støtte fra Åfoss lokalutvalg, Sparebankstiftelsen DNB og Statskog. 
På grunn av grunnforholdene på stedet og ekstrem nedbør høsten 2020 foretok vi en ekstra 
sikring av den ene brua på høsten, men vi må nok ta et tak her også våren 2021. Vi gikk over 
resten av stiene med rydding og merking. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger for at 
denne stien ble satt i stand igjen. 

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 kanskje hjelp av kommunen for å få til dette. 
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Sauheradfjella/Luksefjell (Utenom verneområdet)  

Det er utført normalt vedlikehold på stier og løyper i området rundt Svanstul. Vi startet i 
2019 med re-merking av løypa mellom Jonsseter, Blåfjell og Rådmannen og vi fullførte 
denne re-merkingen i 2020. 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. Hundeklubben Mush har de senere 
årene sørget for brøyting av vegen til Jonsseter og parkeringen kan benyttes av skifolket om 
vinteren, så langt det er plass. Stien fra Økttertaie til Solum og videre mot grensa mot 
verneområdet er vedlikeholdt og et pr nye klopper er på plass. Deler av stien fra Svanstul 
(Velevatn) til Nordagutu ble re-merket og ryddet og noen nye gangbaner ble lagt i våte 
partier. Stien til Mofjellstulen ble ryddet og re-merket. 

Sauheradfjella/Luksefjell (innenfor verneområdet)  

Vedlikehold av stier og løyper i verneområdet foretas i nært samarbeide med Fylkesmannens 
miljøavdeling. Del av stien fra Solumhytta (vernegrensa) til Buvann (hvor vi møter sti-nettet 
til KOT) er ryddet. Stien fra Sommerseter mot Steinbruvann er re-merket og ryddet og deler 
av Steinbruløypa ved Leikaråsen ble re-merket. Deler av stien mellom Fugleleiken og Nare/ 
Fjellstul ble ettersett og noen gangbaner ble reparert. 
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        Årsmelding for drift av hyttene 

 

Fugleleiken  

Hyttekomiteen har i 2020 bestått av følgende personer: 
Dina Danger Nordbø(leder), Stine Bråten, Torbjørn Gurholt og Bjørn Kiste (aggregat- 
ansvarlig). Torbjørn trakk seg fra tilsynet 1. desember og inn kom Runar Landsverk og Kari 
Hella. 
Vi har hatt som hovedmål å jobbe etter handlingsplanen for 2020. Altså ha fin, ryddig og 
innbydende hytte for våre gjester gjennom hele sesongen igjennom. 
Sesongen startet åpen hytte fra nyttår med salg av vafler, men tok brått slutt da covid-19 
rammet også oss. Hytta ble stengt helt ned. 
Etter hvert åpnet det for booking og vi gjorde de tiltak som vi var pålagt fra DNT sentralt. 
Dette gjorde at nå måtte hele hytta bookes. 
Vi måtte ta et smittevernskurs i forkant, slik at vi kunne utføre det vi var pålagt. 
Vi hadde ikke kjøpt inn så mye varer denne sesongen, så vi lot bare varer være på hytta til 
neste sesong. Gjorde også hytta klar for å kunne selge vafler ol. tross Covid -19 etter 
gjeldende regler for servering. 
På starten av vårsesong ble hytta invadert av maur. Hytta ble stengt igjen. Men etter en 
stor jobb med sprøyting kunne hytta åpnes igjen. 
 
Aktiviteter: 

 Hytten skulle i år oppgraderes med beising og maling innvendig. 
 Tak og vegger ble beiset, innredning på begge kjøkken malt, alle bord, krakker, stoler 

beiset i 1etg.Vinduer og lister malt. Soverom i 2. etg beiset 
 Nye gardiner i 1.etg 
 Nye lamper i 1. etg. (donert av medlem). Vi ble ikke ferdig med oppussingen da dette 

tok noe mer tid enn antatt. Vårdugnad med vårrengjøring inne og ute før 
sommersesongen etter instruks 

 Høstdugnad med å rydde og forberede hytten for vintersesongen, samt felling og 
kløving av trær for neste års ved 

 Innkjøp av varer til neste vaffelsesong. 
 Hjalp til med å dekke opp helger der oppsatte vakter trakk seg av ulike grunner 
 Ryddet, vasket, byttet sengetøy og gjort forefallende oppgaver som kreves av oss 
 Sprøytet mot maur. 
 Samarbeidet med kontoret om oppgaver vedrørende vaffelvakter, ajourført mapper til 

vaffelvakter og byttet plakater. Også relatert til Covid-19. 
 Smittevask hver 14 dag. 
 Tilsyn hver 14 dag under vaffelsesong og hver mnd. ellers i året etter instruks. 

