
Turprogrammet 
for 2021 

Hovedprogram 

Seniorturer

I 2021 vil alle turer ha påmelding på nett. Det vil være begrenset  
antall deltakere på våre turer, og medlemmer blir prioritert.  
Vi må også ha en navneliste på deltakere slik at de kan nås i  
tilfelle smitte. Det er mulig dette endrer seg i løpet av året.

Parkering Flotmyr betyr:  
Vi møtes på parkeringsplassen ved Djupaskarsvegen, Flotmyr Sør.  
Her er det avgiftsparkering hverdager 08.00 til 15.00, lørdag  
08.00 til 12.00, søndag avgiftsfritt. Her fordeler vi passasjerer i  
bilene. De som ikke har bil, får sitte på. Passasjerer betaler 10 kr pr.  
mil til sjåfør. Dersom det ikke blir plass til alle prioriteres  
medlemmer. Grunnet korona vil det i starten av 2021 mest  
sannsynlig være aktuelt med oppmøte der turen starter.  
Sjekk info på nett om oppmøtested. 
 
Av samme grunn vil det også være påmelding på nett.
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FEBRUAR 
Fredag 26. -  søndag 28. februar 
LØKJELSVATNHYTTA 
Kjøring i egne biler med oppmøte på Etne Senter kl. 14,  
vi kjører videre i samlet følge til Litledalen og opp på  
parkeringsplassen på Kritle. Vi spenner på oss skiene og 
får forhåpentlig en nydelig tur i fullmåneskinn til Løkjels-
vatnhytta. NB! Husk god hodelykt i tilfelle det er overskyet. 
Turen til hytta er ca. 7,5 km og vi bruker ca. 2 – 3 timer, 
alt etter vær og føreforhold. Både fredag og lørdag kveld 
lager vi mat sammen, noe er medbrakt som turlederne har 
handlet inn og noe tar vi fra proviantlageret. Alle tar med 
seg ønsket brødmat til niste og øvrige måltider, husk også 
litt knask som gir energi på tur. Vi forsyner oss ellers av  
proviantlageret med ønsket pålegg/drikke etc. Lørdag 
blir det tur i området, og her er det vær og føreforholdene 
som avgjør hvor vi går og hvor langt vi går. Søndag lodder 
vi stemningen for om vi går strake veien tilbake til bilene, 
eller om vi bruker dagen på tur. Dette er en fin tur for deg 
som vil bli kjent med DNT-hyttene og lære om å ferdes i 
vinterfjellet. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 990 kr/ 1400 kr 
Ungdom 19 til 26 år: Medlem DNT/ikke medlem: 630 
kr/980 kr. 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon. 
Felles kjøring:  Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.  
Turledere:  Eli S. Severinsen og Heidi Stueland 

Lørdag 27. februar 
SKITUR TIL VESLENUP 
En skitur til Veslenup er en fin fjellskitur eller en nybegynner-
vennlig randoneetur. Toppen ligger nord for Haukeliseter 
i relativt lett høyfjellsterreng og er en frittliggende fjelltopp 
med flott utsikt (om været står oss  bi). Turen er ca 12 km 
tur/retur fra Haukeliseter. Vi kan eventuelt velge å gå fra 
Haukeliseter eller litt bortenfor for en mindre bratt start. 
Vi tar sikte på å starte senest kl 11.00, -da bør en kjøre fra 
Haugesund senest kl 08.00 og i godt vær. Om ønskelig 
kan man booke overnatting før og/eller etter skituren på 
Haukeliseter. Opplys om dette i forkant i hht oppmøtested. 
Turledere: Roald Bø og Inger Åmodt 

MARS 
Fredag19.- søndag 21. mars 
SKITUR FRA NORDSTØLDALEN - ÅBØDALEN 
Vi starter fra parkeringsplassen på Brekkestølbrotet i Nord-
støldalen fredags ettermiddag. Husk hodelykt:-) Herfra 
går vi i et passe tempo de 6 kilometerne i motbakke 
til Storavassbu. På Storavassbu innlosjerer vi oss og ordner 
oss et godt og sosialt måltid. Lørdag venter en etappe på 
om lag 15 kilometer og turen går jevnt og trygt oppover 
til rundt 1200 meter over havet. På veien passerer vi In-
gebjørgsnuten og fjellformasjonene der er et fascinerende 
skue! Dersom været tillater det, kan det hende vi legger 
turen oppom en topp eller to. Belønningen for all stign-
ing får vi i form av nedkjøringen mot Sandvatnet og Sandvass- 
hytta hvor det venter 300-400 høydemeter med sammen-
hengende nedkjøring. Sandvasshytta vil ta imot oss med  
all sin prakt, og et velfortjent måltid og hvile venter der.
Søndag går turen stort sett i nedoverbakke. Først i et  
relativt trangt landskap forbi Vio, men når vi kommer 
til Buer, åpner flotte Åbødalen seg. Etter om lag 14 km 

ankommer vi parkeringsplassen i Jeskedalen.Deltag-
erne må ha fjellski eller ski med stålkanter, skifeller  
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk.  
Husk å ta med mye niste til fredags ettermiddag, hele  
lørdagen og hele søndagen. 
Pris: Medlem kr. 1050, ikke medlem kr. 1600, ungdom 
medlem kr. 710 og ungdom ikke medlem kr. 1200.  
Prisen dekker turledelse, overnatting, felles middag,  
og administrasjon. Eventuell transport Åbødalen- 
Nordstøldalen kommer som tillegg i prisen. 
Turledere:  Bjørn Egil Rossebø 90103007 og  
Heidi Stueland.

Søndag 21. mars   
VALLDALEN – REINSNOSI 
Oppmøte Flotmyr Sør (parkeringsplassen ved  
Djupaskarsvegen) i egne biler kl.7.30 til Valldalen.  
Turen starter ved Bråstøl eller lengre inne avhengig av 
snøforhold på veien. Vi går opp Stortavatnet og videre via 
Revseggi/eidet til Reinsnosi (1693 m.o.h.) Nedturen blir 
samme vei som vi kom opp med noen flotte nedkjøringer. 
Turen er beregnet til 5-6 timer.  
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og gode skiferdigheter. 
Turledere: Tore Haugen og Birger Heggheim. 

