Turgruppa
Møte i OJFs turgruppe onsdag den 27. febr kl 20,00 hos Ranveig
Tilstede: Arve, Anders, Svein og Ranveig. Lill- Catrin meldte forfall.
Virksomhetsplan for året 2019.
Savvan stien.
Det ble orientert hvor saken står pr i dag. Vi har fått skriftlig tillatelse om
bruksrett på den siste eiendommen som kreves av Kåfjord Kommune før det
blir maskinelt igangsettelse av stien. Vi vil også flytte gapahuken som er under
Melen og er lite brukt, til Savvan.

Rydding rundt Hestestein og dalstien til Fjellfinnvollen
Anders innkaller til dugnad, fastsetter dato i god tid.

Stallogophi ura
Har et problem i ura på ca 3 m får å komme seg over på en sikker måte.
Svein tar kontakt med Kent Arne om det er muligheter om å få kjørt opp noe
material til å få ordnet dette.

Benken opp til Askevarre
Jarle undersøker om det er muligheter om å demontere benken og at vi
innkaller til dugnad for å få den opp.

Lavvoen på Tjokmapmir
Arve og Anders tar ansvaret om å få den opp/ ned,

”Hvil deg kjære” benken.
Jarle tar ansvaret for å få den på plass vår og høst. Andre kan og ta ansvar ;-)

Brua over Skarelva og Russelva.
Anders og Arve tar ansvar for å få den på plass vår/høst.

Skilting til Fjellfinnvollen.

Svein bestiller skilt, da det er ytret ønske av Utinord om sti opp
Olderdalsdalen, slik at når stien er ryddet så er den skiltet og. Klar til bruk.

Gapahuk Risfjellet.
Hans Emil Mathisen jobber med tegning/plan om å bygge en gapahuk oppe på
Risfjellet. Dette er ikke kostnedsberegnet foreløpig.
Arve er positiv medhjelper, og det vil bli søkt om støtte/midler til dette.
Svein tar kontakt med Per Ronald Sivertsen, som ser ut som grunneier.
Vi ønsker tilbakemelding fra styret og håper på positivt svar.

Turmarsjer 2019
Risfjellet Midnattsolmarsj.
Vi tar sikte på uke 26. Uka etter St. Hans. Værbetont. Blir annonsert på ei
ukers varsel.

Temamarsj 2019.
Stedsnavnsvandring arrangeres av Svein mfl.
Starter ved Kirkegården og opp til Fjellfinngammen, ned over Dalbakken der
det blir servert kaffe,

Kvinnemarsj
Arrangeres i midten av august. Lill- Catrin og Ranveig annonser senere.

Advent marsj
Arrangeres tradisjon tro, lørdag før 1.søndag i advent.

Overta vedlikehold av kommunale turstier.
Vi tar kontakt med Kjersti i Kåfjord Kommune om det er ønskelig, og
kommer tilbake til saken.
Møtethevet kl 22.
Olf s Turgruppe
Ranveig Soleng
Leder

