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ÅRSMELDING 2022 BØ TURLAG 
 

Styret 2022 
Arne Hjeltnes, leder 
Synne Blomquist, sekretær 
Jarle Tyvold, kasserer 
Bente Drtina, styremedlem 
Guro Lepperød, styremedlem 
Bjørn Steen, turområdeansvarlig 
 
Varamedlemmer 
Bjørg Kaasa 
Halvor Gåra 
Kirsten Wieland Houe 
Gunhild Gåra 
 
Revisor 
Jan Lepperød 
 
 

Nemder og utval 
Turknappnemd 
Halvor R Gåra 
Håvard Hogstad Erikstein 
Tove Kristoffersen 
Åse Egeland 
 
Representanter i Bø Løypelag 
Einar Fagerås 
Øystein Nordskog 
 
Ansvarlig for turområdene 
Bjørn Steen 
 
Valgkomite* 
Sindre Flø 
Ingrid Askildt 
Torgeir Hefre 
 

Styrearbeid og medlemstall 
Bø turlag hadde 164 medlemmer i 2022, mot 325 i 2021. 
Grunnen til nedgangen var trolig tekniske utfordringer knyttet til nytt system for 
kontingentvarsling via sms.  
 
Det er avholdt fire styremøter i perioden, to med varamedlemmer til stede.  
 
Frivillighetsåret 
Bø turlag ble presentert i Bø blad og vi delte alle våre arrangementer i kommunens 
arrangementskalender og Bø blad sin oversikt. 
Gvarv representerte oss i komiteen for frivilligdagen, et kommunalt arrangement som 
var planlagt til september. Vi fikk ingen informasjon, siden Gvarv ikke møtte på noen 
av komiteens møter. Vi besluttet derfor å ta direkte kontakt med kommunen for å bli 
informert, men kommunen avlyste etter hvert hele arrangementet.  
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Arbeid med friluftslivspolitikk og arealplanlegging 
Turlaget deltok på møte i mars med kommunen om sikring av friluftsområder. Vi satt 
søkelys på langsiktighet, bevaring av helhetlige områder og nærturområder. 
 
Vi planla seminar om å sikre nærtur- og dagstur- friluftsområder i sammenheng med 
Bømarsjen. Det viste seg vanskelig å finne gode foredragsholdere og vi strevde også 
med et godt fokus for møtet. Det ble derfor besluttet å ikke arrangere det, men heller 
invitere politikerne til Bømarsjen. Vi laget i denne forbindelse en video og skrev et 
notat der vi ba partiene inkludere en langsiktig friluftslivspolitikk i programmene foran 
kommunevalget neste år. Vi ba dem om å prioritere bevaring av småveger, grønne 
korridorer og nærfriluftsområder og lett tilgjengelige turområder. Videre bruke 
«markagrense» mot viktige friluftsområder, f.eks. på Lifjell og faktisk prioritere 
friluftslivet der det er vedtatte hensynssoner.  
 
Bø turlag deltok på folkemøte i april om oppstart av planarbeid for kommunedelplan 
for Lifjell. Høringsuttalelse med innspill til planprosessen (program) og arealbruk ble 
sendt 15. mai til kommunen – og til Bø blad. Vi argumenterte for å sikre lett 
tilgjengelige, sikre og lettgåtte nærturområder hele året, byggegrense (markagrense) 
på kote 800 moh i Krinto, ingen anlegg lengre inne på fjellet og god tilrettelegging av 
stier, rasteplasser og løyper – både på Jønnbuplatået og innover fjellet. 
 
Bø turlag leverte høringsinnspill til bygging av ny skogsbilveg i Breisås. Vi la vekt på 
at vegen skal stenges med bom, ikke brøytes om vinteren og at terrenginngrepene 
må begrenses. I tillegg pekte vi på at det må sikres parkeringsplasser ved 
Steinfyllinga, som forsvinner når det bygges boliger der. 
 
Andre aktiviteter 
Bø turlag var med på Torgdag i Bø lørdag den 7.mai.  
 
Vi arrangerte en vellykket fotokonkurranse i samarbeid med Bø beitelag på 
Facebook. Fokus var på båndtvang og hensynsfull atferd i møte med beitedyr. Vi fikk 
inn 47 bidrag og kåret fem vinnere. 
 
Bø turlag inviterte «naboturlagene» våre til et fellesmøte i oktober for å dele 
erfaringer og høste inspirasjon. Temaer som ble diskutert, var suksesshistorier, 
utfordringer, erfaringer med fellesturer og felles turprogram og mulig samarbeid. 
Lagene er noe forskjellige og har ulikt ambisjonsnivå, særlig når det gjelder 
fellesturer, men alle vektlegger tilrettelegging. Seljord, Ulefoss og Bø ønsker noe 
samarbeid om turer og å dele hverandres turer på sosiale medier. Gvarv ønsker at 
en legger link til hverandre på heimesider, men at en ikke reklamerer for og deler 
hverandres turer.  
 
Bø turlag har sendt brev til DNT Telemark med forslag til forbedringer av 
merkehåndboka. Vi peker på at særlig graderingen «Enkel» samsvarer dårlig med 
praktisk bruk og nytte.  
 