APRIL 
Ny dato. Følg med på nett 
SAUABREHYTTA PÅ KANTEN AV FOLGEFONNA 
Helgetur på ski til Sauabrehytta 
Fra Flotmyr Sør (parkeringsplassen ved Djupaskarsvegen) 
i egne biler lørdag kl.08.00 til Espeland hvor vi parkerer. 
Her starter skituren, og går via Blåvatni til Sauabrehytta  
for overnatting. På søndag retur til Espeland med en liten 
avstikker på «Fonna» dersom været tillater dette. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 575 kr/ 875 kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon. 
Turledere: Lars Kristian Gjerde 94 48 78 43 og Inger 
Åmodt 41 24 60 58

Søndag 18. april 
KULTURSTI LANGS EI Å NATURLOSTUR  
(VINDAFJORD TURLAG) 
Oppmøte kl 10:00 på Knapphus bensinstasjon, så kjører 
vi videre samlet, i egne biler. Kjør om lag 2,5 km frå  
Knapphus mot Ølen til du kjem til vegkryss med skilt til 
Blikrabygda. Ta av til høgre og følg denne vegen 3,5 km 
til Blikrabygda bedehus. Følg vegen 200 m ned bakken til 
brua – der er P-plass og info.tavle. 
Beskrivelse: Lett å gå langs elva eit stykke, men etterkvart 
noko krevande. 
Opplysningar: Dette er ein kultursti/opplevelsestur langs 
Blikraelva som renn ut i Vatsvatnet nede ved Refsnes.
Langs elva vil me sjå renseparkar, kvernhus, kvernstein-
ar, minikraftverk, kyl-asketre, revebås/-felle, murar etter 
oppgangssag, kraftverksinntak. Stien vidare til varden på 
Vardafjellet går me forbi ein gammal stølsplass og ein  
ny revebås. På toppen er det flott utsikt over Vatsbygda  
og vestover mot Skjold og Karmøy og havet utanfor  
Haugesund. Ca 5 km opp langs elva. Ca 2,5 timer.   
Godt fottøy: Fjellsko. Vanskegrad: Middels 
Turleiarar: Jon Olav Velde 905 54 134 og Kjellfrid 
Brunsvik
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Onsdag 21. april 
PRESTEVEGEN FRA SØVIK I TYSVÆR NATURLOSTUR 
Fra Grinde ved idrettsplassen kl.17.30. Her samles vi og 
kjører videre i følge. Her tar vi til høyre etter industri- 
området ved skiltet Hestaberg og Kodlekleiv og parkerer 
noen av bilene på parkeringsplassen til IMECNO (til høyre 
rett etter avkjørselen).Vi fyller opp noen biler og kjører til 
Søvik hvor vi parkerer på anvist plass. Derfra følger vi den 
gamle Prestevegen til Amdal og tilbake til Grinde på  
opparbeidet sykkelsti. De som har biler på Søvik blir  
kjørt inn. Turen tar ca 2 timer med innlagt pause. Vi må 
ivareta smittevernsregler dersom de fortsatt er aktuelle. 
Dermed vil felleskjøring måtte tilpasses. 
Turledere: Anne Rees Halvorsen 9770 5118 og Hartvig 
Waage. Naturlos: Inger Marie Myge 

MAI  
HAUGESUND PÅ LANGS  
ÅRETS FINESTE SØNDAGSTUR  
Du kan gå Haugesund på langs i hele mai. Turen vil være 
merket hele måneden, og du kan sjekke deg inn på alle 
toppene via DNTSjekkUT. Påmelding på nett. Det trekkes 
ut vinner av premier til de som er påmeldt vi nettet.  

Søndag 2. mai 
FRA NAPPEN TIL ØREVIK NATURLOSTUR 
Oppmøte på Nappen i Valevåg kl 10.00 hvor turen  
starter. Vi går forbi Martinshavn og til Leirvåg der  
Kolerakirkegården ligger. Vi går videre på vestsida av 
Dyråsen og etter hvert følger vi en skogsvei vestover mot 
Ulvaråkerhamaren. Herfra går vi utenom stien og dreier 
sørover mot Hjartåsen og Storåsen før vi etter hvert  
kommer til søre enden av Hauglandsvatnet og Haugland. 
Vi går vest for Breistig og sikter oss mot Rindo. Der møter 
vi vei og går videre til gamle Ørevik skole hvor vi avslutter 
turen. Vi ser Bømlafjorden flere ganger i løpet av turen.
Store deler av turen går i terreng langs hjortetråkk.  
Gangtid ca 3 – 4m timer. 
Turledere: Anne Grutle 934 55 062 og Lei Grutle 

Onsdag 5. mai 
ØRNABERGET I VATS NATURLOSTUR  
(VINDAFJORD TURLAG) 
Oppmøte Knapphus bensinstasjon kl 17.30. Kjør om lag 2 
km på E 134 frå Knapphus mot Ølen til du kjem til veg-krysset 
til EIKESDAL på venstre side. Der står også eit TURSTI-skilt. 
Følg vegen oppover 700 m til du kjem til skilta parkering-
splass. Her står info.tavle. Om lag 7 km tur/retur. Følg god 
traktorveg opp til Dyrhaug. Godt skilta og merka sti vidare til 
toppen. Traktorvegen frå parkeringsplassen er lett å gå sjølv 
om det kan vera nokre bratte parti. Ein liten snarveg på «Sti 
gjennom granskog» v/Kjeaberggrinda er kjekk å gå. Følg 
traktorvegen opp til Dyrhaug. Her går du inn på godt skilta 
og merka sti vidare til ØRNABERGET. Oppe på Ørnaberget 
er det flott utsikt over heile Vatsdalen heilt ned til Vatsfjorden 
og innover til Ølensvåg og  fjella ikring. Her kan du kvila på 
Kvilebenken m/bord. Tidsbruk: 3 timer tur/retur  
Vanskegrad: Middels Fottøy: Gode sko.  
Turleiarar: Jon Olav Velde 905 54 134 og Kjellfrid 
Brunsvik 

Søndag 9.mai 
BJELLAND EIKEMO NATURLOSTUR 
Nordsiden av Åkrafjorden 
Denne fine turen starter på Viskjer og vi blir kjørt med 

båt over fjorden til garden Bjelland. Den er svært fin og 
velstelt. Videre mot Eintveit der vi blant annet går over en 
spesiell bro over elva. Broa ble lagt i den tro at hovedveien 
skulle gå på den siden av fjorden, og har 2 kjørebaner, 
ingenting ut over det. Linda Eide har laget et program om 
den. Etter Eintveit går vi til Djuve og videre til Teigen. Til 
slutt langs sjøen på utydelig sti til Eikemo. Deretter blir vi 
fraktet tilbake til Viskjer. Geir Arne Eikemo blir med som 
kjentmann. Turen tar ca 5 timer 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 300 kr/ 400 kr 
Prisen dekker: Turledelse, båttransport og administrasjon.
Totalt antall: 20 deltakere 
Turledere: Harald Selsås - 952 11 114 og Heidi Stueland 
Oppmøte på Viskjer (på kaien) kl. 10.00.

Onsdag 19. mai 
FISKELYKKE 
Har du fiskelykke?   
Bli med på en lett tur og få god tid til å bli kjent med andre 
tur-interesserte! Vi har fått med oss kjentmann Trond  
Veseth som tar oss med til et lovende fiskested. Han har 
lang fartstid og er en skikkelig kløpper på fisking, så i dag 
kan vi "fiske til oss" mange gode fiskeknep. Hvis lykken er 
med oss, blir det fersk ørret på pannen, god stemning,  
hygge og kanskje en fiskevits! ALLE MÅ HA MED EGEN 
FISKESTANG OG AGN. PLUSS NOE Å SITTE PÅ!  
Husk ellers gode klær og sko, matpakke, primus og det som 
trengs for å steke fisk... 
Fiskested: Oppgis ved oppmøte. MAKS 12 DELTAKERE. 
Vi møter opp på Flotmyr Sør (Parkeringspalssen ved  
Djupaskar) kl 17.00. 
Turledere: Bendikte Street Baadsvig og Susanne Byre 

