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1 TILRETTELEGGING
Hyttekomiteen
Innledning
Bodø og Omegns Turistforening (BOT) drifter 14 hytteanlegg. BOTs hytter har totalt 269 sengeplasser

(250 senger). Fra Egnarbua nede i flomålet til Tåkeheimen på toppen av Svartisen har foreninga et
overnattngstilbud som dekker de fleste ønsker og behov.
Ett av foreningens mange strategiske mål er å øke besøkstallet på hyttene.
Hyttekomiteen og -tilsyn har ut fra denne målsettinga arbeidet med å øke attraktiviteten av våre hytter.
Mål har vært å få flere til å overnatte mere, og gjerne flere netter sammenhengende. Arbeidet må sees
over flere år og det som gjøres er en god blanding av de små usynlige tiltak og de større om- og
nybygginger.

Bruk av hyttene
Vi hadde 7083 overnattinger på hyttene i telleåret 2018-2019. Det er en nedgang på 744 overnattinger
eller ca 9,5 prosent fra i fjor. Besøket på de enkelte hytteanleggene har variert.
Størst prosentvis økning har Tåkeheimen med nesten 45 prosent.
I rene tall har Beiarstua størst økning med 181 flere overnattinger og hovedhuset Gjælen størst nedgang
med 366 færre registrerte overnattinger.
Det er rapportert om 460 dagsbesøk på hyttene, som er 113 færre enn i fjor.
Antall besøkende er notert til 5965, dvs 375 flere enn i 2018.
Besøkstallene for 2019 viser at det i snitt er 19 overnattere hver eneste natt i våre hytter (mot 21 i 2018).
Diagram over besøksstatistikk for 2010-19 viser at det er tilnærmet ingen forskjell på 2010 og 2019.
Her er det ei utfordring å gripe fatt i, spesielt om en gjør styrets målsetning for besøkstall til bakteppe.
Denne utfordringa berører BOT som helhet.

Hyttekomiteens sammensetning
Knut Storteig (leder), Nikolai Støver, Hans-Magnus Herstad, Tor Magne Andreassen.

Komiteens virksomhet
Møter
Komiteen har vært samlet til 11 møter, inklusiv hyttetilsynsmøtet, og behandlet 85 saker. I tillegg har
noen medlemmer deltatt på møter i forbindelse med konkrete prosjekt.
Det har også i år vært avholdt møter med enkelte hyttetilsyn. For Trygvebu har det vært diskutert
prosjekt for større oppgradering.
Alle møtereferater ligger på nett.
Tilsynsperm.
Denne oppdateres kun på nett og oppdateringer omtales som regel i komitèreferater.
Dugnadsdeltakere.
Også i år har det vært flere frivillige med på fellesdugnader. Disse kommer i tillegg til hyttetilsynene og
andre tillitsvalgte. I 2019 er dette totalt 20 personer .
Det er og en liste i tilsynspermen over frivillige som kan spørres. Liste over aktuelle personer ligger i
hyttetilsynspermen. Nå er det opp til de ulike tilsyn som trenger ei ekstra hand å benytte seg av disse
personene. På sikt vil disse kunne bli tilsyn.
Ordningen med gavekort til dugnadsdeltakere (som ikke er tillitsvalgt) er gjennomført også dette året..
De enkelte tilsynene har ført oversikt og sendt inn til hyttekomiteens leder i november som effektuerer
utdeling ved juletider. 20 gavekort blir utdelt ved juletider 2019.

Bodø og Omegns Turistforening

3

Det årlige tilsynsmøtet.
I november var Hyttetilsynsmøtet for andre gang avviklet i Bodøbyen/Skagen Hotell. 25 personer fra 12
hytteanlegg, samt hyttekomiteen, kontoret og en repr. fra styret deltok.
At nesten alle hytteanleggene var representert er meget bra!
Dagsseminaret var, som vanlig, en blanding av formelt program og uformelle meiningsutvekslinger.
Lysark fra seminaret er tilgjengelig på nett.
Større utbedringer med ekstern finansiering
• Tåkeheimen er nå ferdigstilt mht til ny toalettløsning (og økonomisk pluss i regnskapet).

•
•
•

•

•

Argalad. Det er byttet ovn i gammelhytta.
Bjellåvasstua. Kjøkkenet er ferdigstilt med solcelledrevet ventilator, samt ny vedovn.
Tverrbrennstua har fått nytt tak på gammelhytta. Pappshingel og taknedløp er utbedret. Dette
inngår i prosjekt T-2021 og arbeidet kan følges på egen nettside..
I tillegg er det nye takrenner på baksida av nyhytta. På begge hyttene er det montert
stormkroker på alle takrenner.
Gjælentunet er godt i gang med prosjekt G-2020.
I år er vestvegg Egnarbua byttet, nytt gulv i naustet, platting foran naustet, samt at opptrekk for
båt og flåte er påbegynt/testet ut.
I Hovedhuset er det satt inn ny vedovn m/brannmursplate, samt installert nye doløsning som vil
forenkle tømmearbeidet betraktelig.
Prosjektet er beregnet ferdigstilt høst 2020. Arbeidet kan følges på egen nettside.
Sove godt: Det gjøres en moderat utskifting av dårlige madrasser. Madrasstykkelsen er økt til
16 cm. Ved samordning av innkjøpene, benytte seg av tilbud, samt søke ekstern finansiering er
det i år byttet ca 15 madrasser. Nettoprisen for BOT er ca 10-15% av fullpris.
I 2019 er disse madrassene fordelt på Argaladhytta, Beiarstua, Bjellåvasstua, Tverrbrennstua,
Gråtådalstua, Egnarbua og Kårstua.

Hyttekomiteen ser det som viktig å hente eksterne midler i størst mulig grad for større kapitalkrevende
prosjekter. For kommende år vil det bli fortsatt fokus på innhenting av eksterne midler til oppgradering
av utvalgte hytteanlegg.
Alle hyttesponsorer blir synliggjort via BOTs nettside (https://www.bot.no/hyttesponsor/ )

Betaling på hyttene:
I 2014 realiserte BOT mobil-/nettløsning for betaling av hytteopphold. Denne løsningen har nå hatt
fem hele driftsår og har fungert godt.
Fortsatt er det slik at antall purringer for manglende betalinger ikke går ned. Så konklusjon er nok
fortsatt at utfordringa sitter mellom ørene.
I 2019 har det vært muligheter for forhåndsbooking av noen rom på tre av hytteanleggene. Uten aktiv
markedsføring har det ikke vært noe stort rush og dermed heller ikke registrert noen særlig endring i
betalingsmønsteret. Dette året (april tom. september) er det kommet inn ca kr 38.000.- på de tre
hytteanleggene.
Komiteen vil allikevel bidra til at BOT får dreid betalingsmønsteret over mot forhåndsbooking. Dette
vil kunne forenkle oppfølging av betaling, samt bedre pengestrømmen. Komiteen har derfor gått inn for
minimum 75% booking på alle hytteanleggene, noe som Hovedstyret har konfirmert. Det konkrete
arbeidet vil bli fulgt opp med de enkelte tilsynsgruppene.
Det er, uansett betalingsløsning, viktig at hyttetilsynene leverer inn protokollark og tømmer
betalingskassen minimum de gangene som er beskrevet i tilsynspermen.
Snikere: Vinteren 2018-19 er det igangsatt tiltak for å logge besøksaktivitet på noen hytter. Dette for å
forsøke å avdekke bruk og manglende innskriving i protokoll. I perioden januar - juni 2019 er det
avdekket 5 netter i Beiarstua, 8 netter på Bjellåvasstua og 6 netter på Tverrbrennstua hvor det har vært
4
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folk som har overnattet i hyttene, men ingen registrering i protokoll.
Det er nå tilrettelagt for liknende tiltak på flere av hytteanleggene.

Forsikring:
Bygninger og dugnadsfolk er forsikret i Gjensidige. Det gjelder ulykke-, bygning- og løsøreforsikringer.
Oppdatering av HMS-dokumenter vil bli gjort i samarbeid med kontoret.

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene
Det er gjort dugnadsarbeid rundt 1850 timer og i tillegg en reisetid på over 830 timer. Dette er ca 500
færre timer enn i 2018.
En mer detaljert oversikt over arbeid på hver hytte følger under.
Hyttekomiteen har med sin virksomhet, med møter og annet arbeid, en timeseddel på ca 530 timer,
inkludert hyttetilsynsmøtet, prosjekt Gjælen-2020 og reisetid.
Til sammen innenfor hyttedriften får vi 3200 dugnadstimer i løpet av 2019. En stor takk til alle!
For å antyde omfanget av vedlikehold i brukte kroner er det i år brukt ca 550.000,- på vedlikehold, drift
og tilsyn på alle våre hytteanlegg. I tillegg kommer eksterne midler til prosjekter omtalt over.
Om man også skulle sette en prislapp på den ubetalte dugnadstiden, vil en se at det er snakk om langt
større beløp, ca kr 800.000 kroner bare i ’arbeidspenger’.
I gjennomsnitt har BOT ca kr 80.- i utgifter på hver overnatting. Da er ikke eksternt finansierte tiltak
(som omtalt over) innberegnet.
Inntekt pr overnatting er i underkant av kr 150.- .
Dette betyr i klartekst at det er nødvendig med fortsatt fokus på effektiv og nøktern drift, samt
innhenting av eksterne midler til nødvendige oppgraderinger.
Det ’vanlige tilsynet’ består av bla rundvask, sengetøyskift, dotømming, snemåking, sørge for
forbruksmateriell, vedforsyning og annet enklere vedlikehold. De fleste anleggene har dokumentert
årets dugnadsarbeid på denne nettsida: https://www.bot.no/hyttelogg/
Her følger en oversikt pr hytte ut over det vanlige tilsynet
1. Argaladhytta
Byttet ovn gammelhytta.

2. Beiarstua
To rom, ett i hver hytte, gjort bookbare. Sommervann er reparert.

3. Bjellåvasstua
Ny kjøkkenventilator montert. Inngangsparti gammelhytta oppgradert, tetting taklekkasje
sikringshytta og en god del malingsarbeid. To rom, et i hver hytte, har vært bookbare.

4. Gjælentunet
Hovedhuset: Nytt ildsted og ny doløsning.
Egnarbua: Ny vestvegg, samt nytt gulv og platting naust. I tillegg er arbeidet med nytt båt- og
flåteopptrekk oppstartet/testet.
Gjælentunet er selvforsynt med ved fra egen skog.
Det er og god oppslutning om de tre fellesdugnadene (jan-apr-sept). Disse annonseres på nett
og er dermed en god mulighet for å introdusere nye personer (og mulige framtidige tilsyn) for
hyttedrifta.