 
Komiteen har jobbet godt og mye med å holde Fugleleiken i topp stand både ute og inne. En 
stor jobb har vært gjort med oppgraderingen av hytta som har krevd sine timer. 
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Aggregat 
Driften har stort sett vært stabil i år med ett på unntak. Service er 
gjennomført dvs. oljeskift, bytte oljefilter, luftfilter og ny drivreim. 
leverandør har skiftet dynamoen i våres, som ett av flere forsøk på å finne ut av problemet 
med gjentatte driftsstopp siden aggregatet ble installert. 
Alle krav til oss fra leverandør er utført i tur og orden. 
Stopp av aggregat om natten har hatt en positiv effekt på kostnader. 
Stokkmaur i aggregathuset er bekjempet i flere omganger 
Driftstimer i 2020 er 3476 timer. 
 
Det er utført ca. 1500 timer dugnad medregnet vaffelvakter for året 2020. 
Hytten har vært utleid i 43 døgn i 2020. 
 
 
Flekkerhytta 

Hyttekomité: 

Torkjell Berge (leder), Helge Lohne og Svein Lindgren 

Aktiviteter: 
Det er utført 161 dugnadstimer i løpet av året. I tillegg til hyttekomitéen har også en rekke 
andre personer stilt opp. 

De viktigste aktivitetene har vært: Hovedrengjøring av hytta, fortsettelse av utvendig maling 
av dør- og vinduskarmer. Noen knekte takstein ble skifta ut. 2 fulle hengerlass ble hogd langs 
veien ved Svanstulvannet, 2 lass mindre enn i fjor. Det ser ut som vedforbruket er tilbake på 
normalt nivå. Vedlagt arbeidsplan og dugnadsliste gir en mer detaljert oversikt. 

Kostnader: 
Utgifter til forbruksmateriell og div vedlikehold var totalt kr 1178. Dette er lavere enn normalt 
etter som det ikke ble innkjøpt mat til dugnadene på grunn av koronarestriksjoner. 

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. 

Det har ikke vært skader eller uhell i forbindelse med aktiviteter som hyttekomitéen har stått 
for i løpet av året. 
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Solumhytta  

Hyttekomite 

Evy Olsnes, Otto Djuve, Torfinn Hartvigsen, Ellen Irene Paulsen og Robin Johnsen 
(kontaktperson). 
 
Årsmelding aktivitet:  
Isolasjon er lagt ut på loftet. Veggene i gangen er vasket og malt ett strøk, og 
LED-lampe koblet til 12V anlegget er montert i gangen. Det ødelagte vinduet på soverommet 
er utbedret. Takrennen til taket over inngangspartiet er montert opp igjen. Ovnen på kjøkkenet 
og i sikringsbua er gått over med ovnssverte. 
Forbruksmateriell 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 og raka. Ved er hugget, kløvd og båret inn og stablet. Rydding og vasking er 
gjennomført, sengetøy og kluter er også vasket. Hytta er klargjort for ny vinter. Foruten dette 
har det vært mye ekstra aktivitet i forbindelse med Covid-situasjonen, med merking og 
informasjonsplakater på hytta, transport av artikler i forbindelse med renhold/smittevern osv. 
Det har også vært en vesentlig økning av besøk på hytta, noe som har medført 
forbruksmatriell, gass og ved ble brukt opp mye raskere enn tidligere år. Nye røykvarslere ble 
også montert opp i årsskiftet 2020/2021. 
 
152 dugnadstimer er medgått i 2020. 
 

 