Lørdag 22. - søndag 23. mai 
FOLGEFONNTUREN 
Folgefonna ligger hvit og flott mellom Hardangerfjorden 
og Sørfjorden. Midt i blomstringen tar vi turen fra Hardan-
gerfjorden, opp den nydelige Keiserstien til overnatting på 
Fonnabu. Dagen etter går turen over Folgefonna til Vintertun. 
Det settes opp buss fra Flotmyr i Haugesund lørdag 
kl. 08.00 via Odda til Sunndal ved Mauranger. Turen  
starter til fots (7 moh.), opp Keiser Wilhelms ridesti til 
Breidablikk (1300 moh.), hvor vi tar på oss skiene. Vi går 
videre til Fonnabu (1449 moh.) for overnatting. Blir det 
fint vær, står vi tidlig opp og får med oss soloppgangen 
på Folgefonna. Vi vil da, etter frokost, gå videre til Fonnas 
høyeste punkt (1661 moh). Videre ned til Vintertun. Blir 
ikke været bra, krysser vi Fonna mot øst og kommer ned til 
Tokheim i Odda. Her er bratt nedkjøring. Nede ved veien 
plukker bussen oss opp og kjører oss tilbake til Haugesund.
Husk å ta med nok brødmat/nistemat til over ett døgn, og 
lakenpose til å sove i. Det er stor stigning på turen som  
derfor må anses som fysisk krevende. Det stilles også krav om 
fjellski og brukbare skiferdigheter. Turlederne vil invitere til 
orienteringsmøte på HT- huset noen dager før turen. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1500kr/ 2000kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag, buss 
og administrasjon. 
Turledere: Ole Schiefloe 95 93 86 61, Ivan Hauge og 
Inger Åmodt. 

JUNI 
Onsdag 2. juni 
HAUKABERG – RAVNAFJELL - HOLMAVATN 
Oppmøte kl 17.00 på parkeringsplassen like forbi 
Skjold prestegard (ta av E134 mellom tunellene i Skjold).
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Me følger vegen til vannverket, forbi renseanlegget. Litt 
bratt i starten, før me passerar Pausehola, som er rasteplass 
for barn. Videre mot Haukaberg - her er det nokre våte 
partier, men ein del klopper er lagt ut. Frå Haukaberg har 
ein god utsikt over Skjoldabygda. Så snur me mot nord 
over fjellryggen retning Ravnafjell. Her har me heile vegen 
fin utsikt mot gardane nord i bygda, mot Sveio, vestover 
til havet og nordover Ålfjorden. Ei stund før Ravnafjell kjem 
me inn på ruta til Skjold på Tvers. Litt bratt siste stigninga 
opp til Ravnafjell. Her er det greit å ta ein pause og nyte ut-
sikten. Turen videre går nordover berg og litt våte områder. 
Etter hvert kjem ein inn på vegen til vannverket att. Her tek 
ein til venstre og følger vegen til Holmavatn og passerer 
Trolltjørn på veg dit. Så går turen tilbake på vannverksve-
gen og passerer Stemmetjørn, som er hovudvasskjelda til 
Skjold. Alle desse tre vatna er ein del av vassforsyninga til 
Skjold. Me følgjer vegen ned til parkeringsplassen. 
Turfakta: Lengde ca 7 km. Varighet ca. 3 timar 
Turleiarar: Erling Haraldseid (tlf 90757219) og Line 
Bungum (tlf 45393225) 

Fredag 4.- lørdag 5. juni 
GÅTUR PÅ UTSIRA NATURLOSTUR 
Tur til Utsira med overnatting på Nordvikgården 
Avreise fra Garpaskjerskaien, Haugesund fredag 4. juni 
2021 kl. 16.15, med ankomst Nordevågen, Utsira  
kl. 17.25 hvor vi går til Nordvikgården for innsjekk. Cirka 
kl. 18.00 spiser vi litt medbrakt (alle tar med hver sin 
nistemat), mens vi får informasjon om Utsira og hva vi skal 
gjøre. Kl. 19.30 går vi til Damsgaard som er en restaurant 
drevet av et nederlandsk ektepar hvor vi spiser middag. 
De holder til i den gamle skolebygningen, og er opptatt 
av å benytte lokale råvarer med fokus på økologi. Cirka 
kl. 21.00 - vandring fra Nordvikgården til Utsira fyr med 
guideing. Lørdag: Kl. 08.30 spiser vi en felles frokost  
hvor alle er med og bidrar. Kl. 10.00 Blåtur/ vandring.  
Kl. 13.00 Lokal mat på Krambuloftet hvor de kan servere 
oss krepsetallerken. Kl. 15.30 sjekker vi ut av Nordvik-
gården og tar ferjen hjem kl. 16.30. 
Turledere: Arvid Helgesen 92259351 og Heidi Stueland.
Pris: Medlem kr. 470 og ikke medlem kr. 650. Prisen  
inkluderer overnatting, frokost, turledelse og guiding. 
Fergebilletten og maten på Damsgård og Krambuloftet 
kommer utenom.

 
Søndag 6. juni  
EKRENE - SÅT - KLAUV 
Oppmøte ved parkeringen klokka 10. Se tilkomst under.
Turen har flere traseer. Denne gang velger vi traseen mot 
toppen fra vest. Kortest og brattest. Stien er merket med 
oransje rundinger på trærne oppover, som er OBS blitt 
mindre tydelige etter hvert. Gå først noen hundre meter 
parallelt med veien tilbake gjennom skogen og over to 
bekkefar inntil stigningen begynner. Her er det svært bratt 
opp til varden på Gråfjellet. Derfra må vi ta sikte på små 
nødlinger på knausene oppover. Først over ei myr, drei så 
over litt mot venstre i et steinete parti, for så å ta ned i et lite 
skar før vi tar opp selve ryggen mot varden på toppen etter 
ruglete bergparti. Ca 2 timer opp og litt mindre ned.  
Sko/støvler med god gripesåle anbefales. 
Tilkomst : Fra Haugesund kjør til Aksdal og ta i rund-
kjøringen E134 østover ca en kilometer og ta av til høyre 
på fylkesvei 515 til Skjoldastraumen og Nedstrand. Etter 
slusene i Skjoldastraumen ta av til venstre mot Solheim på 
fylkesvei 513. Kjør ca 5 kilometer til liten parkeringsplass 
på høyre side av veien. Fra øst kjør fra Knapphus E134 til 
etter den første tunnelen, og følg skiltinga til Nedstrand 
på fylkesvei 513 mot Solheim og Otertong. Etter skiltet til 

Otertong kjør knappe 3 kilometer til den vesle parkeringa 
på venstre side av veien før en sving. 
Turledere: Kjellfrid Brunsvik og Tone Helen Kveinen Strand 

Onsdag 16. juni 
RUNDTUR OM HEST OG BORGENVIKSKARET 
NATURLOSTUR 
Oppmøte kl 17.00 på opparbeidet parkeringsplass på  
Topnes ved Liarvåg, like før Nedstrand. Dette er en rund-
tur på ca 3 t. Vi går opp til Hest og videre ned til Borgen-
viksskaret, Huldersteinen, Kusomtrappa og Svebekkfossen 
før vi ender tilbake til bilene på Topnes. Det er både 
noen bratte og våte partier, så turen krever godt fottøy.
Turledere: Anne Rees Halvorsen (tlf 97705118) og Tone H 
Kveinen (93678823). Naturlosen Andreas Lund blir med 