5. Lurfjellhytta
Lys på do, kjøkkenbenk gammelhytta og noen sengelys.
Gangveien mellom hyttene er fjernet (HMS-tiltak).
Veddugnad i mars 2019 har sørget for brensel i noen år framover.

6. Lønsstua
El-tilsyn. Alle anmerkninger utbedret,
I Annekset er det nå tillatt med hund, mens den største hytta er hundefri.
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7. Storjordstua
Eies og driftes av Nasjonalparksenteret og utføres i samarbeid med BOTs tilsyn.

8. Trygvebu
Ny trapp/inngangsparti montert.

9. Tverrbrennstua
Nytt tak gammelhytta, samt stormkroker og nedløp begge hyttene. To rom er bookbare, ett på
hver hytte. Arbeidet kan følges på egen nettside.

10. Tåkeheimen
Ferdigstilt doløsning.

Endringer i tilsyn
•

På Midtistua er tilsynene trådt tilbake, men vil være med i en overgangsperiode.

•

Fellvasstua: Stein Storvik og Janny Nordby er trådt tilbake.

Takk for utmerket innsats gjennom mange år!!

HMS
BOT ønsker å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hyttetilsynene sender inn rapportskjema, som er
en del av grunnlaget for HMS rapportering. Dette gjør at vi kan følge med på energiforbruk, få god
kontroll over brannsikring og produksjon av søppel.
Det er viktig for kvalitetssikringssystemet at tilsynene fører disse skjemaene så godt det lar seg gjøre.
Vi får dermed opplysning om bl.a skifte av brannslukningsapparater, slanger og ventiler til gass og
batterier til brannvarslere.
Retningslinjer er omtalt i tilsynspermen.
Komiteen har økt fokus på arbeid med brannsikring relatert til ildsted.

Sluttord
Hyttekomiteen ser fortsatt nødvendigheten av en spisset, så vel som helhetlig, tilnærming for å
opprettholde og helst øke antall overnattinger. Overnattingstall for 2019 er langt bak mål i
strategiplanen!
Komiteen vil mene at måltall for overnatting krever et større helhetlig fokus fra de ulike komiteer, samt
styret.
Utfordringene og oppgavene for alle hyttetilsynene og -komiteen vil være:

-

å opprettholde kvaliteten på hyttene, samt fokusere på det som frister besøkende til flere og
lengre opphold.
å gjøre hytteopplevelsen positiv for ferske og erfarne besøkende.
å bidra positivt til nye og kreative tiltak - på tvers av komitegrensene - for økt hyttebesøk.
å melde inn alle utbedringer som blir gjort til hyttekomiteen slik at nettsider blir oppdatert.
Rutekomiteen

Rutekomiteen har hatt ett møte i 2019.
I mai ble det gjennomført samling for rutetilsynene på Fylkeshuset. Det ble diskutert mulig framtidig
organisering av tilsynsarbeidet, - om vi skal fortsettes som i dag med tilsyn på hver enkelt rute eller
organisere arbeidet i team. Det ble også tatt en gjennomgang av skiltprosjektet. Det var 19 frammøtte
på samlingen.
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Vi har fått inn rapporter for 21 av de 35 rutene vi hadde i 2019. Rapportene viser at det har vært
gjennomført tilsyn og enkelt vedlikehold på disse rutene. Noen tilsyn har ikke inspisert i 2019. Det har
vært tilsyn for alle rutene i 2019, men mangler for en av rutene til neste år.
Startpunktskilting. Målet har vært å få opp skilt på de 10 mest brukte startpunktene.
Det er besluttet å avvente arbeidet med startpunktskilting inntil vi har fått nærmere avklaring med
nasjonalparkstyret og deres arbeid med besøksstrategi / skilting.
Skiltprosjektet. Det aller meste av skilt er kommet ut og målet er å få resten ut til våren / tidlig sommer
2020.
Samtlige medlemmer av rutekomiteen frasier seg vervet, og ny komite etableres på tampen av året.

Tussvatnetkomiteen
Tussvatnetkomiteen består i november 2019 av John Tore Pedersen (leder, skriver av årsrapporten),
Marie Stabell Pettersen, John-Birger Holtmo og Arild Johannessen.
Året som har gått har komiteen hatt fire møter ilag. De ulike medlemmene har i tillegg ved ulike
anledninger vært ved Tussvatnet fysisk.
Status i slutten av 2019 er at det enda jobbes i kommunen med at alt det formelle i forbindelse med
festetomt skal bli klart. Da dette er klart overtar BOT formelt byggene fra kommunen, og starter egen
forsikring for byggene. Han som jobbet med dette i kommunen døde i sommer, derfor har prosessen
blitt enda mer forsinket.
Etter at alt dette er klart, kan alle som vil gjøre dugnad og holde på med ting ved Tussvatnet få tilgang
til byggene og overnatte der. Folk kan f. eks. gjerne ta med barna og ha «familiedugnader» der. Nøkkel
ligger i et nøkkelskap med pin-kode ved inngangsdøren.
En avtale imellom kommunen og BOT ble klar og underskrevet i 2019!
Tussvatnet var med på Ti på topp sommeren 2019 og hadde 2248 innsjekkinger. Ellers har John Tore
Pedersen dette året deltatt på møte i Baglia veglag (hvor BOT nå er blitt medlem). BOT har tilgang til å
kjøre inn denne vegen ved behov, for eksempel hvis vi har med tunge ting. Da kan det parkeres i
svingen før brua. Til neste år skal vi i tillegg forhåpentligvis få til en flerårig avtale om motorisert
nyttetransport med kommunen videre opp skogsvegen til Tussvatnet. Kommunen ser helst at man får
laget flerårige avtaler, slik at en slipper å søke hver gang man har behov for motorisert transport.
BOT fikk i 2019 50.000 kroner i støtte fra Nordland fylkeskommune og Bodø kommune til å få laget en
mulighetsstudie for Tussvatnet. Gnist arkitekter lagde denne. Der kom det fram en god løsning som alle
frammøtte i komiteen var enige i er den løsningen som vi skal satse på! Den har som prinsipp at det
gamle huset skal renoveres (hvis mulig) og at det skal bygges en ny hovedhytte en plass i området
imellom huset og naustet/låven, lenger ned mot vannet. Hva som ellers skal skje med de ulike byggene,
og om det vil bli bygget andre bygg i tillegg, f. eks. noen småhytter slik som er blitt så populære i DNT
(f eks Skåpet) vil komme fram senere i prosessen.
Neste steg er å ha et møte med kommunens byggavdeling hvor vi ser på denne prinsippløsningen, og
hvor vi da vil vite om kommunen har noen innvendinger mot den og om den er mulig å få bygget ca slik
den viser.
Så vil prosessen gå videre – sakte men sikkert. Vi håper å kunne invitere alle interesserte til en
fellesdugnadshelg ved Tussvatnet våren 2020! Vi gjør alt dette arbeidet på vår egen fritid, så det er ikke
alltid så lett å prioritere bort andre ting, f eks familie. Men slike fysiske stunder ved Tussvatnet hører
med, og er ofte morsommere enn alt det «administrative» arbeidet!
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Det foretrukne alternativet fra mulighetsstudie ved Gnist arkitekter
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2 TURAKTIVITET
Turkomiteen
Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2019 av John Tore Pedersen, Ann-Helen Arntsen, Marit
Sand Knutsen, Øystein Rushfeldt og Henrik Bell Thronsen.
Komiteen har dette året avholdt fire ordinære møter. I tillegg kommer sommeravslutning i Maskinisten,
deltakelse på Tillitsvalgtsamling og juleavslutning med middag. John Tore sitter i tillegg i en
arbeidsgruppe for Ti på topp sammen med Bedriftsidretten. De har i løpet av 2019 gjennomført 4 møter.
Bedriftsidretten og BOT samarbeider i Bodø om å arrangere Ti på topp.
Hovedoppgavene i løpet av året for turkomiteen har vært detaljplanlegging av turkomiteens turer til
BOTs vinter- og sommerturprogram, samt å være medarrangør av Ti på Topp. Komiteen har også
ansvaret for å holde turlederne til BOT «varme», dvs gi de nyheter om ting som skjer og gjøre slik at de
føler seg inkludert i BOT. Turkomiteen er gjerne sett på som fagpersonene innen tur hos BOT, og
diskuterer mange slike saker på sine møter.

Turkomiteen har møte i mars 2019.