Bø turlag er aktive på Facebook og Instagram. Laget har 2200 følgere på Facebook 
og 175 følgere på Instagram. 
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Turprogram 2022 
Nye skjema ble brukt til turplanlegging. Disse fungerte rimelig greit og lettet arbeidet 
med turene utover året. Turlaget hadde felles turprogram med Gvarv Turlag. Turene 
ble annonsert i Bø blad (kun de turene Bø turlag hadde ansvar for) og omtalt på 
Instagram, Facebook og heimesida. I tillegg ble turene med i kommunens 
arrangementsoversikt og Bø blad sin aktivitetsoversikt, begge deler i anledning 
frivillighetsåret. Styret vedtok å ikke trykke opp og dele ut brosjyre til alle husstander. 
Informasjon om betaling av medlemskontingent skulle i stedet skje via sms, men 
tekniske utfordringer gjorde at dette ikke skjedde før på høsten. 
 
Turer 
Dato Tur Turleder Antall  Vær Ant Bø 

20.mar Lifjell på langs Terje Wold 60 Fint  
27.apr Stangefjell Gunnar Sanden 13 Fint  
04.apr Grønli Kirsten Houe 7 Fint  
19.mai Harpås David Hosen 8 Fint 4 

19.jun Meheifjell Vemund Lindgren 11 Fint 3 

21.jun Vestre Nuke Thorvald Amundsen 11 Fint  
21.aug Astridnatten rundt Halvor Gåra 0 Pissregn  
30.aug Ingrid Askildt Skrubbehiet 4 Fint  
04.sep Bente Drtina Rognlifjell 5 Dårlig  

  Bergit Li Kulturtur Årmotdalen 16 Fint  
13.sep Husefjell Hovind/Aasmundsen 7 Fint 3 

18.sep Bømarsjen Arne m.fl. 103 Fint  
25.sep Røysdalsnuten Hans Inge Hagen 35   13 

02.okt Fugletur Ola Nordsteien 3 Oppklarende  
SUM     283    

 
Avlyste turer 
7. juni: Børtehytta – Holmevatn på grunn av mye varslet nedbør. 
September: Sopptur på grunn av tørke og lite sopp. 
 
Fellesturer er arbeidskrevende, både planlegging, annonsering, gjennomføring og 
oppfølging. Selv om turlaget har forenklet arbeidet med planleggings- og 
rapporteringsskjemaer, ferdiglaging av annonser og innlegg i sosiale medier, krever 
turene stor innsats. Dessuten koster annonsering mye. 
De fleste turene har få deltakere, ofte bare familie og venner av turleder. Størst 
interesse er det for de litt lengre og røffere turene (Lifjell på langs, Blåtjønn (2021) og 
Røysdalsnuten (begge de to siste i samarbeid med Seljord)) og samarbeidsturer med 
«innhold» (Bø museum, Bøker i Bø (2021), Seniorlæring). 
 
Trilleturer 
Det har nesten ikke vært interesse. Det ble gjort flere forsøk på å få i gang aktivitet, 
men uten resultat. Men på slutten av året var det ei som ville ta på seg ansvar for 
gruppa, så aktiviteten tok seg litt opp i desember. 
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Rusleturer 
Rusleturene blir arrangert i samarbeid med Bø og Sauherad Røde Kors omsorg, 
Helselaget og Revmatikerlaget. Oppmøtet har vært godt, opp mot 25 personer fordelt 
på kort og lang tur. Turlaget stiller med turverter hver fjerde uke. 
 
Bømarsjen 
Turen gikk i år på Folkestadåsene. Løypa var lagt slik at vi fikk vist fram «perlene». 
Siden det er vedtatt utbygging av flere områder på åsene, inviterte vi politikerne til å 
gå med oss. Vi ønsket å diskutere arealforvaltning og friluftslivspolitikk med dem. 
Dessverre møtte ingen politikere opp. Men 103 deltakere fordelte seg på kort løype 
4,5 km. og lang løype 12 km. Aldersfordeling var fra ett år til godt over 80 år. Vi 
serverte kaffe, saft, boller og Twist ved Store Trytetjønn. Der var det også 
konkurranse i hesteskokasting. 

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.  
I samarbeid med Gvarv turlag er det kloppet stier i Breisås, med overskuddsmateriell 
fra arbeidet på Gygrestolen. Arbeidet med Tretopper’n ble videreført gjennom hele 
2022 og er nå nesten helt ferdig. Ny tursti er laget fra Evjudalen opp til Bøhaugen og 
de to kirkene. Skilting, plakater og tilrettelegging ble ferdig i 2022. Arbeidet ble 
samordnet med kommunen, Kirkekontoret og Bø Prestegard. 
 
Turlaget kartlegger 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 fjor at det skulle avholdes møte med turområdeansvarlige hver høst. 
Årets møte ble holdt i oktober. 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 2022 
Oppslutninga om turknappen er stabilt lav. Styret innstiller overfor årsmøtet 2023 på 
nedleggelse. Om lag 25 personer har sendt inn skjema de siste årene. I 2022 er det 
15 som har fullført. Ei skal ha diplom for 15 år og to får gullknapp for ti gjennomførte 
år. 

Lagets økonomi 
Bø turlag har solid økonomi.  
 
 
 
Bø, 24.1.2023 
Styret i Bø turlag 