Fredag 25. - søndag 27. juni 
BLOMSTØLEN OG STORAVASSBU 
Vi starter fra Øyna fredag og går til flotte Blomstølen. 
Neste dag går vi videre fra Etnefjellet over til Saudafjellet og 
Storavassbu. Turen går gjennom flott fjellterreng med nyde-
lig utsikt, og tar cirka 5 timer. Søndag går vi fra Storavassbu 
og til Frette hvor vi har noen biler parkert. Deler av turen til 
Frette er relativt bratt nedover. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1140 kr/ 1640 kr. Prisen 
inkluderer, overnatting, mat, turledelse og administrasjon 
Turledere: Helga Marie Vikse Johnsen 995 65 018 og Ola 
Breivik 

JULI 
Lørdag 10. – fredag 16. juli 
GULLRUTA 
Nytt av året er at vi starter fra Vintertun. Turen går fra 
Vintertun til Olalia i variert og vakkert vestlandsterreng. 
Høyfjell med vid utsikt og Folgefonna i nord, gjennom 
frodig landskap med badekulper - og stier som svinger 
seg gjennom bjørkeliene. Overnatting på flotte hytter, og 
avsluttende middag på populære Olalia Fjellstove. Turen 
fra Vintertun til Olalia er en 6 dagers tur, og overnatting 
underveis skjer på de flotte hyttene i Etne- og Saudafjel-
lene. Turen går i et område som veksler mellom vakkert og 
spennende høgfjellsterreng og stier som svinger seg ned 
og opp gjennom bjørkelier.  Det er god utsikt under store 
deler av turen, mot nord viser Folgefonna seg i sin storhet. 
Underveis finner du badekulper med friskt rennende 
vann. På turen passeres Vaulo, vannet som forsyner Lang-
foss med store mengder vann! Turen avsluttes med mid-
dag på populære Olalia Fjellstove.Turen passer for deg 
som liker å vandre i fjellet, og som har litt erfaring fra før. 
Her kommer en beskrivelse av hele turruten: 
Den brede fjellryggen fra Vintertun til Ølen inneholder 
mye spennende. Mange mener dette er Ryfylkeheiene i 
miniatyr! Sett nede fra hovedveien gjennom Åkrafjorden 
virker terrenget utilnærmelig med sine bratte fjellsider, 
men kommer du opp i høyden vil du oppleve at Etne- 
fjellene byr på et variert og lettgått terreng, med saftige 
grønne fjelldaler og topper opp mot 1400 meter. Du kan 
vandre inn i Etnefjellene om du kommer fra Hardanger-
vidda via Seljestad, men ellers starter rutene gjerne nesten 
nede ved fjorden. Du må belage deg på en del stigning 
første dagsmarsj for å besøke noen av hyttene i dette flotte 
fjellområdet. På flere av turene oppe i fjellet kan du glede 
deg over å vandre langs flotte vassdrag. Kombinasjonen 
nedbør og bratte fjellsider gir flere praktfulle fossefall, 
som heldigvis for det meste har gått klar kraftutbygging.
For den historisk interesserte fins flere gravrøyser fra  
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vikingtiden som er verdt å kikke nærmere på. For eksempel 
er røysa 1 km nord for Sandvasshytta godt bevart. Minne-
plata ved vannet Vaulo mellom Simlebu og Sandvass for-
teller også at Etnefjellene rommer mye dramatisk historie. 
Stien som kommer opp til Blomstølen fra Etne og videre 
østover i fjellet, følger i stor grad den gamle driftevegen 
og pilgrimsleden til stavkirken i Røldal. 
Dag 1: Vintertun – Simlebu 5 t 
Dag 2: Simlebu – Sandvass 5 t  
Dag 3: Sandvasshytta – Blomstølen, 2 t 
Dag 4: Blomstølen – Storavassbu, 4-5 t 
Dag 5: Storavassbu – Løkjelsvatnhytta, 6 t 
Dag 6: Løkjelsvatnhytta – Olalia Fjellstove, 5 t 
Dag 6 eller 7: Olalia Fjellstove – Oppheim/ v E134, 2 t 
Påmelding på nett innen 24. juni 2021   
Alder: voksne. Turen er middels/krevende. 
Datoer: Start fra Vintertun lørdag 10. juli, avsluttes fredag 
16. juli 2021   
Prisen inkluderer overnatting på alle hyttene, mat  
underveis, administrasjon og turledelse 
Turledere: Eli Severinsen og Kristoffer Halvorsen 

AUGUST 
Tirsdag10. august 
GOURMETTUR LIE BADEPLASS 
Bli med på tur i Skjold og ha god tid til å bli kjent med  
andre turinteresserte. Turen er en veldig lett tur på grunn 
av at vi ønsker å ha det sosiale og hyggelige i fokus.  
Returen tilbake går til Lie badestrand som er i nærheten. 
Her venter Henrik, gourmetkokken vår. Han vil være i full 
sving med å diske opp en fantastisk kveldsrett. Han vil også 
komme med kjekke mattips på tur. Vi satser på en hyggelig 
kveld rundt et koselig bål. Håper vi kan bidra til at flere får 
nye turvenner. I disse koronatider vil alle måtte ta med seg 
eget bestikk, kopp, tallerken og noe å sitte på. Vi overhold-
er alle korona restriksjoner med 1 meters avstand. 
Oppmøte kl 17.00, mer informasjon kommer i egen  
mail i forkant av turen. Dersom matintoleranser, vennligst 
oppgi dette ved påmelding.Turen er i utgangspunktet  
gratis men pris for mat er beregnet til kr 185 per person 
som medlem og kr 285 per person som ikke medlem.
Turledere: Bendikte Street Baadsvig og Susanne Byre 

Lørdag 14. - tirsdag17. august 
JOTUNHEIMEN 
En Klassiker i fjell- Norge:  
Turtagrø-Fanaråken-Skogadalsbøen-Vetti  
Vi møtes på Flotmyr busstasjon og kjører felles i leid buss 
lørdag 14.08.21, kl. 08.00. Vi kjører til Turtagrø Hotel 
6-7 timer. Der skal vi overnatte første natta. Ettermidda-
gen brukes til turer i området, eller det en ønsker. Om 
kvelden har vi felles 3 retters middag. Turtagrø har mye 
historie fra den norske fjellturismens begynnelse. Søndag, 
etter en god frokost går vi til Fanaråkhytta, det er Norges 
høyest beliggende turisthytte, 2068 meter - fra 884  
meter. Turen tar 5-6 timer. Om kvelden 3 retters middag.  
Mandag går vi til vakre Skogadalsbøen via Keisarpasset 
-832 moh. Vi beregner 5 -6 timer på denne turen.  
3 retters middag om kvelden. Tirsdag går vi ned  
Utladalen, via Vettisfossen til Vetti Gard. Videre på sti  
til Hjelle 70 moh der bussen står og venter på oss. Vi  
bruker rundt 8 timer på gåturen, 7 timer på kjøretur.  
Er da hjemme 23.00-24.00.  
Utstyr: Deltakere må ha med utstyr for sommertur i  
høyfjellet. Husk lakenpose, anbefaler å bruke staver.  
Deltakere må ha med seg mat for lørdagen fram til  
middag om kvelden. Ta og med snacks til turene og  
termos. På hyttene spiser vi middag, frokost og smører 

niste. På hjemtur tirsdag må sjåfør ha en pålagt 45 min 
pause. Den tar vi på et sted der den enkelte kan handle mat.  
Pris: For medlemmer: 4950,-. Ikke medlemmer: 5940,-.  
Bindende påmelding innen 04.08.21. 
Prisen dekker:  Turledelse, overnatting 3 hytter, transport, 
fullpensjon fra lørdag kveld. Niste tirsdag fra  
Skogadalsbøen.  
Turledere: Harald Selsås 95211114 og Per Fatland 
90166357. 

