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Oppstart 

2021 
Hør og dør i Fjotland – postkasseturer/arbeid/publisering 
Tidlig våren 2021 startet friidrettsgruppa opp arbeidet med å ta de allerede 
eksisterende postkasseturene til nye høyder – bokstavelig talt. Med 
klubbens verdier forankret i bunn, hadde vi en plan og et ønske om å gjøre 
turene i Fjotland enda mer synlige. Vi ønsket å nå ut til flere, øke 
aktiviteten og samtidig også å synliggjøre bygda vår. 
Vi dannet derfor en egen «turgruppe». Denne gruppa består av oss tre 
styremedlemmer i friidrettsgruppa, i tillegg til Anne Hobbesland Eftestøl og 
Odd Terje Helle. Vi hadde et fysisk møte på klubbhuset i april hvor vi 
planla og fordelte fremtidig arbeid. Dette arbeidet gikk ut på å oppgradere 
allerede eksisterende turløyper samt å opprette nye løyper. Vi oppgraderte 
merkingen og laget/fikset skilt til flere av de allerede eksisterende turene. 
Vi innhentet også tillatelser fra flere grunneiere og fikk opprettet flere nye 
turløyper.  
 
For å synliggjøre dette prosjektet valgte vi å opprette en egen 
Facebookgruppe. På Facebookgruppa vår «Hør og dør i Fjotland» kan hvem 
som helst bli medlem. Her ligger det bilder og god informasjon om alle 
turene i Fjotland. Medlemmer kan også legge ut bilder selv fra turene om de 
ønsker det. 
  
Dette turprosjektet vårt ble lagt merke til. Både Banken Kvinesdal og Lister 
Friluftsråd har gitt oss omtale og publisert bilder og informasjon via sine 
sosiale medier/kanaler. 
 
Med tanke på at vi ønsker å sette bygda vår og Fjotland enda tydeligere på 
kartet, har vi også opprettet en «konto» på ut.no. Her ønsker vi etter hvert å 
registrere/legge inn flere av turløypene våre.  
Da vil de bli tilgjengelige og synlige for veldig mange! 
 
Det arbeides med å opprette flere nye turer, og det vil komme et par nye 
turløyper i løpet av våren/sommeren 2022.  
 
Prosjektet Hør og dør i Fjotland kommer til å være et stort fokus i 
Friidrettsgruppa fremover. 
 
 
 
 
 
 



27.mai Kyrkjevegsløpet 
I år som i fjor ble det heller ikke arrangert noe Kyrkjevegsløp. 
Siden Hav til Hei ble avlyst grunnet covid-19, og det er arrangørene der 
som merker løypa/kyrkjevegen til løpet, falt vi ned på at vi heller ikke 
skulle arrangere Kyrkjevegsløpet. 
 

26.juni Bukkerittet 
Ble arrangert som et turløp uten tidtaking i samarbeid med Knabens venner 
på Knabendagen 26.juni. 
Deltakere betalte via vipps til Friidrettsgruppa sin vippskonto. 
 

2021 Brumlegruppe: 
Covid-19 har fulgt oss gjennom hele dette året også. På grunn av dette har 
det ikke vært arrangert noe Brumlegruppe i år heller. Gymsalen har vært 
delvis stengt i perioder for aktiviteter utenfor skoletid. Grunnet perioder 
med økt smitte og smittevernregler, har det ikke vært aktuelt å gjennomføre 
dette. 
 

Planlagt 
arbeid 2021 

 
Planlagt 

gjennomført 
våren 2022 

Trenings- og motivasjonslørdag  
Denne dagen som var tenkt gjennomført våren 2022 med planlegging i 
2021, så vi på som vanskelig å få til grunnet covid-19. Det krever mye 
arbeid, mange forskjellige personer og ressurser for å få til en slik dag. 
Siden smittesituasjonen og smittevernreglene også endret seg hele tiden, så 
vi ikke noe poeng i å planlegge en slik dag da ting rett og slett var for 
usikkert. 
Vi håper vi en gang i fremtiden kan få realisert en slik trenings- og 
motivasjonsdag!  
 

 Familieturer  
Vi fikk ikke arrangert noen familieturer i år slik som vi hadde planer om. 
Satser på turer i år 2022… 
 

 Annet:  
 

 

Årsmøte 18/01-2022 
 
Styret i undergruppa hadde årsmøte tirsdag 18/01-2022. 

 Vi gikk i gjennom og ferdigstilte Mål- og aktivitetsplan for 2022, samt satte opp nytt 
budsjett for året 2022. 

 Alle styremedlemmene tar gjenvalg og fortsetter som styremedlemmer i 
Friidrettsgruppen. 

 
 

Referent: Mailinn K. Røyland 