Sommerseter 

Hyttestyret har bestått av Desiree Nilssen, Steinar Gløsmyr, Jan Roy Liljendal og Aasta 
Egeland (kontaktperson). 
På grunn av Covid 19-pandemien har det vært en del ekstra arbeid for å sette i stand hyttene 
for sommersesongen. Det medførte innkjøp av nye vaskeprodukter og engangsartikler. Det ble 
vasket og skiftet sengetøy. 
Vi har hogd ved til neste sesong. Her fikk vi «hjelp» av en bever som felte 2-3 bjørker ved 
stien til elva. Bålringen på tunet er oppgradert med grillrist og ved er stablet inn i uthuset. 
Hyttevollen er slått og raket flere ganger og vi har ryddet en teltplass ved stien til elva. Har 
også ryddet vegetasjon mellom elva og veien. Dette fortetter vi med i 2021. 
Det er reparert, takrenner, dørklinker og trapp i Stallen. Vedovnen i samme hytte er også malt. 
Vi har vasket nordveggen på Foreningshytta. Hytta skulle vært malt, men vi fikk ikke maling 
av utleieren. Vi håper å få malt i 2021. 
Brannbrannvarslere og annet sikringsutstyr er sjekket mange ganger.  Batterier byttet «ørten» 
ganger. Bra at vi skal gå over til en annen type. 
Det er noen utfordringer med hyttedriften i vintersesongen. Gjestene glemmer å slå av lys, og 
det tåler ikke solcelleanlegget. Det er heller ikke greit når uthusnøkkelen blir rota bort. 
Det har fremdeles ikke blitt noe hogst i området, slik at det er mye skygge på tunet og litt 
dårlige forhold for lading av solcellebatteriet. Vi tror det er behov for et eget anlegg på 
Foreningshytta.   
I tillegg til hyttestyret har Åse Veum, Ingunn Lia, Per Holla, Ingeborg Slaathaug, Otto Djuve 
og Erik Tangen Moen (gikk ut av styret i juni) deltatt på dugnader. Antall dugnadstimer 270. 
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Blåfjellhuken 

Blåfjell med hytta vår, er som vanlig mye brukt som turmål, og spesielt i år, har stedet hatt 
mye besøk, der toppen ligger sentralt i turområdet til Skien. Folk har søkt rekreasjon og trøst 
under Pandemien, mange fine bilder!  

I år er det registrert ca. 2500 gjester i hytte-boka, antall besøkende er nok nær det dobbelte. 

Tradisjonell bålkaffe 25. okt. ble gjennomført i fin stil selv om regnet silte ned. 

Ettersynet i år har bestått: av mye rydding –søppelhenting og noe vedhugging (takk til 
vedhuggeren). 

Mange «nye» turgåere i år, disse trenger litt veiledning i og hvor de kan fyre bål! Det er ikke 
bra når det fyres på det fine svafjellet rundt varden med ved som er tiltenkt hytta, mye sot og 
kullrester som skjemmer toppen. Plakat med info er etablert.    

Dugnadstimer ca. 80 

Hytta får nytt tilsyn fra 2021 i Bjørn Rasmussen som er dyktig og aktiv i foreningen.    

 
Siljuknatten 
 
Fellesdugnad 1: (8 mann)  
Vedsjau (felt og delt opp)  
Utvendig maling (vinduer - vindski)  
Innvendig vask.  
Oljet utebenker ved hytte og midtpunkt.  
8x6=48 timer.  
 
Fordelt over året: 
Kløving og stabling av ved ute.  
Rensing av ryer.  
Fylt opp propandunker.  
26 timer.  
 
Dugnad 2 (2 mann)  
Innvendig vask.  
Stabling av ved i vedskjul.  
2x5=10 timer.  
 
Tilsammen 2020= 84 timer 
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    Årsmelding for Barnas Turlag 

 

 

Utover aktiv deltakelse i gjennomføringen av vinterens KDU-dag, som forøvrig var et svært 
vellykket arrangement, har det vært liten, eller ingen, aktivitet i Barnas Turlag Skien. 
Coronasituasjonen har vanskeliggjort gjennomføring av planlagte turer og aktiviteter av 
sikkerhetsmessige årsaker. 
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     Årsmelding for turgruppene 

 

Aktiv 

Det ble full stopp i aktiviteten til gruppa da Covid-19 brøt ut. Det ble stopp for fellesturer og 
møter i gruppens styre.   

Turlederne har et felleskap gjennom turene i gruppen og felleskapet blir satt på prøve når 
aktiviteten blir stanset, og man blir rådet til å ha redusert sosial kontakt. Det årlige turleder 
møtet på Siljuknatten, med turprogram planlegging og ost og kjeks, måtte også avlyses, men 
heldigvis fikk vi ny anledning til å møtes, snakke tur og knytte bånd igjen på vår egen lille 
dugnadsfest i høst. Ellers hadde vi en turleder tur for felleskapet sin del, en vårtur med Olav 
på ukjent stier til Nybufjell på Svanstul.  

På en måte var gruppen heldig og fikk gjennomført mange av vinterturene før det ble stopp:  

 Måneskinnstur på Svanstul med suksess hvor Karine Hansen var turleder 2 som ny 
turleder. 

 Skitur med overnatting til Sommerseter der vi fikk gjennomført planene vi har hatt 
hvert år, opp til Skårafjell og Nare. 