Turlederutdanning og turledersituasjonen
Særlig om sommeren er det mange aktive turledere i systemet, noe som har gjort det mulig å
opprettholde et bredt turprogram. Dog begynner det å bli en stadig større utfordring med at det trengs
flere vinterturledere som er i stand til å ta de «harde» turene - f eks over Saltfjellet. Når det gjelder slike
turledere har antallet gått ned de siste årene.
TK arrangerte vinteren 2019 en turledersamling for alle turledere i BOT. Her hadde vi et bredt og
interessant program. Samlingen ble holdt i Fylkeshusets kantine og hadde over 30 deltakere. Det er
viktig med slike sosiale samlingspunkter for turlederne! Samlingen ble generelt sett en suksess og kan
være en slags «oppskrift» på hvordan man kan arrangere kveldssamlinger uten overnatting:
https://www.facebook.com/events/343420742922048/
Kursutvalget i BOT har dette året arrangert ambassadørskurs med 17 deltakere, i tillegg til et eget
ambassadørkurs i Gildeskål med 14 deltakere. Det ble også arrangert et grunnleggende turlederkurs
med 10 deltakere. Alle slike kurs er viktige for rekrutteringen til BOT både når det gjelder turledere og
andre tillitsvalgte. Når det gjelder utfordringer med vinterturledere til de «harde» turene er dette også i
bunn og grunn et «naturlig» problem, siden det er et fåtall som er aktuelle som deltakere eller har tid til
å gjennomføre hele turlederstigen til og med vinterturlederkurs.
Bodø og Omegns Turistforening
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Turaktivitet
I 2019 gjennomførte TK 32 turer, med totalt 375 deltakere. Herav 14 vinterturer (6 dagsturer og 8
overnattingsturer) og 18 sommerturer (9 dagsturer og 9 overnattingsturer). Totalt var det 15 dagsturer
og 17 overnattingsturer. 6 turer ble avlyst, 3 i hver av «terminene». Antallet turer fra TK i årene før har
vært 45 i 2016, 35 i 2017 og 36 i 2018. Det er naturlig med litt variasjoner i antallet fra år til år,
avhengig av vær og turledere. Dog gikk antall dagsturer ned fra 26 i 2018 til 15 i 2019 mens antall
overnattingsturer gikk opp fra 11 i 2018 til 17 i 2019. Et «tegn i tiden»?
Turaktiviteten anses som god. Det er ikke noe mål i seg selv å ha mest mulig turer, men heller ha et
kvalitetsmessig turprogram med varierte og spennende turer.
Antallet deltakere var ganske likt året før, ned fra 402 til 375 deltakere med 4 mindre turer å «fordele»
turene på.. En tur som er med er den «lavskala» åpne dagen på Tussvatnet med anslagsvis 100 deltakere
i siste helg som Ti på topp ble arrangert i år. Slike turer gir fort store utslag i statistikken, men de må jo
medregnes de også.
Våre planleggingsmøter med turlederne før hvert nye turprogram er veldig viktige for å få gode og
varierte program. Alle i TK er med på disse møtene. På disse møtene serverer vi middag før vi går i
gang med litt informasjon fra TK. Deretter starter planleggingen av turprogrammet, gjerne med en
kake- og kaffepause innlagt. Hvis det f eks er Tillitsvalgt- og turledersamling holder vi gjerne disse
møtene i tilknytning til det istedenfor, noe vi gjorde i år. Henrik Thronsen har hovedansvaret for å «sy
sammen» programmene etter disse møtene.
Tendensen med færre deltagere på dagsturene har stoppet noe, med at også flere av disse har vært
populære i år! Dog er det lite deltakere på de enkleste turene, mens de noe vanskeligere turene har flere
deltakere. Antall deltakere i snitt med på hver tur på overnattingsturer har gått litt ned, men dette er
kanskje naturlig siden disse har vært ekstra populære før, og enda er veldig populære selv om
deltakertallet er litt lavere.

Dugnadstimer
Mange ulike turledere har i 2019 bidratt til et mangfoldig turprogram og lagt ned mange dugnadstimer
på dette – hele 1458 timer! Dette har gått ned med ca 300 timer i forhold til 2018, men det har sin
naturlige sammenheng i at 2018 hadde en langvarig 6-7-dagerstur som «innbrakte» ekstra mange
dugnadstimer, mens 2019 ikke hadde en slik tur. Turkomiteens medlemmer har gjort 282 timer dugnad
mens toppfadderne på Ti på topp har gjort 140 timer. Totalt bringer det oss opp i 1880 timer dugnad fra
aktiviteter som Turkomiteen «står bak»! Selvfølgelig umulig å beregne nøyaktig antall timer, men dette
tallet gir et bevis på at turaktiviteten i BOT enda er veldig bra!

Ti på topp
Ti på topp-samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets fortsatte i 2019. Det ble skrevet ny avtale
som løper fra år til år.
2007 personer deltok på Ti på Topp dette året, opp fra 1527 året før (31%)! Antall turer fikk en sterk
økning, opp fra 29017 til 47845 (64%)! Et gjennomsnitt på 24 turer for hver deltaker. Antallet topper /
turmål ble økt fra 10 til 15 dette året – noe som med tallene ovenfor beviser var en riktig avgjørelse!
Appen, som har all nødvendig infrastruktur med både betaling, registrering, turbeskrivelser,
deltakerlister, kart og innsjekking av turer med gps på mobiltelefonen – fungerte bra også denne
sesongen. Appen videreutvikles stadig av et lokalt Bodøfirma. Det er enda mulig å logge seg inn på en
nettside og registrere turene i etterkant. Postkasse med bok på de ulike toppene har gått noe ned i
popularitet, men er enda vurdert som viktig å ha med videre på 10 av 15 turmål/topper. Toppfaddere
(som John Tore er ansvarlig for å finne) har ansvaret for å sette disse ut.
Det ble gjennomført 4 møter i Ti på Topp-komitèen inneværende år. Premieutdeling var i november.
Det ble i 2019 satt opp fellesturer til flere av de 10 utvalgte toppene/turmålene.
John Tore Pedersen har plukket ut topper og turmål for 2020, med toppfaddere. Her blir det en fin
blanding av kjente og ukjente, lette og hardere topper. Det er et mål å ha med flere «ukjente» topper
hvert år, og da rullere på de mer kjente toppene fra år til år. John Tore Pedersen skriver også alle
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turbeskrivelsene til Ti på topp, noe som er en tidkrevende men morsom jobb! 255-toppen ble «funnet»
av John Tore og etablert som en helt «ny» sentrumsnær topp og turmål i 2019, med over 7700 besøk!
Siden selve toppområdet her var tidligere ubrukt måtte det etableres både sti, stativ og utkikkspunkt
med turbenk. Dette etter å ha forhørt seg med grunneier (Nordland fylkeskommune) først. Også i 2020
er det funnet en ny slik sentrumsnær «topp» i Bodømarka – Frostfjellet.
Facebook-gruppen til Ti på topp Bodø ble «overtatt» av komiteen i 2015. I denne perioden har
medlemstallet økt fra 200 til 2100 medlemmer. Dette uten å være markedsført noen plasser. Det er ikke
noe mål i seg selv å ha flest mulig medlemmer, men være en plass hvor deltakerne får god informasjon
både fra andre medlemmer og fra vi som er med og arrangerer Ti på topp.
BOT og Bedriftsidretten deler på overskuddet fra Ti på topp.

Miljøpåvirkning
Vi benytter kollektiv transport ved mange av overnattingsturene og legger opp til samkjøring ved flere
av dagsturene. Plastbånd vil bli byttet ut med papirbånd for de plassene det trengs litt merking til Ti på
topp. Samtidig er det slik at for å komme seg ut i naturen trenger man transport, derfor er «grønne»
friluftslivsfolk ofte blant de som bruker mest transport hvert eneste år – et faktum som er umulig å
komme unna.

Sikkerhet
Sikkerhet er et viktig tema for oss i TK, og er noe vi har et kontinuerlig fokus på. Dette gjelder både
under planlegging av turprogrammet og f. eks. skriving av turbeskrivelsene til Ti på topp. Vi diskuterer
også stadig spesielle hendelser som har skjedd på turer. På nettsiden til BOT (bot.no/turleder) ligger det
mange dokumenter som Turkomiteen har laget som turledere kan bruke til å forberede og gjennomføre
turen sin. Flere av disse dokumentene har sikkerhet som et gjennomgående tema.

Konklusjon
Turkomiteen gjør i samarbeid med alle turlederne og BOT en viktig jobb for å få folk ut på tur, både
ved våre rikholdige turprogram og ved Ti på topp og den i år ekstra store deltakelsen der. Både det nære
og det fjerne friluftslivet er virkelig populært for tiden!
BOT og TK må likevel fortsette å utvikle seg og «følge med i tiden» for å fortsette å ha en tilsvarende
rolle også i framtiden.

Barnas turlag Bodø
Komiteen i Barnas Turlag Bodø har i 2019 bestått av: Ida Nova, Gudrun Mjaaland, Ragnhild Olsen,
Elianne Einarsen og Moira Hutchinson, med Marie Stabell Pettersen som representant fra kontoret og
turleder. Styret har gjennomført tre komitemøter, og til sammen lagt ned rundt 30 dugnadstimer i
møtevirksomhet. Gjennom året har fem personer vært aktive i komiteen, og i tillegg har vi hatt inne fem
andre turledere utenom komiteen.
Turaktivitet
I 2019 har Barnas Turlag Bodø arrangert 21 turer, men på grunn av manglende snø/is og dårlig vær i
vinter var det noen av vinterturene som måtte avlyses, blant annet skredvettdagen i Vestvatn
(stormvarsel og stengt bakke) og skøytetur på Nordsia (mildvær). Av sommerturene ble fire avlyst. En
pga dårlig vær (Pallfjellet), en pga sykdom hos tureleder (Bamsetur), og en på grunn av manglende
påmelding (høsttur til Beiarstua). Utenom disse turene har vi gjennomført resten med litt varierende
deltakelse, men alle som har vært med har vært veldig fornøyde! Fortsatt ser vi at overnattingsturer og
tematurer har gode deltakertall, mens turer midt i uka ikke er så populære, spesielt hvis værmeldinga
ikke er veldig god.
Styret har for øvrig fungert greit, men det merkes at barna til styremedlemmene begynner å bli «gamle»
slik at vi trenger nye inn i styregruppa. Alle i styret gir tilbakemelding på at det til tider har vært litt
mange turer på hver enkelt, at vi kanskje kan være flinkere å få inn andre turledere som ikke sitter i
styret også, for eksempel til grottetur eller andre tematurer hvor andre har god kompetanse.
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De siste årene har vi blitt enige om at noen av sommerturene skal gå til topper som er med i Ti på topp,
og dette har vi gjort i år også med turene til Pallfjellet og Skautuva. Dette viderefører vi når vi
planlegger neste sommerturprogram.
Av større arrangementer har vi arrangert «Kom deg ut»-dag både i februar og i september, med litt
lavere deltagelse enn tidligere år. Vi har vært uheldig med været begge dagene. Vinterdagen var det
fryktelig kaldt ved Skihytta, mens det i september var gråvær, litt regn og vind. Været påvirker veldig
raskt hvor mange deltagere som kommer på turene våre, og i år har vi vært uheldige med mange turer.
På teltturen til Landego ble det imidlertid bingo med været, og vi hadde to deilige sommerdager med
sol og bading, det samme gjelder for skituren til Fridalen som fikk ordentlig påskevær. Til syvende og
sist er det lite vi kan gjøre med været, vi får bare fortsette å sette opp turer, og for de som kommer på
uværstur blir det også en opplevelse!
For vinteren 2020 har vi laget et variert program, med noen gode gamle turer, og noen nye turer. Vi
gleder oss til samarbeid med andre organisasjoner om Kom deg ut-dagen (vinteraktivitetsdag på
Bestemorenga), snøhuletur på Beiarfjellet, fisketur med Faxsen, skiturer og grottetur. Fokus kommende
sesong vil være å rekruttere nye turledere og styremedlemmer, slik at vi får inn noen med yngre barn og
ny giv.

DNT ung Bodø
Medlemmer
Ved utgangen av 2019 har vi totalt 466 medlemmer i DNT ung Bodø.