Søndag 22. august   
TOPPTUR TIL VÅRBTEKKA I VIKEBYGD  
NATURLOSTUR 
Vi kjører i egne biler, følger E-134 til Isvik der vi tar av mot 
Vikebygd. Parkerer ved kirken (ca 12 km fra Isvik). Turen 
starter herfra kl 10.00. Vi krysser fylkesvegen og går til 
høyre opp grusvegen til fjells. Videre går vi forbi Vassverket 
sitt renseanlegg og videre oppover mot Vikestølen. Det blir 
noen bratte bakker opp til Kleivane og demningen til Vik 
kraft. Elva krysses på ei jernbro og vi følger merket sti videre 
over tregrensa. Etter å ha krysset elva fra Morgonsvatnet 
følges stien videre til Våbrekka. Her har vi fin utsikt over 
Vikebygd. Tilbaketuren går via Bjørkelivatnet og Indre  
Bjørkelia, og etter i underkant av 2 km fra toppen kommer 
vi ut på grusvegen ved renseanlegget og ned til bilene.
Turen er på vel 8 km og tar ca 3 timer.  
Turledere: Torfinn Dommersnes (917 11 295) og Lars 
Kristian Gjerde (944 87 843) 

Onsdag 25. august 
BLÅBÆRPLUKKING MED BÅLKOS 
Bli med på tur, ha god tid til å bli kjent med andre turinter-
esserte! Dette er turen med det sosiale og hygge i fokus!   
En veldig lett tur. Benedikte og Susanne tar oss med på 
blåbærjakt på et "hemmelig blåbær-sted" - Stedet blir 
avslørt ved oppmøte... Hva er vel bedre enn å plukke bær, 
der prat og latter sitter løst! Og å avslutte turen rundt et 
koselig bål/primus mens vi lager pannekaker og nyter  
nyplukkede blåbær :-)
HÅPER VI KAN BIDRA TIL FLERE FÅR NYE TURVENNER. 
Oppmøte på Flotmyr kl 17.00.  Lett tur.  Maks 12 deltakere.
Ta med gode turklær, sitteunderlag, primus, pannekak-
erøre, sukker til blåbærne. kaffe...(og syltetøy hvis du er 
redd vi ikke finner blåbær...)  
Turledere: Bendikte Street Baadsvig og Susanne Byre 

Fredag 27. - lørdag 28. august  
GEITUNGEN FYR 
Tur til Geitungen Fyr med overnatting.  
Fremmøte Skudeneshavn kai fredag kl. 16.00 med  
båttransport ut til fyret. Og retur lørdag kl. 12.00. Det blir 
felles måltider og guiding om livet på fyret.  
Kostnad: Medlem kr. 700, ikke medlem kr. 1000.Dekker 
mat, opphold, turledelse, båttransport og administrasjon.
Turledere: Karl Andreas Knutsen 90563567 og Alf Bja-
rne Jacobsen 

Lørdag 28. - søndag 29. august 
BARNEBARNTUR TIL OLALIA 
Dette blir en helg for besteforeldre og barnebarn.  
Oppmøte Fjellstøl i Sandeid kl 10.00. Turen starter fra 
parkeringsplassen, og vi bruker den tiden vi trenger til å 
komme fram til Olalia Fjellstove. Underveis stopper vi og 
spiser medbrakt niste. Ettermiddagen brukes til kos i  
hytteområdet. Bålpanne blir fyrt opp, og vi griller mat. 
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Etter frokost og utvask av hytta på søndagen, tar vi fatt på 
vegen tilbake til bilene. Kanskje velger vi en litt annen veg 
tilbake igjen?   
Priser: Voksen: medlem 575 kr/ ikke medlem 875 kr 
0 - 3 år: medlem 55 kr/ ikke medlem 85 kr 
4 - 12 år: medlem 85 kr/ ikke medlem 300 kr 
Over 13 år: medlem 240 kr/ ikke medlem 400 kr 
Turledere: Kari Gundesø 917 67 463 og Audhild Sannes 

Søndag 29. august  
TUR TIL STRÅTVEIT NATURLOSTUR 
Naturlostur til Stråtveit 
Oppmøte kl. 11.00, parkeringsplass ved Raunes. 
Stråtveit er en lett tilgjengelig idyll med flott utsikt over 
Yrkjefjorden. Stråtveit ble på 1600-tallet nevnt som 
krongods. I 1865 bodde det 22 mennesker på gården. 
Det var hele 5 husmannsplasser under gården: Habn, 
Hummervik, Greburhaugen, Lunden og Brattestø. Den 
siste husmannen under Stråtveit døde i 1934. AS Skog 
kjøpte gården i 1972 og eier den i dag. Bygningene, 
som er fra 1800-tallet, er fint restaurert, og det er satt 
opp opplysningsplakater om gårdens historie og om trær 
og skog. Det er laget arboret. Gården er godt tilrettelagt 
for turfolk, med bl.a. bord. Vegen følges ca 3 1⁄2 km til 
Stråtveit. Det er forholdsvis tung stigning i begynnelsen. 
Senere flater vegen mer ut og passerer Raunesvatnet på 
venstre hånd. Deretter flatt og så ned til Stråtveit. Like før vi 
kommer til gårdstunet, passeres en revebås, som i tidligere 
tider ble brukt til revefangst. Det er satt opp informasjon-
stavle ved revebåsen. Habn. For de som ønsker det er det 
en fin tur ned til sjøen. På veg passerer vi murene etter en 
av husmannsplassene som lå under Stråtveit og en fint 
restaurert kvern. Gangtid: Ca 1 time hver veg. 
Kart: Norgesserien Hjelmeland  
Turledere: Kjellfrid Brunsvik 932 54 781 og Nina Stråtvei 

SEPTEMBER 
Onsdag 8. september 
VÅRNUTEN 
Vårnuten, Tysvær. 
Fra startsted kl. 17.30. Kjøreanvisning: Kjør til rund- 
kjøringen i Aksdal og videre E 39 mot Stavanger. Du  
kommer raskt til avkjøring på høyre side: Eikeskog. Etter 
ca. 800 m på Eikeskogvegen, parkeres bilene i vegkanten.
Lettgått tur, først langs dårlig traktorveg, over gjerdeklyver 
og så over piggtrådgjerde. Videre fin sti med enkelte vard-
er slakt oppover før siste kneika opp til Vårnuten fra nord. 
Vid, fin utsikt over Tysvær og Haugalandet. Retur til bilene 
samme veg – eller en tur ut i terrenget for de som trenger 
litt større utfordringer. Lett tur, ca. 2-3 timer inkludert 
matpause. 
Turledere: Kjellfrid Brunsvik og Tone Helene Strand  
Kveinen

Fredag 10. - søndag 12. september  
RALLARVEGEN + AURLANDSDALEN 
Sykkeltur og fottur med overnatting på Hallingskeid og 
Aurlandsdalen Turisthytte. 
Fra Flotmyr i leid buss fredag kl. 07.00 til Haugastøl.  
Der henter vi sykler, og sykler til Hallingskeid (49km). 
Her overnatter vi på Lokalet – Bergen Turlag sin hytte, vi 
har den for oss selv. Her organiserer turledere en god 
middag. Ta med valgfri drikke. Husk å ha med lakenpose. 
Dere må ta med mat for fredagen, niste og frokost lørdag.
Lørdag sykler vi videre til Flåm (32 km). Turen over fjellet 
og nedkjøringa i Flåmsdalen må oppleves for rett inntrykk! 
Rallarveien er en av de fineste sykkelturene en kan ha.  