 Vaffelvakt og skihelg: første gang vi gjennomførte, og positiv tilbakemelding. «Sjanse 
til å være vaffelvakt når ikke man har noen venner å gjøre det med». Betalte bare for 
mat. 

Dessverre måtte vi avlyse hengekøyeturen som helt sikkert hadde blitt populær. Yogahelg på 
Jomfruland som hadde venteliste måtte også utgå. Topp7 som er blitt kjent og fortsatt populær 
ble utsatt til høsten. Endte med godt oppmøte på i overkant av 40 deltakere.  

DNT Telemark arrangerte et samarbeidsmøte med turlagene i Telemark, der var vi flere 
turledere til stede og fikk knyttet gode kontakter med Gautefall turlag, Siljan Turlag, 
Fjellsport og DNT 26-46. Dette resulterte i samarbeid om ukestur på Hardangervidda og 
Yogahelg med DNT 26-46. Samarbeid om sommerturer er positivt for oss, ettersom det har 
vært liten interesse for flerdagers turer blant publikum. 

Vi fikk gjennomført høstprogrammet og turene var populære. Flere turer ble lagt til, 
Bjørndalsflottene på Svanstul, fra Gjerpen via Gunnborgdalen til Blåfjell og Historietur i 
Melum. 

Noen Coranatiltak måtte settes inn for hytte til hytte turen i Sauheradfjella, 
Hardangerviddaturen og «Ut i det blå turen». Fellestransport ble gjort om til oppmøte på 
stedet og turer ble gjort om til rundtur. Tur til Gaustatoppen ble avlyst da det ikke var plass 
etter covid-19 reglene.  

Alle turene fikk påmelding på nett med maks 19 deltagere og det fortsetter vi med. Vi har fått 
et skriv av kontoret som hjelp når vi informerer turdeltakerne om regler på turen. 

Det har vært forandringer i arbeidsfordelingen i år. Olav har gjort alt av turprogram arbeid og 
gjort seg kjent med Sherpa og lagt ut turprogrammet på nettsiden til Skien Turlag. 
Fellesarbeid med turprogrammet for 2021har foregått på Teams og mye mail-korrespondanse.  
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Gruppen har i år fått en ny turleder med tidligere turledererfaring og en turleder har fullført 
sommerturlederkurs. 

2021 turprogrammet er noe likt årets, da vi ikke fikk gjennomført alle turene. Nye turer som 
kommer til er et resultat av nye turlederes bidrag og nytenkning i Corona-tiden. Turene våre 
annonseres på Facebook. 

Når vi nå skriver januar 2021 må vi allerede gjøre justeringer i programmet pga. Corona. 
Overnattingsturer regner gruppen nå som uforsvarlig å gjennomføre. 

Antall dugnadstimer: 622 

 

Lavterskelgruppa 

Som for samfunnet for øvrig har aktiviteten i lavterskelgruppa i 2020 vært preget av 
smittevernhensyn og dermed redusert aktivitet.  Anbefalte antallsbegrensninger og færre 
muligheter for felleskjøring har ført til avlysning av planlagte turer både fra nedstengningen i 
mars og nå fra november. 

I løpet av 2020 er likevel 26 av de planlagte 44 fellesturene gjennomført. Samlet 
deltakerantall på disse er 1155, noe som gir et gjennomsnitt på over 44 deltakere pr. tur.   
Pr. 1.10.2020 innebar dette en økning på 11 sammenliknet med 2019. På en tur til 
Jypleviktangen 11.mars ble foreløpig rekordantall på 58 turgåere notert, men også i 
høstsemesteret med ulike smitteverntiltak å forholde oss til har vi hatt over 50 deltakere på to 
av turene.                                                                                                       
Det høye antallet turgåere som søker til fellesturene våre tilsier at vi klart oppfyller et behov i 
nærmiljø og samfunn. Hvis situasjonen i samfunnet hadde vært normal, ville vi trolig kunnet 
fortsette å øke deltakerantallet om dette var ønskelig. Både jungeltelegraf og venners venners-
effekt synes manifesterer dette. Som tidligere år er det lite negativ kritikk å hente. Rosende 
ord om turmål og opplegg gis imidlertid generøst. Kontinuitet som oppnås ved ukentlige turer 
uansett vær og føre, variasjon i trasevalg samt nødvendig fleksibilitet er trolig suksessfaktorer.  
I tillegg er oppskriften som før tid til sosialt samvær og den gode samtale, samt tryggheten 
med turledere foran og bak, et moderat tempo og gode pauser. 
9 turledere har også i 2020 delt på oppgavene med opplegg og gjennomføring. Med 
planleggingsmøter, utprøving av turene, turledelse og informasjonsarbeid anslås at 1500 
dugnadstimer har gått med. Vår pressekontakt har trofast levert fine turreferater til 
lokalavisene, noe som selvsagt også har vært viktige markedsføringsbidrag. Også i 2020 
hadde vi glede av «Aktiv i 100-midler», noe som har vært til inspirasjon for både ledere og 
deltakerne.                                                                                         