Styret
Det har vært et stabilt styre i DNT ung i 2019, og det har bestått av følgende personer: Viktoria Skipnes
(leder), Sunniva Amundsen (nestleder), Solveig L. Sørensen, Helene Halland, Emilie Trandem, Ida
Fuhr Holm, Margrethe Skjelbred, Naima Kahn Nergård og Signe Langballe. Fra juni tok Marie Stabell
Pettersen over ansvaret for DNT ung i administrasjonen, etter at Helene Halland har hatt det tidligere.
Ungdomsgruppa har vært stabil i 2019, og gjennomført 6 styremøter og et julebord hvor vi var ute og
spiste sammen på Bjørk. Styret er selvgående i form av planlegging og gjennomføring av turer,
innkalling til møter og har selv tatt initiativ til samarbeidsavtale med Mørkvedhallen Klatresenter for å
ha klatrekvelder.
Solveig L. Sørensen har også i år hatt observatørstatus i det ordinære styret, og deltatt på noen
styremøter. Det er positivt at DNT ung har en direkte link inn til hovedstyret, og det har ført til en
lavere terskel å bringe opp saker, og vi får en naturlig informasjonsflyt i hva som skjer i hovedstyret.

Turer og andre aktiviteter
På turene DNT ung gjennomførte var det til sammen 247 deltakere, og dette inkluderer leirdeltakere på
sommer- og vinterleir. Dette er en bra økning i forhold til i fjor (196 deltagere), og vi er veldig godt
fornøyde med det! Spesielt siden vi var uheldig med været ved flere anledninger, måtte avlyse flere
turer. Vi er veldig fornøyde med at ungdomsgruppa er aktiv og at styret viser stort engasjement.
Turprogrammet har vært variert med lavterskelturer, litt lengre turer og turer for de mer erfarne. Leirene
er populære, særlig sommerleirer hvor det er lang venteliste.
DNT ung Bodø hadde i 2019 planlagt 30 turer/arrangementer, og av disse var det 22 som ble
gjennomført, inkludert vinterleir og sommerleir. I tillegg deltok fire av styremedlemmene på
ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs.

Dugnadstimer
I forbindelse med aktivitetene våre er det til sammen registrert 300 dugnadstimer fordelt på
turplanlegging og turledelse. Til styremøteforberedelser og styremøter er det beregnet at
ungdomsgruppa til sammen har brukt 134 dugnadstimer.
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Vervetiltak og markedsføring
I tillegg til å reklamere for kommende turer når man er på tur, har vi hatt stand på Nord Universitet i
fadderuka, og arrangert SUP og hengekøye ved Futelva for studentene. Dette er en fin måte å vise oss
fram, og få tilbudet ut til nyinnflyttede studenter. Utenom det ser styret at sosiale medier har best effekt,
så vi er fornøyde med beslutningen om å ikke sende ut turprogrammer i papirform. Facebook og
Instagram brukes aktivt, og er en svært god kanal for å reklamere for turer. Pr. 4.2.2020 har vi 3383
følgere på Facebook og 834 følgere på Instagram. Videre har vi fått turene våre på info-skjerm på Nord
Universitet, og vi har fått avtale om at vi kan lage plakater/flyers som kan ligge i studentinformasjonen
og i kantinene.

Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung
Landsmøtet i Meråker: 1 deltager – Naima
Vinterturledersamling DNT ung på Hallingskeid – Viktoria og Clara
Regional samling/UT-danningskonferansen på Voss: 3 deltagere – Viktoria, Signe og Naima

Miljøengasjement
DNT ung Bodø har hatt økt fokus på bærekraftig utvikling. Eksempelvis har dette vært på dagsorden på
styremøter, vi har deltatt på strandydding, vi har delt info om miljøvett på sosiale medier, vi bruker
«Too good to go» når vi skal ha mat til styremøtene, og vi har arrangert Tur med retur – nærturer med
søppelplukking. I tillegg har vi arrangert to «Fiksefester» i samarbeid med Re (gjenbrukssenteret i
Bodø), og den siste slo vi sammen med Grønn Fredag, som hos oss ble grønn torsdag.

Konklusjon
Ungdomsarbeidet har i mindre grad vert styrt fra kontoret i år enn i fjor, og det er et engasjert styre vi
har. Flere har vært i styret over lengre tid, noe som gir trygghet og stabilitet, da man vet litt om hva som
må gjøres og andre rutiner i turåret. Det har vært varierte turer og mange deltakere i 2019, og det er
kjempeflott at vi også klarer å delta på regionale samlinger og landsmøtet. I tillegg må det jo også
nevnes at styreleder Viktoria Skipnes fikk DNT ung sin Frivillighetspris for 2019 under landsmøtet for
sitt gode arbeid i DNT. Hun har gjort en kjempeinnsats og sprer mye turglede og inspirasjon rundt seg!
Alt i alt er vi veldig fornøyde med turåret 2019, og gleder oss til å ta fatt på nye turer og nye opplevelser
i 2020!

DNT fjellsport Bodø
Året som gikk
Det nye året startet på best mulig måte med turledersamling på Lønsstua kombinert med årsmøte for
DNT fjellsport Bodø. Etter årsmøtet ble det utskiftninger i styret med tre nye styremedlemmer, og det
lovet godt for fremtiden til fjellsportgruppa. Dessverre har ikke året utviklet seg slik som vi hadde
håpet på og fremtiden til DNT fjellsport Bodø er nå mer usikker enn den noen (?) gang tidligere har
vært. Som et styremedlem så treffende beskrev det; "...fjellsportgruppa klatrer nå uten tau". Vi får bare
håpe vi lykkes like godt som Alex Honnoldog når toppen uten å falle ned...
Vi har hatt et variert turprogram for både sommer og vinter. Det ble gjennomført 21 av 33 turer fra
turprogrammet hvor det til sammen (inkludert turledere) har deltatt 853personer. Det har generert
omtrent 1250 dugnadstimer i gjennomføring. Blant disse er det to arrangementer –"Skredseminar på
NORD universitet", "Arctic Freeride Event" og "Skredseminar med CARE" –som har hatt godt over
100 deltakere hver.I tillegg har "Børvasstindan Classic" blitt gjennomført med rekorddeltakelse hvor
det er medlemmer av fjellsportgruppa som har vært ansvarlig for gjennomføringen. Men dette er skrevet
i egen evalueringsrapport, og statistikken er ikke inkludert i denne.

Generelt om styret i DNT fjellsport Bodø
Ved inngangen av 2019 bestod styret av Anders Nordgaard Dahle (leder), Aina Bye, Espen Thue Olsen,
Bente Sunde, Lina Roos, Rolf David Storvoll, Eirik Alst og Kristoffer Olofsson. I tillegg hadde styret
god hjelp av Marie Lovise Stabell Pettersen som har vært fjellsportgruppa sin dedikerte kontaktperson
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ved BOT-kontoret. Hun har deltatt på styremøter, og har hatt lik tilgang som de andre
styremedlemmene til våre Facebook-sider (DNT fjellsport Bodø og DNT fjellsport Bodø –turledere og
styremedlemmer), Instagram, samt vår e-post konto fjellsport.bodo@dnt.no.
I forkant av årsmøtet som ble avholdt på Lønsstua første helgen i februar ble det klart at Aina, Bente,
Espen, Lina og Rolf David ikke ville ta gjenvalg og fratre fra styretved årsmøtet. Det hadde
derfor vært gjennomført sonderinger i miljøet om hvem som kunne være aktuelle forå stille til valg.
Det var ingen enkel jobb med å få personer til å stille sitt kandidatur, men det lyktes til slutt å få tre
personer til å stille til valg.Årsmøtet ble avholdt 2 februar og hvor det nye styret bestod av:
- Eirik Alst, ikke på valg(på valg i 2020)
- Anders Nordgaard Dahle, gjenvalgt for 1 årfram til 2020
- Kristoffer Olofsson, ikke på valg(på valg i 2020
- Martine Kristine Kongshaug, valgt for 2 år (på valg i 2021)
- Elida Langstein, valgt for 2 år (på valg i 2021)
- Aslak Mortensønn Skadsem, valgt for 2 år(på valg i 2021)
I løpet av 2019 ble det gjennomført 8 styremøter og i tillegg deltok vi med representanter på årsmøtet til
DNT fjellsport som ble arrangert av DNT fjellsport Tromsø i Lyngen. Utover styremøtene har styret
hatt jevnlig kommunikasjon via "Messenger" på Facebook samt vår egen lukkede side på Facebook.
Det er samlet blitt generert ca 300 dugnadstimer på styreaktivitet i løpet av 2019.

Spesielt om styret i DNT fjellsport Bodø
Det nye styret ble konstituert 20 februar på første styremøte etter årsmøtet. Det var et fulltallig styre
som møtte og valgte Eirik Alst som ny styreleder. På møtet ble det også foretatt ansvarsfordeling blant
styremedlemmene.
I ettertiden skulle det vise seg at dette ble det eneste styremøtet hvor samtlige styremedlemmer stilte.
Påfølgende møter hadde frafall av ulike grunner, og det skulle bli vanskelig å få det momentet/
sammensveisingen i styret som hadde vært ønskelig for å få til et velfungerende styre. I tillegg ble det i
en periode innstramninger fra administrasjonen på Marie sin deltakelse på styremøtene.
På sensommeren ble det klart at Eirik ville måtte fratre styret på grunn av ny jobb, og samtidig sitt verv
i kursutvalget. Han ville heller ikke stille til gjenvalg ved neste årsmøte. Det ble etterhvert klart at
Kristoffer skulle ta over ansvaret i kursutvalget og Anders overta vervet som styreleder i
fjellsportgruppa. Samtidig ble det signalisert fra Kristoffer og Anders at de heller ikke ville stille til
gjenvalg ved neste årsmøte. Tidlig høst var det dermed klart at framtiden til DNT fjellsport Bodø var
veldig usikker, og det ble forsterket da Martine trakk seg fra styret i midten av oktober. Fra Aslak og
Elida er det ikke gitt noen tilbakemeldinger om videre styredeltakelse, men de har i løpet av høsten ikke
deltatt på noen møter, arrangementer eller intern kommunikasjon via "Messenger" slik at det for alle
praktiske formål er å anse som at styret er oppløst og den lille aktiviteten fram til årsmøtet holdes i gang
av Anders og Kristoffer.

