
Bjødna-Tores Venner 
 

 

Fra komitémøte om fottur, hos Per Terje Haaland i 

Frafjord, 2. juni 2011 kl. 11.00-13.00. 
 

Til stede: Per Terje Haaland, Per Kåre Haaland (til ca. 11.45), Tone Marit Haaland og 

Svein Håland. 

Fraværende: Eivind Haaland (fikk dessverre ikke tak i ham før møtet). 

 

Sak: Fottur til Hålandstølen og Gule hedleren søndag 28. august 2011, jfr styresak 

5/2011 a. 

 

1. Frammøtet på Haaland søndag 28. august før kl. 11.00. Turen går til Hålandsstølen 

med diverse stopp underveis for bl.a orienteringer. Beregnet tid: Ca. 2 timer. Opphold 

på stølen ca. én time. Medbragt mat, litt om stølen med mer. Derfra til Gule hedleren, 

ca. ½ -1 time. Stans og orienteringer ved Gule hedleren. Ned til dalen ca. én time. Tid 

for hele turen ca. 5 timer. 

2. Per Terje Haaland, Per Kåre Haaland er med som kjentfolk og gir orienteringer 

underveis. Tone-Marit og Eivind er også kjentfolk!!. 

3. Turdeltakerne sørger selv for å ta med nødvendig mat og drikke. 

4. Det må understrekes at dette er en tur med bratte stigninger, ca. 460 meters 

høydeforskjell fra sletta i Frafjord og opp til stølen. Ingen steinlagt vei, men mye stein 

(!). Godt fottøy – og friske bein - er helt nødvendig.  

5. Ingen påmelding. Komitéen antar at mange vil være med på en slik tur, avhengig av 

værforholdene. Parkering på Håland, ved Ungdomshuset og Bedehuset og eventuelt 

andre steder. 

6. Det kan være aktuelt med en enkel samling (med mulighet for på kjøpe drikke?)på 

Haaland når deltakerne er tilbake. Dette vil bli drøftet senere. Eventuell orientering til 

deltakerne om dette gis ved turstart. 

7. Kort informasjon om denne fotturen (dag og turmål) er gitt i brevet som nettopp er 

sendt medlemmer i BTV og bokkjøpere. Ytterligere informasjon blir lagt ut på 

foreningens hjemmeside. De medlemmer som ikke har oppgitt e-postadresse, bør få 

skriftlig informasjon om turen. Generell informasjon kan også skje i avisene. 

8. Kontaktpersoner for turen er Tone-Marit Haaland og Svein Håland. Deres e-

postadresse og telefonnummer tas inn i orienteringsbrevet.  

9. Per Terje utarbeider et enkelt kart som kan brukes i forbindelse med informasjonen. 

Bilde også? 

9. Tanken om å lage Bjødna-Tore-Buttons med bildemotiv og årstall ble luftet. En sak 

for styret. 

10. SvH lager informasjonsskriv til nettsiden og lager brev som kan sendes 

medlemmene. 

 

Stavanger 2. juni 2011 

Ref. SvH 

 

 