Turlederne i lavterskel har pga. situasjonen i samfunnet følt et sterkt ansvar for smittevern og 
sikkerhet for deltakerne, og når situasjonen har tilsagt det, har det vært stor enighet om å 
innstille turene. Krav om deltakerregistrering, avstandsregler og forsiktighet ved samkjøring 
har blitt fulgt så langt dette har latt seg gjøre. Heldigvis har vi ikke hørt om smittetilfeller hos 
noen i gruppa vår. Vi er for øvrig også i 2020 spart for alvorlige hendelser og uhell. 

Situasjonen vi er i vanskeliggjør selvfølgelig planlegging av den videre virksomheten, men 41 
turer i 2021 står iallfall på papiret. Aktiviteten vil kunne gjenopptas på kort varsel når det 
måtte bli gitt klarsignal for dette. Minst to deltakere fra gruppa vår har i 2020 deltatt på DNT 
Telemarks nærturlederkurs og vil være kvalifisert til å overta eller supplere som turledere. 
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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. 
 
Vinterturer 
Torsdag 09.01. Gråten rundt              24 deltakere 
Torsdag 16.01. Kleiva rundt                         23 deltakere 
Torsdag 23.01. Hjellevannet rundt             21 deltakere 
Torsdag 30.01. Lundedalen              22 deltakere 
Torsdag 06.02. Frogner rundt              26 deltakere 
Torsdag 20.02. Fritidsparken                6 deltakere 
Torsdag 27.02. Falkum              21 deltakere 
Torsdag 05.03. Nylende - Mæla             22 deltakere 
Torsdag 12.03. Blåbærstien - Bratsberg         17 deltakere 
Torsdag 19.03. Hjellevannet rundt             Avlyst 
Torsdag 26.03. Kjempa   Avlyst 
Torsdag 02.04. Kverndammen               Avlyst 
Totalt antall deltakere: 182 
 
Sommer- og høstturer 
Torsdag 16.04. Stavern     Avlyst 
Torsdag 30.04. Movannet    Avlyst 
Torsdag 14.05. Gunnborgdalen  Avlyst 
Torsdag 28.05. Hjellevannet rundt  20 deltakere 
Torsdag 11.06. Kjempa   18 deltakere 
Torsdag 25.06. Fritidsparken   10 deltakere 
Torsdag 20.08             Jarseng – Øvrumskollen          5 deltakere 
31.08 – 02.09.             Høstens utflukt, Kalhovd Avlys                                                                                   
Torsdag 03.09. Åfoss – Ramberget  13 deltakere 
Torsdag 17.09. Kyststien Stavern - Nalum  32 deltakere 
Torsdag 01.10. Blåfjell   22 deltakere 
Totalt antall deltakere: 142 
 
Møter 
Årsmøte 13.02. i Gjerpen Menighetshus  42 deltakere 
Julemøte 03.12. i Gjerpen Menighetshus  Avlyst 
Det har vært 5 styremøter i løpet av året. 
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     Handlingsplan 2020 
Til tross for at vi må ta inn over oss at også 2021 vil bli preget av Covid-19-viruset, og med 
de reduserte muligheter det gir oss for normal aktivitet, ønsker vi å sette oss noen konkrete 
mål for det kommende året. 
 
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 2021 
DNTs overordnede fokusområde for 2021 er: 
 
                                     Kortreist friluftslivslykke 
 
Stikkord er sjø, kyst, skog, fjell og kortreiste naturopplevelser, Norge – ditt nærmeste 
ferieland og ut.no. 
Til tross for at fokusområdet for 2021 ble vedtatt i 2019 er det vel ikke noe som kunne passet 
bedre for den tiden vi er inne i enn akkurat «Kortreist friluftslykke»! For Skien Turlag betyr 
dette at vi i 2021 skal ha et særlig fokus på hvordan vi best mulig stimulerer til bruk av våre 
nærområder gjennom: 

 Prioritering av arbeidet med etablering, merking og vedlikehold av sti- og løypenettet 
i våre nærområder 

 Aktiv markedsføring av våre hytter, i samarbeid med DNT Telemark 
 Oppdatering og vedlikehold av innholdet på våre nettsider og ut.no 
 Nærturer og hverdagsaktivitet, som er turlagets viktigste bidrag til bedret folkehelse 

for Skiens befolkning 
 
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. Skien Turlag skal være en aktiv og likeverdig partner i dette arbeidet og bidra til 
at partnerskapsavtalen kommer i havn innenfor fristen. 
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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. Pga. 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 pga. 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 
Alternativt kan det gis økonomisk støtte til erstatningsarrangement i mindre målestokk, hvis 
det er mulig innenfor de gjeldende smittevernregler. 
 