Turer
I løpet av 2019 har vi hatt et bredt turprogram for både vinter og sommer, samt arrangementene
"Skredseminar på NORD universitet", "Arctic Freeride Event" og "Skredseminar med CARE". I tillegg
ble Børvasstindan Classic gjennomført med rekorddeltakelse hvor personer tilknyttet fjellsportgruppa
stod for gjennomføring, men statistikken fra dette arrangementet kommer i egen årsrapport og er utelatt
fra denne.
I våre turprogram har vi hatt totalt 33 turer, med henholdsvis 21 på vinterturprogrammet og 12 på
sommerturprogrammet. Dette inkluderer 3 arrangementer (Kurs i kameratredning –beeperkveld) i regi
av kursutvalget, "Skredseminar på NORD universitet", "Arctic Freeride Event"og "Skredseminar med
CARE".
For 2019 ble det en reduksjon på -7,7% i gjennomførte turer, men en økning på 40,6% i antall
deltakere. Økningen i antall deltakere skyldes i hovedsak at det ble gjennomført to skredseminar, ett i
januar og ett i november. Hvis de store arrangementene våre holdes utenfor, var det en reduksjon på
henholdsvis -12,5% i gjennomførte turer og -16,2% i antall deltakere.
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Det er 8 turer fra våre turprogram som ikke ble gjennomført i 2019, med en gjennomføringsprosent på
76,2% av vinterturprogrammet og 72,7% av sommerturprogrammet.

Andre arrangementer
I starten av januar arrangerte vi for fjerdeåret på rad skredseminar. "Skredseminar på NORD
universitet" samlet 250+ deltakere, og det samme antallet deltakere var tilstede på skredseminaret som
ble arrangert sammen med CARE på Scandic Havet hotell i slutten av november.
For fjerdeåret på rad avsluttet vi året og samtidig "kick-off" på vintersesongen 2019/20med å arrangere
"Arctic Freeride Event". Til årets utgave hadde vi fått økonomisk støtte til å få laget en film om
vinteraktivitetene til DNT fjellsport Bodø i 2019, samt til å hente inn Linn Cecilie Mæhlum som
foredragsholder. Begge tiltakene var for å bidra til stort oppmøte og forhåpentligvis bidra til en
rekruttering av nye aktive styremedlemmer til å bringe aktiviteten til DNT fjellsport Bodø videre.
Også denne gangen hadde vi flere gode samarbeidspartnere som stilte med flotte premier. Det var litt
færre bidrag både på bilde- og film-siden denne gangen, men vi har inntrykk av at "Arctic Freeride
Event" er i ferd med å etablere seg som en tradisjon og har forhåpninger om flere bidrag til neste
utgave. Publikum var på ca 120 personer.

Miljø/HMS
I 2019 ble det jevnt over gjennomført gode risikoanalyser i forkant av turer, og det vil være et fortsatt
fokusområde i 2020.

Planer for 2020
Det viktigste målet for 2020 er fortsatt aktivitet i fjellsportgruppa. Et variert og godt vinterturprogram er
på plass med blant annet en kombinert toppturhelg/årsmøte i Beiarn lagt til slutten av februar.
Forhåpentligvis blir det valgt et nytt styre på årsmøtet som kan videreføre aktiviteten til fjellsportgruppa
i 2020 –og i årene som følger.
Et viktig tiltak for å kunne gjøre det mer interessant å delta i styret er å redusere administrasjonsarbeidet
til et absolutt minimum. Erfaringen er at frivillige ikke ønsker å bruke fritiden til administrativt arbeid
som å innhente erfaringsrapporter fra turer, statistikk fra turer og skrive referater på rams. Fokus bør –
og må –være på å skape aktiviteter og etterleve formålsvedtektene etablert i 1978, og så bør
administrasjonen i BOT ta seg av de administrative gjøremålene med erfaringsrapporter og statistikk fra
turer.
Det er ikke sikkert at det vil endre på utfordringene med å få et styredyktig styre på plass –men det vil
være et kjærkomment bidrag.

Børvasstindan Classic
I arrangementskomiteen:
Eirik Alst (leder), Kristoffer Olofsson, Silje Normann, Håkon Roald. Marie har vært kontaktpersonen
på kontoret.
Frivillige på arrangementet:
Håkon Sirnes – merking Åselidalen, post på stikrysset
Svein Pedersen - merking Åselidalen, post på stikrysset
Petter Pettersen – merking Åselidalen, skulle vært på Gaveln
Håkon Roald – post på stikrysset
Kari Ofstad – drikkestasjon sandvannet
Marit Knutsen – drikkestasjon sandvannet
Noi – drikkestasjon sandvannet
Marie Pettersen – Områdeansvarlig Sandvannet, skulle vært på gaveln
Silje Salbakk – skulle vært på gaveln
Ida Nova – Fotograf Sandvannet
Ørjan Kanstad - ?
Frank Melby – Merking Falkflågdalen, skulle vært på toppen
Elsa Melby – Merking Falkflågdalen, skulle vært på toppen
Bodø og Omegns Turistforening
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Eirik Alst – start/mål
Kristoffer Olofsson – logistikk start, tidtaker
Silje Normann – Parkeringsansvarlig, tidtaking
Alva Normann – Utdeling av energi ved målpassering
Inger Johanne Jarnæs – registrering, tidtaking
Elisabeth Jelstad – registrering
Jørgen Ulriksen – registrering, skulle vært på elvekrysset
Espen T Olsen – Parkering, skulle vært på elvekrysset
Torbjørn Østeraas – Pølsekoker, skulle vært ved Falkflåggårdene
Louise Kjelstrup – Pølsekoker, skulle vært ved Falkflåggårdene
Kurt Johannesen – parkering Mørkved, målområdet
Anders N Dahle – start/mål
Antall medgåtte dugnadstimer: 515
Gjennomføring:
De frivillige møtte opp 8.15. Dette var tilstrekkelig for å klargjøre. Oppmøtetid for deltakerne ved start
var 9.15. Folk begynte å ankomme allerede fra 8.45.
Grunnet lavt skydekke og melding om regn måtte vi finne alternativer. Det var i timen før løpsstart
hektisk aktivitet mellom start (Eirik) og sandvannet (Marie) og gaveln (Frank). Frank rapporterte om
10-15 m sikt på Gaveln og vanskeligheter med å merke stien. Eirik kontaktet 330 skv som kunne melde
om at de kunne flyge inn i dalene, men at været ikke ville lette før på ettermiddagen. Basert på den
dårlige sikten over Gaveln ble det besluttet av det ikke var forsvarlig å sende løperne over der.
Alternativet ble å snu løperne ved Sandvannet og returnere samme vei tilbake. Skydekket lå på ca 400
moh og selv på denne traseen opplevde løperne dårlig sikt. Løperne ble informert om avgjørelsen ti
minutter før løpsstart. All muntilg tilbakemelding mottatt etter løpet fortalte at løperne var enig i
beslutningen og at de syns det hadde vært et fint arrangement.
Transport: Vi hadde 3 busser (16 seter) fra Mørked. 2 av disse ble fylt opp her. Logistikk ved start/mål
fungerte godt. Etter start ble den ene bussen sendt tilbake. Siden løperne kom tilbake til start ble den
ene bussen brukt til å kjøre shuttle fra start til Valnesvannet mens den andre til å kjøre tilbake til
Mørkved. Det ble tre turer til Mørkved.
Nytt av året er at vi hadde 100 merkeflagg fra Sport Norge (30 i Åselidalen, 10 ved sandvannet, 60 i
Falkflågdalen) Disse fungerte veldig bra! Vi brukte ellers 10 ruller organisk merkebånd a 65 m kjøpt på
Felleskjøpet. Ønsket fra merkerne er flere flagg i stedet for merkebånd.
Vi hadde samarbeid med 330 som fløy opp 2 sargaskasser med utstyr pluss vanndunk til Sandvannet.
De var svært serviceinnstilte og vil sikkert gjøre dette for oss igjen neste år.
Samarbeidet med Kiwi fungerte også utmerket. De var veldig fornøyde og hadde allerede planer klart
for enda større bidrag neste år.
Deltakere
Det ble solgt 308 billetter, nesten 200 av disse ble solgt ila de 3 første dagene etter påmeldingsstart 1.
mai. Vi hadde 50 avmeldinger slik at offisiell startliste besto av 258 personer. 236 deltakere stilte til
start.

Seniorgruppa Bodø
I styringsgruppa har vært Karen Sandberg (kontaktperson/leder), Evelyn Sivertsen, Ingebjørg Lund
Bjørgvik, Hans Kristian Smines, Kjellaug Ellingsen og Reidar Gabrielsen.
Det har vært holdt fem møter i gruppa, hovedsakelig for å planlegge turprogrammene. Kommunikasjon
ellers per e-post og telefon.
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På vinterturprogrammet hadde vi syv turer, hvorav en overnattingstur til Lønsstua. Totalt 73 deltakere
med på vintertur, noe som er 51 flere enn i 2018. Medvirkende årsak til økning er at vi hadde flere turer
i 2019 og ingen avlyste turer.
På sommerturprogrammet hadde vi 15 turer, hvorav to overnattingsturer, Sundsfjordfjellet og Lønsstua
samt ansvar for Hunstadtoppen under 7-toppsturen. Totalt 168 deltakere med på sommertur, noe som er
28 flere enn i 2019.
Nye turtilbud har slått godt an. Rekordstor deltakelse med 29 personer på tur til Saltstraumen –
Knaplundsmarka og 23 personer med på vandring over Hjertøya i flott sommervær. Bringsli kraftverk i
Valnesfjord var også et nytt turmål, fin opplevelse for 12 deltakere. I juni hadde vi fellestur med
seniorgruppa i Gildeskål hvor vi gikk Kirkestien – Gildeskålkjelen – Sund. En avlyst tur på
sommerprogrammet; regn og lavt skydekke gjorde at turen fra Skaug til Skaugtuva ikke ble
gjennomført.
Stor takk til velvillige og erfarne turledere som gjør en flott jobb, noe som bidrar til positive
tilbakemeldinger fra turdeltakerne.
Ingen skader eller uhell på noen av turene.
Karen Sandberg har deltatt på interessant nettverkssamling Aktiv i 100 på Sæteren gård i Bærum. Dette
er et prosjekt som er støttet av Helsedirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning og gjennomføres
av Turistforeninga og Røde Kors. Har fokus på helse, livsglede og aktivt friluftsliv for eldre.
Vi ser fram mot et nytt turår med nye og gamle turideer. Seniorgruppa fyller 15 år i 2020 og det bør
markeres i løpet av sommeren. Siste år hadde vi fire nye seniorturledere, men vi må fortsatt ha fokus på
å rekruttere flere slik at det ikke blir for stor belastning på de ”faste”.
Videre så må vi ha fokus på rekruttering av turgåere ved å framsnakke turene våre og spre programmet
på steder hvor folk ferdes så som pensjonistforeninger, lege- og tannlegekontor, biblioteket med videre.