Fantastisk høyfjellsterreng – foto-objektene kommer tett 
på hele veien. Når vi kommer til Flåm har vi syklet 81 
km og tar gjerne et bad i Flåmselva før turen går med 
bussen til Aurlandsdalen Turisthytte. Der inntar vi en 
3 retters middag og tilbringer kvelden. Søndag har vi 
frokost og smører niste før avgang kl. 9. Fra Aurlands-
dalen Turisthytte går vi den ville og vakre Aurlandsdalen 
ned til Vassbygdi, ca. 6 - 7 timer. Derfra kjører vi direkte 
til Haugesund/ Flotmyr. Mer info om detaljer blir sendt 
deltakere etter påmelding. Pris kr. 4.000,- for medlem og 
kr. 4.600,- for ikke medlem.  
Prisen dekker: Turledelse, overnatting på Hallingskeid og 
Aurlandsdalen Turisthytte med 3 retters middag, frokost, 
niste med påfyll av termos, leie av sykler på Haugastøl 
som vi leverer fra oss i Flåm, buss/transport tur-retur og 
administrasjon. Dersom det er spesielle behov ordner den 
enkelte dette selv. 
Turledere: Harald Selsås 952 11 114 og Eli Severinsen 

Søndag 19. september  
4 TOPPER I NEDSTRAND 
Fra Gurigjerde i Nedstrand kl. 10.00 hvor vi parkerer.
Turen starter med slak stigning opp mot Badnavatnet og 
derfra blir det brattere opp  mot Stølanuten (577 moh.). 
Her får vi en flott utsikt over Ryfylkebassenget og kikker ned 
mot Himakånå. Derfra tar vi stien nordover og går opp 
på neste topp, Rossafjellet (574 moh). 3.topp på turen er 
Skrubburdnuten (591 moh), mens den siste toppen vi skal 
oppom er Dalvanuten (572 moh). Turen går i variert  
terreng, men det er mye godt merket sti og lagt ut en 
del klopper på våte partier. Dette er en relativt lang og 
krevende tur som kan ta 6-7 timer. Litt ut i fra vær og form 
til turguppa, vil vi vurdere litt underveis om vi bør droppe 
siste toppen.  
Turledere: Lars Kristian Gjerde (944 87 843) og Merete 
Ree (913 84 046) 

Onsdag 22. september 
ALENDALSVATNET NATURLOSTUR 
Fra Alendal skole kl 17.30. Ta av fra E 134 på Vestre i 
Skjold mot Dalavik. Etter ca 3 km tar vi av til høyre til  
gamle Alendal skole, rett før krysset til Håvik. Parkering 
ved skolehuset. Lett tur, 2-3 timer Terreng: noe myrlendt, 
litt blandingsskog, beitemark, traktorveg og sti. Ha på 
godt fottøy. 
Turledere: Erling Haraldseid (907 57 219) og Torfinn 
Dommersnes (917 11 295). 

Søndag 26. september 
TORDISNUTEN NATURLOSTUR  
(VINDAFJORD TURLAG)  
Oppmøte: Knapphus Bensinstasjon kl 10.00.  
Frå Knapphuskrysset v/ E 134 kan du ta av på Rv. 46 mot 
Nedre Vats. Følg vegen 5 km til Kårhuskrysset der du  
svingar til høgre og kjører 2,3 km ned til Åmsosen. Like  
før du kjem ned på kaien ved Hatteland, tek du av til  
venstre (sjå skilt her). og kjør vidare utover langs Vats-
fjorden og så innover mot Stokkadalen. Etter 2,8 km på 
vegen frå Åmsosen ser du skilt for TURSTI og PARKERING 
og skilt til Tordisnuten ved ein sving ovanfor vegen til Olav 
Tjeltveit. Ta til høgre her - 250 m på denne vegen finn 
du P-plassen hos grunneigar Olav Tjeltveit + info.tavle og 
skilt og merka sti til Tordisnuten. God parkeringsplass hos 
grunneigar Olav Tjeltveit. Følg skogsveg eit stykke op-
pover og så inn på godt merka og rydda sti som  
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slynger seg oppover gjennom bjørkeskog og litt blanda 
vegetasjon.På vegen oppover er det god utsikt over store 
deler av Nedre Vats og innover Stokkadalen. Like før du 
når toppen, kjem du til ein liten varde med turkasse med 
bok i som speiderane har sett opp. Her er god utsikt. 
(Skriv deg inn i speidarboka også og bli med i Nutafant-
konkurransen om du vil) Her finn du kodeordet og boka 
du må notera deg i. Går du 200 m til, kjem du til toppen 
av Tordisnuten. Her kan du ta valget om du vil gå nedatt 
same vegen eller fortsetja å gå ned til det gamle skule-
huset i Stokkadalen på ein merka og rydda sti. Når du er 
komen ned til det gamle skulehuset, må du gå 1,5 km på 
bilvegen ned til parkeringsplassen ved Tjeltveit der du 
sette bilen frå deg.Fin rundtur.  Ca 1,7 km opp til toppen. 
1 time å gå opp - vanleg gange m/pustepausar.  
Vanskegrad: Middels. Skotøy: Fjellsko. 
Turleiarar: Jon Olav Velde 905 54 134 og Tone Helen 
Kveinen Strand 

NOVEMBER  
Fredag 19. - søndag 21. november 
YOGATUR TIL UTSIRA 
Vil du kombinere yoga med tur til Utsira? Øya helt ytterst 
i vest som tilby fred og ro fra hverdagsmaset. På Utsira er 
mulighetene gode for å kombinere yoga og turer i kyst-
landskapet. Vi tilpasser både turer og yoga til den enkeltes 

nivå. Det vil arrangeres yoga inne morgen og kveld, til 
rettelagt slik at vi har overskudd og tid til dagsturer lørdag 
og søndag. Yogaen undervises av en erfaren yogalærer 
tilknyttet Satya Yoga i Stavanger. Yogaformen er klassisk 
og øvelsene gjøres med utstyr, slik at hver stilling kan 
tilpasses den enkelte. Alle blir sett, veiledet og tatt hånd 
om, uansett alder, treningsgrunnlag, skader eller yogab-
akgrunn. De fleste kropper har spenninger og skjevheter. 
Yoga skaper en bevissthet rundt og skjerpet fokus på hvor 
dette sitter - og gir metoder og verktøy for å rette opp og 
forbedre sirkulasjon. Dette gjør deg sterkere rustet for 
hverdagen og utfordringer i livet. Yoga har beviselig hjul-
pet mennesker med å bekjempe betennelser i kroppen, 
stive ledd, nakker og rygger, vonde skuldre og hofter, urol-
ig søvn, hormonelle forstyrrelser og generell rastløshet 
og stress i kroppen. Du blir dyktigere til å ta vare på deg 
selv når du gjør yoga. Med yoga i kombinasjon med flotte 
turer blir dette en helg hvor du kan ha fokus på deg selv, 
naturen og fellesskapet. 
Priser: 2 600 medlem/ 3 200 ikke medlem. Inkludert 
i prisen er yoga, turledelse, mat hele helgen og overnat-
tingPåmelding på nett innen 8. november. Prisen inklu-
derer overnatting, mat, turledelse og yoga.  
Turledere: May Kristin Bringedal og Unni Vestre