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 smittevernsregler 
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   Handlingsplan for løypearbeidet 
 
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 dugnadsleder ved behov for 
tyngre vedlikehold. Ordningen med sti og løype ansvarlige er gjennomført i område 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 vil også være prioriterte oppgaver i 2021.  

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

Vi regner med at covid-19 vil prege store deler av 2021 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. 

Avtalen med eier av lageret på Store Mæla forutsetter at vi foretar diverse vedlikehold på 
uteområdet (Slåing av gress, klipping av hekker etc.). Vi avsetter to dugnader (vår og høst) til 
dette og vi regner med støtte fra andre grupper i foreningen på disse dugnadene.     

I tillegg til ordinært vedlikehold av sti/løypenettet har vi registrert en del behov for 
vedlikehold og forbedringer vi ønsker å foreta i 2021 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. 
På stien mellom Havretjernstua og Sankt Hansåsen (Skrehelle) er det behov for noen 
klopper/gangbaner i våte partier. Det er behov for ny postkasse m/turbok på Skrehelle og en 
generell opprustning av rasteplasser i hele området. 

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 2021. 
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Stiene i Lundsdalen, Gunnborgdalen og på Jønnevald er viktige stier i nærområdet, som vil ha 
fokus på vedlikehold tidlig i sesongen.  

Blåfjellområdet 

Området rundt Blåfjell er et viktig område for oss. 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 behov for supplerende gangbaner mellom Stakamyr og Blåfjellmyra.         

Sneltvedt – Lensmannsseter – Rustan – Søgårdseter - Ørnstjen               

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. Rustankollen 
er et populært turmål og vi ønsker å sette fokus på dette fine utsiktspunktet i 2020. Det 
ønskelig med postkasse med besøksbok på Rustankollen. Dette sto på planen i 2020, men på 
grunn av smittevernhensyn ble dette utsatt. På grunn av opprustning av Ørnstjerndammen 
sommeren 2021 blir denne stengt for passering og rundløypa  Ørnstjern rundt vil ikke være 
tilgjengelig i denne perioden.  

Vealøsområdet fra Lensmannsseter og Kikut og gamlevegen mot Fiskebekkåsen. 

Nye info tavler er nå plass ved Kikut og Lensmannsseter, men det kan fortsatt være behov for 
noen nye vegvisere spesielt rundt Vealøskapellet. Siljan Turlag sammen med historielaget i 
Siljan har et ønske om å markere enkelte punkter på gamlevegen til Fiskebekkåsen fra Kikut. 
Vi har ansvar for vedlikehold av stien, men vi stiller oss positive til dette tiltaket. 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 Gulsetmara/vestmarka er mye brukt og trenger jevnlig vedlikehold. Flere av stiene har 
behov for rydding og forbedringer i 2021. 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 over Magnetkollen via Magnettjern til Siljuknatthytta har også behov for 
opprustning og sikring enkelte steder. 

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, alle har ikke med egen ved og for å unngå at for mange 
hogger egen ved rundt gapahuken tar løypegruppa vedhogst med på programmet.     

«Postvegen» mellom Kilebygda og Henneseidvann trenger vedlikehold, spesielt i den vestre 
delen, dette ønsker vi fokus på i 2021. Dette er også en viktig adkomst til 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. 
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Åfoss-stien og stien fra Falkum til Århus gård. 

Åfoss stien fikk en skikkelig opprustning i 2020 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 2021. 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 2021.  

Stien fra Falkum bad til Århus gård blir prioritert i 2021 dersom vi får et avklart forholden 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 se 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  

Sauheradfjella/Luksefjell (innenfor verneområdet) 

Vedlikehold av stier- og løyper foretas i nært samarbeide med SNO. Det er fortsatt behov for 
flere gangbaner i området rundt Nare og på stien Fugleleiken – Sommerseter. Vi får ikke 
bruke vanlig impregnerte materialer i verneområdet, men de materialene vi fikk kjøpt fra 
Kebony i 2020 kan brukes. En del av disse er lagret på Fugleleiken, vi håper å få en avtale 
med SNO om utkjøring av materialer i vinter med snøskuter, dersom snøforholdene muliggjør 
det. Forutsatt at materialene er på plass vil legging av flere gangbaner bli prioritert i 2021. Det 
er behov for re-merking av skiløypa fra Rypetjenn (Nare) til Damtjenn (Kryss mot 
Steinbruløypa).  