7-toppskomiteen
7-toppskomiteen har hatt 7 møter, hvorav 3 bestod av en workshop med evaluering/ fremtidsdiskusjon
(mer om det senere). Prosjektgruppa for tur i tilrettelagt løype har hatt 3 møter. I tillegg har det vært
flere arbeidsmøter mellom de som har hatt ansvar for de ulike hovedoppgavene, både ute i marka og
ved PC og telefon.
Turen ble også i år arrangert sammen med Avisa Nordland, som særlig bidro med layout/ design-arbeid
og annonsering. Samarbeidspartner Sport Norge bidro også aktivt. Vi fikk også kjærkommen støtte fra
andre aktører i næringslivet og fra andre frivillige lag og foreninger.
Da vi hadde ca 3000 t-skjorter igjen fra året før, bestilte vi ikke nye skjorter i år. I stedet bestilte vi 1000
buffer i bambusviskose slik at de som hadde t-skjorte fra før kunne velge buff i stedet.
Turen gikk søndag 2. juni. 1113 personer deltok. Det var en økning på ca 14 % sammenlignet med
2018. For andre år på rad var vi svært uheldig med været. Store nedbørmengder, kuling og lav
temperatur preget værmeldinga i dagene før turen og været på selve dagen. Alt i alt er vi imponert over
at såpass mange så det likt å gå turen slik værforholdene var. Kanskje er det mer imponerende at det
kommer tusen deltakere på en skikkelig gråværsdag enn at det kommer tre tusen når sola skinner.
Det ble ikke meldt om alvorlige uhell.
For niende gang hadde vi et eget opplegg for funksjonshemmede som ønsker å delta i 7-toppsfesten,
men ikke klarer å gå i terrenget. For fjerde gang kalte vi tilbudet «tilrettelagte løyper» og kommuniserte
at løypene var åpne for alle. Det var få rullestoler representert under arrangementet. Været var nok for
kaldt og vått for denne målgruppen.
Også i år tilbød vi gratis deltakelse til asylsøkere og til flyktninger tilknyttet Bodø voksenopplæring.
Oppslutningen var mindre enn tidligere år, da arrangementet fant sted under Ramadan.
Også i år droppet vi salg av billetter i avisas ekspedisjon og tilbød i stedet rabatterte billetter til BOTmedlemmer og AN-abonnenter ved kjøp på internett.437 personer fikk AN/BOT bonus-rabatt. Dette
utgjør 39 % av deltakerne, som er noe mer enn fjoråret.
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Også i år var det lagt inn quiz for barn og unge, samt loddtrekning med premiering. Coop Nordland
delte ut forfriskninger ved Vanntårnet, Gjensidige delte ut forfriskninger på Ramnflåget, og Sport
Norge delte ut smaksprøver på Real Turmat ved Turisthytta.
Også i år kunne en levere bilder til fotokonkurransen både via Instagram og epost. Været gjorde at få
tok bilder, og det var mye tåke på bildene. Men vi fikk nå kåret tre verdige vinnere.
Det nye billettsystemet fra TicketCo fungerte fint til å kjøpe billett og skanne billetten ved start og mål.
Funksjonærene skannet med sine egne telefoner. De fikk det til etter opplæring på startstedet ved Børge
Irgens (Rønvik) og Torbjørn Bang (Mørkved). Det er et stort savn at vi ikke lenger kan følge med i
deltakernes historikk, slik at de selv må holde rede på hvor mange ganger de har gått. Vi kan heller ikke
se hvor mange som har gått henholdsvis 7-toppstur, 3-toppstur og tilrettelagt løype.
Vi har vært vant til ca 3000 deltakere, men nå har vi hatt to år med 1000. Dette gjorde at styret utfordret
komiteen til å gjennomføre ei grundig evaluering av arrangementet. Evalueringen ble gjennomført i
form av en workshop som gikk over tre kvelder. Foruten komiteen og administrasjonen bidro to trofaste
deltakere (Randi Ulvøy og Edel Bjørkmann), styreleder og 7-toppsturens opphavsmann Carl A. Boe.
Den første kvelden kartla vi arrangementets sterke og svake sider og diskuterte hvordan 7-toppsturen
kan bli en suksess fremover. Den andre kvelden jobbet vi med formålet til 7-toppsturen, hvor vi endte
opp med «NaTURopplevelser i Bodømarka for alle». Den tredje kvelden jobbet vi med ideer til
videreutvikling av 7-toppsturen. Det var stemning for å fortsette med arrangementet. Blant spørsmålene
som komiteen må ta tak i ved starten av 2020 er om vi skal flytte arrangementet til høsten (Kom deg utdagen) og om vi kan finne en premie som er mer bærekraftig enn syntetisk t-skjorte produsert i Kina.
Vi konkluderer med at også den femtende 7-toppsturen ble vellykket for både deltakere, funksjonærer,
samarbeidspartnere og BOT. Været kunne vi ikke gjøre noe med. Det arrangementstekniske fungerte
godt. 7-toppsturen er blitt en av de tingene bodøværinger gjør, sammen med Parkenfestivalen,
Musikkfestuka osv. Arrangementet har også appell hos personer som ikke har vært aktive
friluftsutøvere tidligere, inklusive flerkulturelle og personer med funksjonsnedsettelse. Dermed er det
også et godt tiltak for bedre folkehelse.

Beiarn Turlag
Styret har i år bestått av følgende;
Stein Ove Johannessen
Elin Jensen
Anne-Grete Husmo
Brit Grauer
Vara til styret; Gunnar Storhaug og Inge Strand.
Det har også i år vært et aktivt år i turlaget ;
3. feb ”Kom Deg Ut” dag, som tidligere ved Stormfjell idrettslags anlegg i Larsoslia, skileik og
naturtursti, dette med 21 deltakere.
19.feb. årsmøte på nærmiliøsentralen.
20.apr. Påskerenn, samarbeid med Stormfjell idrettslag. 65 turglade møtte opp ved start på Beiarfjellet
og tok turen ned til Storfjellhytta i Larsoslia, her var det svartkjel, grilling og skileik.
2. juni, samarbeid med Beiarn jeger og fiskerforening om familiedag ved Monsvatnet, 30 deltagere hvor
barns fiske sto i sentrum.
18. aug. Fellestur til Kvasshåghytta, dette i forb. med Villmarksdagan i Beiarn, her stilte 7 deltagere.
Turleder var Gunnar Storhaug.
1.sept. hadde vi tradisjon tro vår ”Kom Deg Ut” dag ved Tverrånes friluftområde, Beiarstua. Her var
svartkjelen i sving og mye «prat kjenning», også fiskekonkurranse samt natursti. 30 deltok.
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Mye av vårt fokus er å drifte de 7 trimkassene vi har, og når vi teller opp har vi hatt 1712 besøkende, en
formidabel økning fra fjoråret (965). Premiering er foretatt og vinnere kontaktet samt at vi har lagt
resultatet ut på vår facebook-side.
Det er nok fortsatt en trend at folk heller går til trimkassene, enn å delta på våre fellesturer. Vi legger
derfor vår aktivitet deretter.

Gildeskål Turlag
Tillitsvalgte
Styret

Seniorgruppa

Barnas turlag

Hytteverter Fellvasstua
Valgkomite

Per-Arne Elle (leder)
Cecilia Lundbakk
Bjørn Inge Leding
Grethe Fredriksen
Anne Grethe Kristiansen (vararepr.)
Trygve Breivik(leder)
Bjørg Breivik (sekretær)
Erna Sundsfjord
Terje Magnussen
Karen Holm Johansen
Leif Johansen
Anne grethe Kristiansen (leder)
Lin Rene Sakkariassen
Cahtrine Festvåg
Anna Bell Kroknes
Tone Sundsfjord
Gunnar Pedersen
Heidi Meland
Lin Sakkariassen

Møter
Styret har hatt 4 møter og hovedsakelig arbeidet med følgende saker: Vinterturprogram,
sommerturprogram og Fjelltrimmen i Gildeskål.
Årsmøtet ble holdt på Inndyr i 28.2 med 12 deltakere. Det ble vist lysbilder fra turer med Fjelltrimmen
og på tur med Gildeskål Turlag. Årsberetning ble godkjent og det ble valgt nye styrerepresentanter med
vararepresentanter.

HMS
Det ikke rapportert om alvorlige uhell i år. Vi vil fortsatt legge stor vekt på å få strukturert arbeidet
med HMS og også gjennomføre risikovurdering av turer i utsatt terreng samt vinterturene. Sikkerhet
skal være i fokus på alle turer i Gildeskål Turlag.
Erik Alst fra BOT holdt ambassadørkurs på Inndyr for nye turledere i mai. Kurset ble arrangert i
samarbeid med Meløy turlag. Det var 17 fremmøtte.

Turer
Vinterturprogrammet i år har vært variert, men dessverre så har vær og føreforhold ført til at en del turer
har blitt avlyst. . Sommerturprogrammet var også i år variert med blant annet tur til 4 fjelltrimposter på
samme dag ,Det er avviklet/rapportert inn 12 turer med til sammen 65 deltakere sommer og vinter.
Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 9 turer 62 deltakere.
Gruppa er bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer
Bodø og Omegns Turistforening
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lavterskelturer med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene
arrangeres annenhver uke om sommeren til fast tidspunkt.
Barnas Turlag Gildeskål har gjennomført tre turer med til sammen 95 deltakere.

Fjelltrimmen
Fjelltrimmen er et samarbeid mellom Gildeskål turlag, Gildeskål kommune og idrettslag/turgrupper i
hele kommunen. Fjelltrimgruppa har hatt et møte med planlegging, resten av kommunikasjon har
skjedd via mail og telefon.. Fjelltrimmen har 13 poster som blir valgt ut og satt opp av de
samarbeidende gruppene.

Fellvasstua
Fellvasstua er flittig i bruk og er godt tatt vare på.
Antall overnattinger i 2019: 139.
Hytta er godt utstyrt og har naust med kano og robåt. All ved til hytta skaffes på stedet og det er som
vanlig avholdt rundvask, vedlikehold og ved dugnad.

