
 

 

Oppsummering 10 turfavorittar i Ål 2018 

 
Det er ei tid siden postkassene og klyppetengene vart tatt ned. No er bøkene talt opp og 
avslutningsarrangementet gjennomfør. Me ser at det er mange som følger turfavorittane år 
etter år og nokon ny kjem til – veldig hyggeleg. Mange synes det er kjekt å sjå andre stader 
enn akkurat der dei bruker å gå. 
 
Vandreprogrammet var i gang frå midten av mai og til etter haustferien (veke 41). 
Orienteringsgruppa har også i år vore med som arrangør og gjer ein stor innsats med det 
praktiske arbeidet for å få kasser og skilt på plass og ned att, saman med ansatte i Ål 
kommune. 
 
7381 personar har skrevet seg inn i bøkene – ei nedgang frå i fjor. Årsaka til dette veit me 
ikkje, men kanskje ein usedvanleg varm summar gjorde at mange syntest det var for varmt til 
å gå på tur. 
Av desse var 201 utanlandske turgåarar. Dei fleste var frå Belgia, Sverige og Danmark. 
Blant alle som hadde skrevet seg inn i dei 10 turbøkene har me trekt ut 1 vinnar frå kvar bok 
som får inngang på Sundreball torsdag 24.01.2019. 
 
Turen til Øvre-Eitretjørn var den turen som flest besøkte, hele 1096 namn var skrevet inn i 
boka. Den turen som var nest mest besøk var Stuvesethova med 1020 namn i og deretter 
Nysetknippen med 918 namn. 
 
Klyppekort 
Ca 840 kort har vore i omløp og det er noko færren enn i 2017. 
223 kort vart levert inn att der minst 8 av 10 turar er gjennomført. Att dette er noko færre 
enn i fjor kan ein kanskje sjå i samanheng med at det er færre namn i bøkane også. Dei aller 
fleste er Ålingar. Ca 285 personar har gått 8 – 10 turar og det må me seie oss fornøgd med. 
Blant dei som har levert inn klyppekorta er det trekt premiar sponsa av Norli Ål, Intersport Ål 
og Elkjøp Ål, samt ein pose med kransekakeshjertar frå Torunn Røer. 
 
Klyppekort som firmagåve: 
Ålhytta og Ål kommune har nok ein gjort ein imponerande innsats for å få dei ansatte ut på 
tur. Dei har begge kjøpt inn klyppekort til dei ansatte som har hatt ynskje om å vera med på 
vandreprogrammet. Eit helsefremmande og sosialt tiltak! 
 
Fotokonkurranse på Instagram: 
Ca 130 biletet har vorte lagt ut på #Ål52/ #aal52 i samband med fotokonkurransen. Reglane 
var at bilete skulle vera frå ein av årets 10 turfavorittar og at ein skulle #alturistinfo på 
Instagram. Blant mange flotte …… 



 
 
 
Vandreprogrammet «10 turfavorittar» har vore marknadsført på turappen Outtt.com og på 
heimesida vår. 
Vinnarane av dei ulike turane blir publisert, og de blir sjølvsagt kontakta av oss. 
 
Me vil få rette ein stor takk til årets hovudsamarbeidspartner, Ålhytta, som nok ein gong 
stiller opp. Og stor takk også til våre premiesponsorar Sundreball, Elkjøp Ål, Intersport Ål og 
Norli Ål.  
 
2019 
10 turfavorittar i Ål fortsett også neste år med 10 tur, ny brosjyre og attraktive premiar. 
 
Turappen Outtt.com er ein fin turapp, men den vart ikkje slik me hadde tenkt. Difor vel me å 
gå bort frå den og ny nettside vil bli klar i løpet av våren. Dette kjem me nærmare tilbake til, 
både på heimesida vår, på Facebooksida vår og som oppslag. 
 
Me vil fortsett å oppfordre alle til å ta biletet og leggje ut på Instagram, og hugs å merk 
bilete med kvar tur det frå. Ikkje alltid like lett for oss å sjå. 
 
Me ser at stadig fleire legg ut bilde-i-bilde på Instagram. Det gjer at me ikkje kan ta dei med i 
trekninga blant vinnarbileta. Som ei oppfordring ynskjer me at ein legg ut «reine» biletet, og 
heller legg ut fleire om ein har mange å syne fram. 
 
8 turfavorittar på ski: 
Sesongen 2018/ 2019 vil ikkje har 8 turfavorittar på ski. Når ein ser på oppslutninga frå sist 
sesong har me funne ut at me tek ei pause. Det er mykje arbeid for mange å få til dette, og 
med såvidt liten oppslutning tek me ei pause. 
 
Julegåvetips! 
Om du ynskjer deg ein turkamerat eller berre vil gje nokon ei fin turoppleving, kan 
klyppekorta for 2019 kjøpast allereie no. Korta blir selt hjå Ål Turistinformasjon, Intersport Ål 
og Norli Ål frå og med 7. desember. Og hugs – kunn kontantsal eller Vipps. 
 
 
Med helsing 
Ål Utvikling AS og Ål kommune 
 

 

 

 


