ÅRSMELDING 2021 BØ TURLAG
Styret 2021

Nemder og utval

Arne Hjeltnes, leder
Synne Blomquist, sekretær
Jarle Tyvold, kasserer
Bente Drtina, styremedlem
Guro Lepperød, styremedlem

Turknappnemd

Varamedlemmer

Representanter i Bø Løypelag

Bjørg Kaasa
Halvor Gåra
Thorvald Amundsen
Kirsten Wieland Houe
Gunhild Gåra

Revisor
Jan Lepperød

Halvor R Gåra
Håvard Hogstad Erikstein
Per Johan Nordvik
Åse Egeland

Einar Fagerås
Øystein Nordskog

Ansvarlig for turområdene
Bjørn Steen

Valgkomite*
Tor Lønnestad
Ingrid Askildt

*Valgkomiteen har i 2021 bare hatt to medlemmer. Det har ikke lyktes laget å finne
en tredje person. Saken ble glemt. Men rett før årsmøtet tiltrådte Sindre Flø og var
med på arbeidet.

Styrearbeid og medlemstall
Bø turlag hadde 325 medlemmer i 2021, mot 291 i 2020.
Det er avhold fire styremøter i perioden. Fokus for styrets arbeid har vært
turprogrammering og oppfølging av turer og arrangement, friluftslivspolitikk og
forenkling og forbedring av interne, arbeidskrevende rutiner, særlig knytta til
turplanlegging og annonsering/oppfølging av turer gjennom året. Styret har også
arbeidet for mer samarbeid med Gvarv Turlag og turlaga i nabokommunene.
Bø Turlag var sterkt engasjert i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Det ble
levert innspill til planen og skrevet høringsuttalelse. Turlaget fikk også et større
oppslag i Bø Blad der vi presenterte vårt syn på planforslaget. I tillegg ble det avholdt
møter (fysisk eller på Zoom/Teams) med alle politiske partier i kommunen. Vårt fokus
lå på sikring av nærfriluftslivet og vi baserte oss på prinsippene nærhet, helhet og

langsiktighet. Turlaget kjempet mot utbygging av Folkestadåsene, nytt felt i Breisås
og Bergenåsen. Vi vant ikke fram når det gjaldt Folkestadåsene, men Bergenåsen og
Breisås ble tatt ut av planen.
Styret har avslått invitasjon til å sitte i styret og/eller kjøpe aksje i Stisykling AS, men
er åpne for samarbeid. Bø løypelag har også bedt turlaget om bidrag til
egenfinansiering av garasje- og servicebygg. Det ble antydet et beløp rundt kr. 100
000,-. Styret mente at tiltaket var utenfor vårt kjerneområde, men ønsket å støtte
dette symbolsk med kr. 10 000,- siden vi er medstiftere av løypelaget og representert
i styret.
Vi har deltatt på innspillsmøte for handlingsplanen til Midt-Telemark kommunes
frivilligstrategi. Turlaget har også vært på orienterings- og innspillsmøte om
bærekraftig sertifisering av destinasjonen Midt-Telemark og Nome. Visit Bø og MTNU
inviterte, Lifjell løypelag og Ulefoss turlag deltok også.
Gvarv Turlag representerer oss i planleggingen for å markere «Frivillighetens år» i
2022.
Forsikring – Dugnadsgjengen er forsikret i Sparebanken DIN.
Bø turlag fikk ny heimeside 23.november. Laget er ellers aktivt på Facebook.

Turer 2021
Bø Turlag hadde felles turprogram med Gvarv Turlag. Turene ble annonsert i Bø blad
og omtalt på Facebook og heimesida, i tillegg til brosjyra som ble delt ut til alle
innbyggerne i kommunen.

Turstatistikk
Dato

Tur

Turleder

14.mar
09.mai
11.mai
01.jun
20.jun
22.aug
28-29.aug
02.sep
13.sep
14.sep
19.sep
09.okt
SUM

Lifjell på langs
Evjudalen/Bøker i Bø
Eikjarud-Stadskleiv formiddag/Seniorlæring
Østerholtnatten
Blåtjønnfjell/Seljord turlag
Bukkelifjellet rundt
Hollane overnattingstur
Bli kjent på Lifjell ettermiddagstur
Bøelva formiddagstur
Rundtur i Breisås ettermiddagstur
Bømarsjen
Kulturtur i Liheia/Bø museum

Terje Wold
Margit Ims
Halvor Gåra
Ingrid Askildt
Halvor Gåra/Hans I Hagen
Gunnar Li
Arne Hjeltnes
Anita Fredly/Live Vestgarden
Thorvald Amundsen
Synnøve Tryggestad
Halvor Gåra
Bergit Li

Avlyste turer
05.sep Ballongfararsteinen/Seljord turlag
07.sep Sopptur
I tillegg kommer ukentlige rusleturer og trilleturer

Hans Inge Hagen
Bjørn Steen

Antall Vær
48 Sol og tåke
25 Regn og kaldt
30 ?
21 Fint
16 Dårlig værmelding
9 Nydelig
3 Fint
4 Fint
8 Fint
6 Fint
64 Greit
20 Fint
254

Trilleturer
To til fire "ekvipasjer" deltok på tur hver tirsdag. Ansvarlig person flyttet fra bygda i
juni. På grunn av manglende interesse og på tross av god markedsføring kom aldri
gruppa i gang igjen. I november ble det besluttet å ta en pause til over nyttår, mens
de som ønsket å gå tur med vogn ble invitert på gruppas Facebookside til å delta på
Rusleturgruppa. Det var en mamma som deltok på rusleturene tre ganger før jul.