Det er etablert et samarbeide mellom DNT Telemark/Skien Turlag og turistforeningene i 
Vestfold og Kongsberg for en lik merking og skilting av hele området Skrim/Sauheradfjella. 
Det ble søkt om tilskudd til dette fra spillemidlene i 2019, men den nådde ikke opp av 
forskjellige årsaker. Søknad om tilskudd blir sendt på nytt i 2021. Får vi en positiv behandling 
av søknaden, noe vi har grunn til å tro, vil arbeidet med å skilte om vår del av område starte i 
2022. 
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   Handlingsplan for hyttene 

Fugleleiken 

Hyttestyret for Fugleleiken består av: Dina Danger Nordbø (leder), Runar Landsverk, Kari 
Hella, Bjørn Kiste og Stine Bråten. 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  

- Vi skal følge opp bytting av vinduer (Løvenskiold) og aggregatet  
- 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  

- Holde minst to stordugnader hvor vi får hjelp av andre medlemmer av Skien Turlag. 
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. vaffelvakter i forbindelse med 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  
- Innvendig oppgradering av hytta ferdigstilles 
- Vil også se på muligheten for å kunne sette opp en vegg/ skyvedør nede for å minske 

forbruk av ved ved oppvarming av hytta.  
 
Ellers vil hyttetilsynet arbeide etter instruks som vi har utarbeidet sammen med styret av 
Skien Turlag 
 
 

Sommerseter  

- Vanlig tilsyn med supplering av forbruksmateriell 
- Sesongrengjøring med sengetøyskift 
- Montere nye gass- og brannvarslere 
- Tømme doen 
- Slå gresset på tunet 
- Rydde vegetasjon mellom veien og elva 
- Hogge ved  
- Snekre ny benk til sørveggen på Foreningshytta 
- Male Foreningshytta hvis vi får maling av Løvenskiold-Fossum (utleier) 
- Male sør- og vestveggen på Stallen hvis vi får maling av Løvenskiold-Fossum (utleier) 
- Eventuell markering av 25 års jubileum av leieforholdet 
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Flekkerhytta 
 
I 2021 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. 

Vedlikeholdsoppgaver som prioriteres:  
Kontroll av takstein, utbedring etter behov. 
Fortsette utvendig maling av dør- og vinduskarmer. 
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. 

 

Siljuknatthytta 

Forventet dugnad 2021, veldig likt foregående år. 

 

Blåfjellhuken 

Vedhugging – se på torvtak for vedlikehold og sprekken vedovn. Ny ovn er lovet oss fra 
Norsk varme. 

 

 

 

   Handlingsplan for Barnas Turlag 

 

Barnas Turlag har for tiden liten aktivitet grunnet coronasituasjonen. Informasjon om aktivitet 
vil bli å finne på nettsiden og Facebook når situasjonen endrer seg. 
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   Handlingsplan for turgruppene 

Aktiv 

Turprogrammet er planlagt som vist nedenfor. Vi ønsker først og fremst å gjennomføre 
turene. Smittevernregler og frykt for å spre smitte gjør det allerede vanskelig å gjennomføre 
turer. Vi skal arrangere trygge turer som følger smittevern reglene satt av kommunen og 
DNT.  

Vi vil fortsette samarbeidet med andre turlag. Et samarbeid vil gjøre at vi kan tilby turer slik 
som ukesturer i fjellet og inkludere flere turer i turprogrammet, samtidig som vi tilegner oss 
kunnskap om nye turområder. 

Vi skal jobbe for å gjøre gruppen vår synlig blant turglade mennesker for å nå ut til flere 
deltagere innen målgruppen vår. Det skal vi gjøre ved å markedsføre turene og gruppen vår 
aktivt på Facebook og informere om på turene våre til de som er med på tur. Turene legges 
også ut på hjemmesiden til Skien turlag.  

Aktiv ønsker at gruppen skal ha fokus på samhold og være en arena der turledere og deltakere 
kan møtes. Målet er å skape et miljø som beholder, og på sikt rekrutterer, både turledere og 
deltakere.  
 
