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Årsberetning 2017 

for 
«Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka» 

 
 
 

1. Aktiviteter 
 

I dugnadsåret 2017 er tårn og rasteplass på Appelsintoppen blitt ferdigstilt. 8 
sittegrupper med solide griller i rustfritt stål er på plass. Karttavle og løypeskilt 
er montert og tårnet har fått en fastmontert kikkert. En tavle med oversikt over 
de største bidragsyterne er satt opp øverst i tårnet. Gjenstående arbeider 
omfatter siktebord i hjørnene på tårnet og presenning til kikkerten. 
 
Rydding og merking av løypenettet i marka er i gjennomført, inklusive løypene 
på vestsiden av Tunevannet. Johan F. har gjort en kjempejobb slik at alle løyper 
er ferdig blåmerket. Nye løypeskilt er satt opp, og 11 små karttavler og 6 store 
tavler er plassert ut. Det gjenstår arbeid med klargjøring av rasteplass med 
gapahuk på Rishøiden. 
 
Dugnadsgjengen har også ryddet og merket joggeløyper i Kulås og ved 
Sarpsborg stadion. 
 

2. Sponsorstøtte og kjøp av stolper 
 
Det er nå montert 174 skilt på stolpene i lysløypa. Flere sponsorer har også 
kommet på banen i løpet av 2017. Vi mottok bl.a. kr. 88 000,- fra Sparebank-
stiftelsen til kikkerten i tårnet. 

 
3. Bruk av anlegget 

 
Rasteplassen på Appelsintoppen er fortsatt i flittig bruk. Besøkende er flinke til 
å rydde opp etter seg og det har vært få problemer. Rydderutinene fungerer 
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greit så lenge sekretæren husker å sende ut tilsynsliste i tide (men han får 
påminnelser!). 
 
Det er også registrert mere trafikk i det øvrige løypenettet etter at rydding, 
merking og skilting er gjennomført. 
 

4. Gjenstående og nye prosjekter 
 
Det gjenstår noe finpussing i det eksisterende løypenettet. Vi har også fått 
forespørsel om å renovere den grønne plastbakken ved stadion. 
 
For øvrig er det gjort en del forhåndsarbeid i tilknytning til eventuell forlengelse 
av bryggestien frem til Tjueklo. Videre fremdrift må avklares med Sarpsborg 
kommune. Vi søker for tiden ulike stiftelser om støtte til prosjektet. 
 

5. Økonomi 
 
Økonomien til gruppa er fortsatt god. Dersom prosjektet med bryggesti blir en 
realitet trenger vi et solid økonomisk grunnlag. 
 

6. Oppsummering 
 
Vi skrev i fjor at «Tur- og lysløypa i Sarpsborgmarka» hadde hatt sitt mest 
aktive år noensinne. Vi har følelsen av at 2017 ikke har vært mindre aktivt! Vår 
kjære arbeidsleder holder oss kontinuerlig i virksomhet slik at vi ikke «sovner 
hen». 
 
Vi mottar stadig positive tilbakemeldinger fra folk som bruker løypenettet og 
rasteplassen og det gir både stolthet og glede og gir oss lyst til å ta nye tak. 
 
Styret retter igjen en stor takk til alle i dugnadsgjengen som har bidratt til det vi 
har fått til! 
 
 
Sarpsborg 13.02.2018 
 
Aage Rishøi      Johan Fjærestad Bjørn Strømsæther      Per Kr. Fodstad 
 
 
 