Rusleturer
Rusleturene blir arrangert i samarbeid med Bø og Sauherad Røde Kors omsorg,
Helselaget og Revmatikerlaget Oppmøtet har vært godt, ca. 20 personer hver gang
fordelt på kort og lang tur. Turlaget stiller med turverter hver fjerde uke.
Den 7 september var skuespiller Jeanne Bøe med på rusletur i Evjudalen og
deklamerte fra Peer Gynt. Det var et vellykket arrangement med 45 turgåere i
samarbeid med DNT Telemark. Frisklivavdelingen sto for servering etter turen.

Bømarsjen
Turen gjekk i år i området Østli - Vårbu, søndag 19 september, med start og mål på
parkeringsplassen ved Vihusløypa. Både kort og lang løype gjekk gjennom
hytteområdet nord for Lifjell hotell og i skogsområdet nord for Østerligardane. Lang
løype gikk deler av Svettelia til Gapet. Matstasjon var ved Vårbu. Der ble det servert
kaffe, saft og sjokolade. Bømarsjen gjekk i variert terreng, med ulikt underlag, på sti,
grusveg, asfalt og i hogstfelt.
Det var i alt 66 små og store som gjekk turen, 47 lang løype og 19 kort løype.

Arbeid i turområdene
Felles for flere av områdene er at stiene går i fuktige, lavere deler av terrenget.
Klimaet blir våtere og villere. Flere steder er stiene allerede lagt om eller skal legges
høyere i terrenget.
Gygrestolen. Stor trafikk av fotturistar gjorde det nødvendig å utvide
parkeringskapasiteten ved Uvdalsvatnet i 2020, men har også medført stor slitasje på
stiene til Gygrestolen. I slutten av mai la dugnadsgjengen klopper (trebruer) på våte
parti. Det var nødvendig med helikoptertransport av materialer og utstyr til den øvre
delen av turområdet. God planlegging og koordinering sikret effektivt arbeid. Takk til
Sparebankstiftinga Bø som finansierte jobben og Telemarksbruket som gav turlaget
grove materialer av malmfuru gratis. Det jobbes med å finne alternative traseer til
andre deler av stien som er svært slitt. Arbeidet ferdigstilles høsten 2022.
Tretopper’n. Vinteren 2021 ble det kjørt flere tonn stein og grus til Anebudalen med
snøskuter. I juni var dugnadsgjengen ute og jobbet med omlegging av stien der det
var nødvendig, grøfting, klopping og utlegging av grus.
Evjudalen. Turlaget har tatt ansvar for stier i skogområdene rundt Evjudalen i 2021.
I samarbeid med kirken planlegges rundtur fra Evjudalen opp til Bøhaugen og de to
kirkene, med en avstikker til Bø prestegard. Skilting, plakater og tilrettelegging
planlegges i 2022. Arbeidet samordnes med kommunen, Kirkekontoret og Bø
Prestegard.

Turlaget driver ellers kartlegging av turstier, stier og traktorveier i alle turområdene
våre som grunnlag for trykte kart og kart-apper. Arbeidet er et samarbeid med
Kartverket.

Fellesmøte med ansvarlige for turområdene.
Styret vedtok i år at det skulle avholdes møte med turområdeansvarlige hver høst.
Årets møte ble holdt i oktober. Fra styret møtte Arne Hjeltnes, Halvor Gåra og Synne
Blomquist. Turområdeansvarlig Bjørn Steen møtte også.
Fokus på møtet var erfaringsutveksling og orientering om rutiner for å lette arbeidet,
mulighet for blant annet lån av utstyr og dugnadsgruppe som står til disposisjon for
turområdeansvarlige.

Turknappen 2021
22 personar har registrert seg før 16. februar, to er nye og skal ha bronseknapp.
Kenneth Franzen skal ha sølvknapp for 5 år og Knut Dale har fullført i 30 år og får ei
påskjønning. Ei hard kjerne fullfører kvart år og venter i spenning på nye poster, men
det er nok langt flere som lar seg friste av Gulltrimmen. Turknappnemnda er likevel
klar for en ny sesong med fem nye poster som skal ut før påske.

Lagets økonomi
Bø turlag har solid økonomi.

Arbeidsplan 2022











Arrangere fagmøte om hvordan sikre friluftsområder i kommunen. Ses i
sammenheng med Bømarsjen på Folkestadåsene, der vi vil invitere politikerne
spesielt for å ha fokus på åsens kvaliteter som vi mister bit for bit. Vi ønsker å
bidra til at friluftsliv og sikring av områder tas inn i de lokale partiprogrammene
før kommunevalget i 2023.
Invitere naboturlagene (Seljord, Skade, Ulefoss, Notodden og Gvarv) til møte
om samarbeid - og for gjensidig inspirasjon.
Endre og videreutvikle rutiner for turplanlegging og -annonsering. Fortsatt
forbedre informasjon på heimeside, Facebook og Instagram.
Utvikle/kjøpe sms-løsning for betaling, purring og turvarsler.
Fortsette arbeidet med klimatiltak i turområdene; omlegging av stier til tørrere
områder, klopping, etc.
Fullføre arbeidet med Tretopper’n.
Etablere nærtusti fra Evjudalen opp til Bøhaugen og de to kirkene, med en
avstikker til Bø prestegard.
Ta initiativ til fellesdugnad med Gvarv turlag for å kloppe/legge om våte partier
på «deres» løyper.
Ta initiativ overfor kommunen (og ev andre) for å rydde opp etter det tidligere
vannverket på Trytejønn.

Bø, 20.2.22
Styret i Bø Turlag