Annet
Turlaget har i samarbeid med Salten friluftsråd lagt ut 52 telltur-koder rundt om i hele
Gildeskål. De som har fått 250 poeng eller mer er med i trekking av kr 5000 som Gildeskål
kommune har sponset. Det har vært god oppslutning om dette tiltaket..
Meløy turlag
Styret har bestått av: Sverre Birkelund- leder, Åge Magnussen – Nestleder, Ola Arnfinn Loe – sekretær,
Karl Gumos, Gitte Farestveit, Torunn Bjørnson
Vi har gjennomført følgende turer:
13.januar - Skøytedag på Neverdalsvatnet :
Denne turen ble avlyst grunne dårlig vær/ingen is.
03.februar – Kom deg ut dagen i akebakken på Reipå:
Nydelig vær og forhold i bakken, 18 deltakere, store og små. Utdeling av matbokser og saft til
barna, og grillmat i grillkåta.
Turledere: Sverre Birkelund og Aleksander Gumos. Deltakere: 18 . Dugnad: 8 timer
24.februar – Seniortur til Dyrneset:
Småsurt vær, men vi var 6 deltakere som hadde en fin tur ut til "verdens ende". Etter turen ble vi
invitert på kaffe og vafler inne på Rehab, Nordtun. Veldig hyggelig. Turleder: Anfinn Myrvang,
han hadde noen historiske innspill underveis.
Deltakere: 6. Dugnad: 5 timer
17.mars – Skitur i Spilderdalen:
Her hadde vi ingen oppmøtte, annet enn turleder med 3 unger, vi avlyste derfor turen da det var
ganske surt.
Turleder: Åge Magnussen. Deltakere: 0. Dugnad: 2 timer
23.mars – Topptur til Skjelåtinden med overnatting på Beiarstua:
Avlyst på grunn av dårlig vær.
07.april – Topptur til Istinden:
Avlyst på grunn av dårlig vær.
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14.april – Tur til Bjærangen:
Skilek og grilling ved Skihytta i Bjærangen. Ingen barnefamilier møtte, men vi var 4 voksne som
tok skituren innover godt preparerte løyper, tente bål og koste oss.
Turleder: Sverre Birkelund. Deltakere: 4. Dugnad: 5 timer
28.april – Topptur til Botntinden i Kilvika:
Her møtte det 3 deltakere og vi gikk opp i et strålende solskinnsvær, vindstille og med saharasand i
lufta. Fantastisk fin tur.
Turleder: Åge Magnussen. Deltakere: 4. Dugnad: 8 timer
01.mai – Sivertbu
På denne turen var det 4 stk som møtte og fikk en flott tur med grilling på Sivertbu.
Turleder: Ola Arnfinn Loe. Deltakere:4. Dugnad: 5 timer
18-19mai - Skitur til Tåkeheimen:
Denne turen ble en stor suksess. Det var i alt 11 deltakere ved start hvor 1 måtte returnere tidlig i
turen på grunn av fysisk form. Resten av turen ble gjennomført i strålende solskinn og vindstille.
Tur over breen på ski i shorts og t-skjorte.
Turleder: Åge Magnussen. Deltakere: 11. Dugnad: 31 timer
26.mai - Skardstinden:
På denne turen møtte det ingen.
Turleder: Ola Arnfinn Loe. Deltakere: 0. Dugnad: 2 timer
7-8.juni – Vassdalsvatnet:
Flott tur med 7 deltakere.
Turleder: Anfinn Myrvang. Deltakere: 7. Dugnad: 5 timer
15-16.juni – Skjeggen:
Turen ble ikke gjennomført.
30.juni – Kajakktur:
Her mangler vi rapport fra turen. Tror ikke turen ble gjennomført.
20-21.juli – Tåkeheimen:
På denne turen var vi 15 deltakere, i et varmt og fantastisk sommervær! Vi fikk oppleve kveldssola
fra toppen av Helgelandsbukken, blikkstille og 25 varmegrader. Herlig turgjeng, og høy kosefaktor
på Tåkeheimen etter turen på toppen. Dugnad 2 turledere: 60 timer
Turleder: Sverre Birkelund og Aleksander Gumos. Deltakere: 15. Dugnad 60 timer
4.august – Glomfjellet rundt:
Nydelig tur i flott vær.
Turleder: Sverre Birkelund. Deltakere: 9. Dugnad: 30 timer
10-11.august? – Svartisen:
Det møtte ikke noen spesielt på denne turen, men det ble gjennomført likevel som et samarbeid med
Meløy kommune. Der møtte det 25 stk og åtte var med på turen på Prins Olavs veg.
Turleder: Ola Arnfinn Loe og Torunn Bjørnson. Deltakere: 8. Dugnad: 8 timer
18.august – Stortinden:
Denne turen ble avlyst på grunn av værforholdene.
Dugnad: 4 timer
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25.august – Lille Bjærangstinden:
Flott tur i praktfullt fjelllandskap. 7 deltakere fikk oppleve et ukjent fjell som tok pusten fra alle og
enhver. Alf Harry Lillelund gikk inn som turleder i stedet for Frode Jørgensen.
Turleder: Sverre Birkelund og Alf Harry Lillelund. Deltakere: 7. Dugnad: 20 timer
31.august – 1.september – Gråtådalstua:
Turen ble avlyst da turleder var skadet.
7-8.september – Kanotur med overnatting på Spilderdalsvatnet:
Turen ble avlyst på grunn av dårlig vær.
14-15.september – Sabotørruta:
Utgave nr. 23 av denne historiske vandringen i sabotørenes fotspor fra september 1942. Nydelig
vær, og 14 deltakere.
Turleder: Sverre Birkelund og Alf Harry Lillelund. Deltakere: 14. Dugnad: 25 timer
20-22.september – Ruffen:
Samarbeid med Gildeskål Turlag. Turen ble avlyst fra Gildeskål turlag sin side. Meløy turlag hadde
ingen turledere som kunne ta hoved ansvar for turen. Så vidt jeg husker var det også dårlig vær.
Totalt antall deltakere på turene i 2019: 107 personer
Totalt antall dugnadstimer utført i 2019: 218 timer
I tillegg kommer dugnadstimer på årsmøte og styremøter. Estimat: 50 timer

Generelt:
Det ble avholdt årsmøte og 3 styremøter (hvor av ett for planlegging av årsmøte).
Vi har jobbet med å prøve å få større engasjement i turlaget både når det gjelder flere turledere,
utdanning av turledere og flere deltakere på turer. Vi sliter med å få ut info til folk om turer og
aktiviteter og ser at det er vanskelig å vite hvordan vi skal få folk med på tur.
Vi har i år fått med flere turledere og håper at det skal lette litt på trykket på oss i styret til å
arrangere turer. Vi har opprettet facebook gruppe for fordeling av info turledere imellom og jobber
også med mulighet for å kunne søke om midler til noe utstyr lokalt.
I 2019 fikk en av oss gjennomført et lengre brefører kurs. Tre av oss andre har allerede DNT`s
brekurs eller tilsvarende så nå kan vi med litt planlegging ta sikte på å gjennomføre noen
organiserte turer på breen.
Ellers fikk noen av oss også gjennomført ambassadørkurset og grunnleggende turlederkurs. Et par
av oss ønsker å gjennomføre hele kursstigen til DNT på sikt.
Vi går fortsatt med tanker om å få til en DNT hytte på vestre del av Glomfjellet. Dette arbeidet går
dessverre ikke så fort frem da det er usikkert hvordan vi best går frem og hvilket alternativ vi skal
satse på. I tillegg trenger vi en dedikert ildsjel som har kapasitet til å drive et slikt prosjekt.

Rødøy turlag
Styret har bestått av: Ståle Kvalvik (leder), Viviann Værang Rasch, Inga Abelsen, Sonny Telnes Krogh,
Kim Jøran Oddvang Pedersen
Vi har hatt 1 styremøte.
Vi har hatt følgende turer på programmet:
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Dato
24.mai
02.jun
08.jun
16.jun
26.jun
28.jun
29.jun
01.jul
06.jul
03.aug
17.aug
25.aug
01.sep
01.sep
01.sep

Tur til:
Turleder
Deltakere
Nesøyfjellet
Anita Didriksen
2
Under Værnestinden
Maria Jensen
5
Blåstfjellet
Arild Lorentsen
0
Værangstinden
Vivian Værang
5
Hestmannen
Anders Isachsen
Avlyst
Blokkvatnet
Inga Abelsen
Avlyst
Gjerøyfjellet
Inger Lise Kvalvik Aakre Avlyst
Rødøyløva
Elin Monsen
Avlyst
Telnestinden
Agnar Nagelsaker
Avlyst
Tølløkka
Arild Lorentsen
5
Bjørntinn
Torsten Simonsen
Avlyst
Værnestinden
Vivian Værang
Avlyst
Skyggelihompen/Steintuva Arild Lorentsen
20
Svartvatnet
Ståle Kvalvik
28
Seiskallåfjellet
Sonny Telnes Krogh
4

Dugnadstimer
2
2
2
4

5

5
2
6

Til sammen har vi gjennomført 7 av de oppsatte turene og registrert 28 dugnadstimer til turledelse.
Alle turer som er avlyst, er pga været. Toppturene pga tåke, og noen turer pga mye regn og ingen
oppmøtte.

Saltdal Turlag
Styret i Saltdal Turgruppe har snart tilbakelagt et år med en fin tursesong med flere spennende turmål
og uforglemmelige naturopplevelser i nærområdet i Saltdal kommune. Deltakelse og oppmøte har vært
betinget av været.

Styret ,styremøter og andre møter
Styret ble sammensatt ved årsmøtet avholdt 3.4. 2019 i kantinen på Saltdal rådhus, og har i perioden
bestått av Sigrid Elise Lium, Randi Taarneby, Solveig Strøm og Marte Turtum. Marte er nyvalgt leder
for Barnas Turlag i Saltdal.
Styremøter har vært avholdt med e-postkontakt. Vi har deltatt på Gjælentunet med andre tillitsvalgte der
et av temaene var «hvordan får mer aktivitet i lokallagene».
Av andre møte har vi deltatt med 3 deltagere i møte med Saltdal kommune om kulvert på Storjord
under jernbanen.
Vi har i tillegg tatt kontakt med BOT ang. behov for en ny bru over elva fra Addjek ved Storjord ikke
langt unna planlagt kulvert. Vi har ikke hørt noe om bru. Rutetilsyn Lars Skjelstad har alt av
informasjon og har hatt møte med styreleder.
Styreleder har deltatt på regionsmøte i Hammerfest sammen med daglig leder i BOT.