23 jan Dagstur på ski på Svanstul  

29.jan Måneskinnstur rundt Huldreløypa til gapahuken ved Svanstulvann 

27.feb Måneskinnstur på ski 

7. mars Skitur fra Breiset til Svanstul 

14.mars En gammel klassiker på ski rundt Blåfjell og Rådmannen i Luksefjell 

25.apr. Frierstien med is i Brevik  

30. april - 1 mai sove ute i Hengekøye 

7- 9. mai. Yoga på Jomfruland 

23 mai Tur til Moshei i Drangedal (Gautefall turlag) 

29. mai Topp 7 fra Skien til Porsgrunn 

5-6 juni.  Sommerskitur på Haukeli 

6 Juni Vindfjell- Skjærsjø (Siljan turlag) 

5 - 9 juli Trekanten i Rondane 

13 juni Sykkeltur på Saltveien med Gautefall turlag 

15 aug. Sandseterfjell Grasdalen og Tveitefjell 

29 aug. Rundtur til Øysteinnatten på Lifjell 

17-19 sept. Rundtur i Sauheradfjella 

26 sept. Ut i det Blå 

10 okt. Topptur til Bjørndalsfjell 

16 des. Adventstur til Tårnet på Vealøs 
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Lavterskelgruppa 

Med en pågående pandemi som en på ingen måte kjenner utviklinga av, vil gjennomføringen 
av en handlingsplan til enhver tid bero på den utviklingen som finner sted. Turopplegget for 
2021 for lavterskelgruppa er planlagt og mangfoldiggjort, men aktiviteten er av 
smittevernhensyn satt på vent på ubestemt tid. 

Erfaringene våre fra de siste åra med stor oppslutning om turene våre, tilsier at de 
tilfredsstiller et behov og raskt savnes av mange. I samråd med DNT, Telemark vurderes det 
av lavterskelgruppa å komme med anbefalinger til turer på egen hånd og muligens en 
«tipåtopp-liste» inneholdende nærmere beskrivelser av turmål etc. 

Forøvrig vises til følgende kopi av handlingsplanen for 2020 der en beskrivelse av våre 
målsettinger er gitt og godt kan gjentas med bare årstall endret: 

«Som i de foregående år vil det overordnede målet for lavterskelgruppas virksomhet være og 
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 2021 (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.» (Kopi av plan for 2020) 

Det er å håpe at samfunnssituasjonen i løpet av året kan normaliseres og at disse generelle 
målsettingene fullt ut igjen kan få sin aktualitet! 
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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 kan vi ikke samles til kaffe etter vinterturene som vi har 
pleid. Vi vil derfor bruke parkeringsplassen ved Skagerak Arena som oppmøtested hele året. 
Vi må ta høyde for at programmet må tilpasses underveis for å være i samsvar med 
retningslinjene til enhver tid. 
I perioden januar - mars arrangeres ukentlige turer i Skiens gater og nærområde. Fra april og 
resten av året kjører vi til turområdene innenfor rimelig reisetid fra Skien. 
I månedsskifte 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. 
Turene er beskrevet i turprogrammet for Skien Turlag, og på foreningens nettside. 
 
Økonomi 
I 2020 fikk vi støtte til drift fra prosjektet”Aktiv i 100”, og håper at dette videreføres. Om vi 
får støtte, avklares etter at turprogrammet er satt opp. Dette gir en usikkerhet i budsjettet, og 
det 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. 
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Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Skien Turlag 27.02.2021 
 

 

 
 

Tillitsverv Navn På 
valg/ikke 
på valg 

Tar 
gjenvalg 

Forslag Periode 
igjen/velges 
for (antall 
år) 

Styret      

Leder  Odin 
Langslet   

På valg Nei Silje Tollefsen  2 

Styremedlem Anja 
Haugerud 
 

På valg Nei 
 

Olav Holta  2 

Styremedlem Runar 
Landsverk 

På valg Ja 
 

Runar Landsverk 2 

Styremedlem Bjarne 
Holtan 
Møller 

Ikke på 
valg 

  1 

Styremedlem Silje 
Tollefsen 

Ikke på 
valg 

 Marit Gravklev  1 

1.varamedlem Torill 
Solheim 

På valg ja Torill Solheim 2 

2.varamedlem Karianne 
Mjelde 
Bakken 

Ikke på 
valg 

   1 

3.varamedlem Marit 
Kronseth 

På valg Nei Stine Bråten 2 

Valgkomite      

Medlem Kari Ihle På valg Nei 
 

Odin Langslet 3 

Medlem Kaj 
Eggesvik 

Ikke på 
valg 

 Kari Ihle  1 

Medlem Beate 
Styrvold 

Ikke på 
valg 
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