 
 



8

SENIORTURER 2021

I 2021 vil alle turer ha påmelding på nett. Det vil være 
begrenset antall deltakere på våre turer, og medlemmer 
blir prioritert. Vi må også ha en navneliste på deltakere 
slik at de kan nås i tilfelle smitte. Det er mulig dette  
endrer seg i løpet av året.

Onsdag 3. februar  
SKITUR I OLALITRAKTENE 
Frammøte og turstart kl 10.00 fra P-plassen på Opheim. 
Turen legges opp etter vær og føreforhold.  
Turledere: Bjørn R Hauge, tlf 48144392 og Eivind 
Hammer 

Onsdag 17. februar 
SKITUR I OLALITRAKTENE 
Frammøte og turstart kl 10.00 fra P-plassen på Opheim. 
Turen legges opp etter vær og føreforhold.  
Turledere: Bjørn R Hauge, tlf 48144392 og Eivind 
Hammer 

Onsdag 17. februar 
KOM I GANG -TUR 
Bli med på rundtur i Byheiene. Turstart kl 10.00 fra 
P-plassen på Steinsfjellet. 
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 92415255 og Åslaug 
Thune

Onsdag 3. mars 
ÅKRA – LANGÅKER 
Frammøte og turstart kl 10.30 fra P-plass ved det gamle 
idrettshuset /Røde Kors-huset på Åkra. Turen går i lett 
terreng fra Åkrasanden via Ferkingstad til Langåker. 
Delvis våte partier, gode sko anbefales. Ca 5 timers tur. 
Retur til Åkra og bilene med ordinær rutebuss. 
Turledere: Anne Lise Borum, tlf 47275276 og Oddlaug 
Breirem 

Onsdag 17. mars 
TOTLANDSKOGEN PÅ MOSTER 
I egne biler til parkering gassasund, like etter Bømlabrua.  
Turstart kl 10.00. Fin tur på gode stier, noen korte, våte 
partier. Middels krevende tur, ca 3,5 time. 
Turledere: Tone Helene Kveinen, tlf 93678823 og Einar 
K Steinsvåg 

Onsdag 14. april 
LIERFJELL, SVEIO 
Frammøte kl 10.00 på Førde - på parkeringsplassen  
vis-a-vis Gjenbruksløa – like etter en har tatt av mot Førde 
kai. Vandring på skogsvei og sti mot toppen. Her får du et 
fint rundskue over deler av Sveio og Sunnhordland. Retur 
på sti via Bandalen. Godt fottøy nødvendig. Grei tur, ca 3 
timer.   
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 92415255 og Anne 
Margrethe Utne-Reitan 

Onsdag 28.april 
TORDISNUTEN, VINDAFJORD 
Kjør mot Nedre Vats, ta av mot Åmsosen, videre utover 

Vatsfjorden og mot Stokkadalen. Turstart kl 10.00, skilta 
P-plass, 2,9 km fra Åmsosen.  Fin rundtur, på skogsveg og 
god sti. Noen bratte, men ikke vanskelige partier. God 
utsikt fra toppen, 440 moh. 4 timer. Middels krevende. 
Turleder: Paul Postvoll, tlf 99707453 og Åslaug Thune 

Onsdag 12. - torsdag13. mai 
GOURMET-TUR, UTSIRA 
Årets matgilde blir på Utsira. Frammøte på Garpaskjær-
skaien kl 10.30. Båtavgang kl 11.00. Lett tur i området 
før matlaging.  
Turledere: Anne Lise Borum, tlf 46285276 og overkokk 
Paul Postvoll. 
 
 
Onsdag 26. mai 
TUR TIL SØR-FYLKET. RENNESØYHODNET 
Fra Haugesund ca kl 09.30, til Arsvågen. E 39 til 
Vikevåg, videre Fv 4622 til Sel. P-avgift på god parker-
ingsplass. Frammøte og turstart fra Sel kl 11.00. God sti, 
men med noen våte myrpartier. Fine utsyn fra Rennesøy-
hodnet, 234 moh over øyer, hav og Ryfylkefjellene.  
Rundtur tilbake til Sel. Middels krevende.  4 timers tur.  
Turleder: Bjørn R Hauge, tlf 48144392 og Kaare  
Haavik 

Onsdag 9. juni  
RUNDTUR TIL KIDNO PÅ FITJAR  
Egne biler til P-plass på Midtfjellet vindpark, Olstjødno. 
Følg E39 til Heiane på Stord, ta av til fylkesveg 545 mot 
Sagvåg. Ta til høyre etter Vik.  Turstart kl 10.30. Turen 
tar ca 4 t på både grusveier og bratte smale stier. Godt 
fottøy anbefales.  
Turledere: Torfinn Dommersnes, tlf 91711295 og Paul 
Postvoll. Kjentmann: Per Audun Kloster. 

Onsdag 23.- fredag 25. juni  
ST.HANS I ROSENDAL 
Dag 1. Turstart kl 11.00 fra P-plass ved Rosendal Fjord- 
hotell. Beregn start fra Haugesund ca kl 08.00, til  
Skånevik. Ferje Skånevik/ Utåker.  Tur opptil Malmanger-
nuten, 888 moh. Ca 3 timer med stigning hele vegen 
opp. Krevende. 
Dag 2. Turstart P-plass ved Kvinnherad kyrkje kl 10.00. 
Vandring på skogsveg og sti til Kjeldestøl. Videre opp til 
skaret på Storhaug, 533 moh. Vandring utover Strand- 
eggi og Navarhaug tilbake til Rosendal. 5-6 timer.  
Middels krevende, stigning, noen bratte og våte partier. 
Dag 3. Vi kjører til Mauranger. Turstart P-plass i Bond-
hus- dalen kl 10.30. Vandring på grusveg til Bond-
hus-vatnet og på sti videre inn til enden av vatnet.  
Retur samme veg. 
Turleder: Bjørn R Hauge, tlf 48144392 og Tone Helene 
Kveinen, Anne Margrethe Utne-Reitan og Solveig Helge-
land Hauge  
Overnatting i Rosendal: Hver enkelt deltaker har ansvar 
for egen overnatting. Ved booking på Rosendal Fjord- 
hotell; henvis til HT’s seniortur.  For mer info: kontakt 
turleder Solveig Helgeland Hauge, tlf 46 47 90 48 

Onsdag 4. august   
GEITUNGEN 
Frammøte ved Lanternen kafe’ i Skudeneshavn kl 11.00. 
Vi går om bord i båten som tar oss ut til Geitungen, vi 
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nyter den «greske» stemningen ved de hvite bygningene 
og den spektakulære beliggenheten. Mulighet for grilling.
Turledere: Anne Lise Borum, tlf 47284276 og Oddlaug 
Breirem 

Onsdag 18. august 
DEN GAMLE POSTVEGEN PÅ RULLESTAD 
JETTEGRYTENUTEN 
Frammøte og turstart på campingplassen på Halvfjord- 
ingen, kl 10.30. Den gamle postvegen følges oppover.  
Tar så av og i terreng opp mot Grytenuten på breslipte 
berg. Spektakulær tur ned i jettegrytene. Retur i terreng 
tilbake til P-plass.  
Middels krevende, godt fottøy. Ca 3-4 timer 
Turledere: Bjørn R Hauge, tlf 48144392 og Olav  
Rullestad 

Onsdag 1. september 
BÅTTUR TIL ROMSA 
Buss fra Flotmyr kl 09.30, til Bjoa hvor vi går om bord i 
MS Stein Viking. Guidet tur til Romsa. På Romsa blir det 
vandring med lokal guide. Bevertning på Haukelandstunet. 
Vi returnerer til Bjoa hvor bussen tar oss tilbake til Hauge-
sund. Retur Flotmyr ca kl 18.30. 
Pris: kr 1 150 medlem, 1 400 ikke medlem 
Turledere: Oddlaug Breirem og Anne Rees Halvorsen 

Onsdag 15. -  fredag16.  september 
ØYNO-BLOMSTØLEN- KYRPING 
Frammøte og turstart P-plass Øyno kl 11.00. Vi går opp 
Røssedalen, delvis merket sti til Blomstølen for overnatting. 
Neste dag ned til Kyrping på merket sti. Middels krevende 
tur, 4-5 timer Fjellterreng med våte partier. Infomøte på 
HT huset 13.09. kl 12.00.  
Kostnad: Kr 310 medlem og Kr 450 ikke medlem. Dekker 
overnatting, turledelse og administrasjon 
Turledere: Anne Lise Borum, tlf 47285276 og Eivind  
Hammer. 
 
 
Onsdag 29. september  
DALVANUTEN, NEDSTRAND 
I egne biler til parkering ved Gurigjerdet. Turstart kl 
10.00. Fin rundtur på delvis merka og tydelig sti. Middels 
krevende, ca 4 timer.  
Turledere: Tone Helene Kveinen, tlf 93678823 og Einar 
Steinsvåg. 
 
 
Onsdag 13. oktober  
HAUGESUND PÅ LANGS,  
DEL 1. SKOKLANDSVEGEN - STEMMEN 
Parkering på modellflyplassen og turstart kl 10.00. God 
sti, rolig oppstigning til Nuten og videre sørover innom 
nutene som ligger på rekke og rad til Stemmen.  
Grei tur, ca 3-4 timer inkludert pauser. Godt fottøy, en 
del våte partier. Det blir avtalt/ arrangert transport av 
sjåførene tilbake til bilene. 
Turledere og kjentmann: Arne Rossebø, tlf 90 18 11 05 
og Anne Margrethe Utne-Reitan 

Onsdag 27. oktober  
HAUGESUND PÅ LANGS,  
DEL 2. STEMMEN – RAGLAMYR 
Frammøte og turstart på P-plass ved Stemmen kl 10.00.  
Turen går først gjennom Steinerskolens omåde, videre til  
Mosskarfjell, 4. topp på Haugesund på langs-turen  og 
videre sør og sørøstover til Raglamyr.  
Noen bratte og våte partier. Grei tur, 3-4 timer inkludert 
pauser. Returtransport med bybuss, rute 201 eller 202.     

Turledere og kjentmann: Arne Rossebø, tlf 90 18 1105 
og Åslaug Thune 
 
 
Onsdag 10. november 
HELGELANDSFJELLET, FRAKKAGJERD 
Parkering langs vegen ved Førresdalen barnehage.  
Turstart ved akebakken opp til Helgelandsfjellet kl 10.00. 
Fin, steinsatt sti opp mot toppen, 219 moh og flott utsikt  
i alle retninger. Vi følger stien videre nordover mot  
Gjertrudskjen, ned i byggefeltet og tilbake til bilene.  
Lett tur 1,5 -2 timer.  
Turledere: Torfinn Dommersnes tlf 91711295 og Bjarne 
Enerstvedt 

Onsdag 24. november 
VÅRNUTEN, TYSVÆR 
Kjør E 39 fra Aksdal mot Stavanger, ta av mot Eikeskog  
og kjør 800 m til parkering i vegkanten. Turstart kl 10.00. 
Lettgått tur til Vårnuten fra nord, 2-3 timer.  
Retur samme veg. 
Turledere: Anne Rees Halvorsen, tlf 97705118 og Einar 
Steinsvåg

Onsdag 8. desember 
RUNDTUR I DJUPADALEN 
 Turstart fra Stemmen kl 10.00. Snart jul med opp- 
summering og avslutning av turåret 2021 ved gapahuken 
ved Frilufthuset.  
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 92415255 og  
Eivind Hammer
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For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår:

GJELDENDE FRA 01.01.2016

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i  
Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.

1. Påmelding 
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige 
fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre ar-
rangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlems-
pris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et 
tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. 
Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening, 
eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon.  
For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene 
akseptert når booking er utført.

2. Avtaledokumenter 
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening: 
Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende 
dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved 
påmelding i turinformasjonen:

- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste - 
 Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på opp-
gitt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinfor-
masjonen.

3. Pris 
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detalj-
programmet. Haugesund Turistforening forbeholder seg 
rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, 
trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av 
prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. 
Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, 
kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger. 
Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales 
ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling 
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og 
betaling i vår turinformasjon.

5. Avmelding 
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje 
skriftlig.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må 
det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved del-
takeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes 
hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager 
før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved 
avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis 
den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften 
ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillings-
forsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. 
Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som for-
hindrer deltakelse.

6. Avbrudd 
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund 
Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge 
av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private 
reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av 
hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager 
og pkt. 7. Avlysning

7. Avlysning 
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved force 
majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, man-
gel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turist-
forening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager 
før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp 
tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstat-
ning, verken for økonomisk eller ikke- økonomisk tap.

8. Endringer 
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i 
henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer 
på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som 
gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som 
planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig, 
meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige 
endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. 
Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer 
gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne 
snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i 
fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra 
sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar 
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vur-
dere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å 
gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden 
ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege 
Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtale-
dokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter 
turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med 
mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige 
 fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller 
utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke 
kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening. 
Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

10. Forsikringer 
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på 
foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.  
Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe 
under foreningens arrangementer.  Haugesund Turist-
forening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med 
bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkes-
forsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre 
deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager 
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En 
skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til 
Haugesund Turistforening snarest og senest en måned 
etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder 
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli 
tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene 
kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s  
publikasjoner og egne internettsider eller i andre medier 
relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du 
vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere 
 turleder om dette, når turen starter.