Deltagelse på «Litteratur 2019»
Saltdal Turlag deltok i det nye arrangementet i samarbeid med biblioteket ved Linebakken på Rognan.
Sigrid Lium snakket om allemannsretten mm. og Solveig ordnet bålkaffe og grillmat. 48 deltagere med
hornorkester.

Turene
Sesongens turer ble kartlagt allerede i forbindelse med årsmøtet, og deretter forberedt med kontakt med
turledere.
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Årets turer i Saltdal turlag:
15.6. Nordnes til Kverva: 5 deltagere gikk en fin rundtur fra Nordneskroa via grillhus og ned til
Kverva.
19.6. Sykkeltur fra Røkland til Rognan med bålkaffe på Næstby: 5 deltagere med turlederne.
Evaluering med Elin Kvamme: Det er nok ikke nyhetens interesse lengre å ha sykkelturer langs
sykkelstien.
31.8. Solvågtind: Tradisjonstur gjennomført i godt vær med nærmere rekord i antall oppmøtte fra fjern
og nær. 49 deltakere. Behov for turleder foran og bak.
7.9. Storgraddisvatn: Ingen påmeldte eller oppmøtte til ny tur til flott fiskevatn i høyfjellet. Avlyst.
Evaluering: Må vi være flinkere med reklame, invitere spesielle grupper?
27.10. Knallerdalen. Sjørøyetur gjennomført med 29 deltagere. Fin tur med bål og vi så fisken. Den
første turen med Barnas Turlag i Saltdal.

Annonsering
Turene er annonsert på egen facebookgruppe i tillegg til BOT sine hjemmesider og i lokalavisa. Det må
opprettes arrangement på facebook. Det later til at dette har fungert greit. For å nå ungdommer bør vi
også inn på Instagram. Vi har i tillegg turene på kommunens trimkassehefte.

Økonomi
Det føres ikke regnskap og budsjett i perioden. Verken inntekter eller utgifter registreres til turgruppen
direkte; evt. deltakeravgift administreres med turleder på stedet og formidles til BOT. Regninger for
kaffe mm sendes direkte til BOT.

2020
Det planlegges styremøte og årsmøte i slutten av februar/begynnelsen av mars. Vi ønsker å ta opp det
som kom frem på tillitsvalgtsamlingen om hvordan vi kan få mer aktivitet i lokallaget. Det har ikke
vært samarbeid med Historielaget om turer- dette kan vi prøve i 2020. Vi har ikke hatt arrangement på
«kom deg ut dagen»- dette er mulig å planlegge.
Timer medgått til møter/reiser/forberedelse: 80
Timer medgått til turer: 33

Kursutvalget
Medlemmene i kursutvalget har i 2019 desimerts. Det startet med Eirik Alst (leder), Eirik Vevelstad,
Erlend Fjose, Ingrid C Sjøberg, Kristoffer Olofsson, og Marie LS Pettersen som møtende kontaktperson
for administrasjonen. I løpet av året har Erlend og Eirik fratrett og Kristoffer tog på senhøsten over som
leder. Marie har fortsatt som kontaktperson. Kursutvalget har hatt 2 fysiske møter i 2019.
Kursprogrammene blev laget med utgangspunkt i overordnet kursplan som går fram til 2020.
Kursutvalget har i 2019 gjennomført følgende kurs:
3 beeperkvelder (januar, februar og februar)6(7)/ 6(10)/ 5(5) deltakere (påmeldte)
(I fjor:3 beeperkvelder (januar, februar og mars) 14(25)/ 15(18) / 15(15) deltakere (påmeldte) =
Dagskurs skred, NF standard 8 av 12 deltakere
Dagskurs skred, NF standard 6 av 6 deltakere
NF grunnkurs skred 7 av 12 deltakere
(I fjor Skredkurs 8 deltakere (av 12))
Ambassadørkurs i Bodø 17 deltakere
Ambassadørkurs på Inndyr 14 deltakere
(I fjor 2 DNT-ambassadørkurs 21 / 10 deltagere)
GPS-kurs 11 deltakere
Kurs i kart og kompass samt enkel GPS 7 deltakere
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(I fjor Kurs i kart og kompass samt enkel GPS 15 deltakere)
Grunnleggende turlederkurs 10 deltakere
(I fjor Grunnleggende turlederkurs 14 deltakere)
Kurs for turledere i bratt lende 4 deltakere
I 2020 planlegges følgende kurs:
2 Introduksjonskurs skred
beeperkvelder
Grunnkurs skred
GPS-kurs
DNT-Ambassadørkurs
Kurs i kart og kompass samt enkel GPS
Kun skredkursene er etter hva jeg vet laget spørreundersøkelse i etterkant av kurs. Her har
tilbakemeldingen vert fin. Det har ikke vært rapportert om uhell i forbindelse med kursutvalgets
aktiviteter.
Ingen utslipp/energisløsing/terrengslitasje utenom det som er vanlig på friluftsarrangement ellers i
BOT.
Kursutvalget tar gjerne imot innspill til andre kurs som BOT bør arrangere.
.

Kveldsturgruppa – prosjekt “Bynære kveldsturer i Bodømarka”
Følgende personer har stilt som turledere: Vivian Selfors, Trond Flateby, Kaja Opsahl, Ann Britt
Fjordbakk, Kari Berg, Kristine Trondsen, Nick Ingham, John-Birger Holtmo, Knut Storteig, Hans
Kristian Smines, Gerd Breivik og Henrik Thronsen. Vivian har vært kontaktperson overfor publikum.
Det har vært ett fellesmøte for alle turlederne.
På hver tur har vi hatt to turledere som har valgt turmål etter vær- og føreforhold. Vi har hatt fast
oppmøtetid kl 18.00, og oppmøtested har vekslet mellom Maskinisten og Mørkvedhallen. Turens
varighet har vært 1-2 timer. Den siste turen hver sesong ble avrundet med bålkaffe.
Ved starten av sesongen har vi utarbeidet «vaktkalender», og ved behov har turlederne byttet tur
innbyrdes. Dette har fungert meget bra.
Resultat:
- I tidsrommet 2. april til 4. juni ble det arrangert 9 turer med til sammen 125 deltakere
- I tidsrommet 20. august til 15. oktober ble det arrangert 9 turer med til sammen 85 deltakere.
- Høyeste deltakertall var 24, laveste var 6.
En hard kjerne av deltakere møtte opp nesten hver gang. Noen av dem er i kategorien «bruker dette til å
komme opp av sofaen», og da føler vi at vi har lyktes med tiltaket.
På evalueringsmøte senhøstes var det positiv stemning etter et år med mange gode tilbakemeldinger fra
fornøyde deltakere. Vi ble enige om å gå på et år til. Det vil bli 9 turer fra starten av april og fram til
første uka i juni og 9 turer fra slutten av august til midten av oktober. Turledergruppa vil bestå av 9
personer, så da blir det to turer å lede på hver. Hvis vi greier å skaffe turledere, vil det også bli noen
turer på Tverlandet.
Dugnad turledelse: 86 timer
Dugnad evalueringsmøte: 7 timer
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3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON
Arrangementskomiteen
I 2018 fratrådte alle de tre medlemmene i arrangementskomiteen sine verv. I 2019 fikk vi på plass to
nye medlemmer, Therese Karlsson og Kristin Danielsen. Det ble ikke tid til å arrangere åpent møte i
dette året, men det første møtet er lagt til 22. januar. Tidligere hadde vi 5 åpne møter per år. Så mange
blir det nok ikke fremover. Til gjengjeld håper vi å nå flere hver gang ved å arrangere møtene på
Stormen bibliotek i stedet for på Sølvsuper.

Informasjonskomiteen
Informasjonskomiteen har ikke hatt aktivitet i 2019.

Redaksjonskomiteen for Til fjells
I høst fikk vi endelig på plass nye medlemmer i redaksjonskomiteen: Elin Beate Johannessen og Svein
Henrik Hedenstad. Vi fikk også tilgang til DNTs nye elektroniske medlemskommunikasjonssystem. Det
brukte vi til å sende ut et elektronisk Til fjells i begynnelsen av desember. Det ble sendt til 1405
personer som er registrert med epostadresse i medlemssystemet og har sagt ja til å motta informasjon
fra oss.
I 2020 planlegger vi ca 4 elektroniske utgivelser.

Kalenderkomiteen
Fra BOT har Ingrid Sjøberg sittet i kalenderkomiteen i år. Leder har vært Bjarne Aronsen i SOT.
Komiteen har hatt ett møte og ellers hatt kommunikasjon på epost.
Årets kalenderbilder er valgt ut blant 100 innsendte bilder fra 23 fotografer. Vi skulle gjerne hatt flere
bilder å velge blant, men vi syns at resultatet ble bra! De siste årene har vi hatt med et kart i kalenderen
som viser hvor motivet på hovedbildene befinner seg. Vi får god tilbakemelding på dette. Også
tegningene til Matti Jäntti som pryder hver måned er populære.
Også i år tok det lang tid å få på plass sponsorer på alle månedene. Det er ikke snakk om store beløp,
men pengene sitter ikke så løst som tidligere. En tidligere sponsor valgte i stedet å sponse ny ovn til ei
av hyttene med tilsvarende beløp som en annonse i kalenderen koster.
Forretningstrykk fikk kalenderen trykket i Oslo, da de ikke har store nok volumer lenger til at de kan
forsvare å ha en stor trykkemaskin i Bodø. Det forlenget trykketiden med en uke, og vi mottok ferdige
kalendere først 21. oktober.
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4 RÅDGIVENDE UTVALG
Bodømarkautvalget
I 2019 har utvalget bestått av Bjørnar Nystrand (leder), Fred Kramer og Hans Kristian Smines, samt Per
Rekkedal fra da han i april 2019 avløste Carl A. Boe. Carl A. Boe bistår fortsatt utvalget som rådgiver
og gjennom fullføring av turskiltprosjektet. Det har vært avholdt seks utvalgsmøter, mange drøftinger
per epost og sms. I tillegg har det vært gjennomført to samarbeidsmøter med Bodø kommune og
Bodømarkas Venner, i februar og i november. Utvalgets leder har representert BOT i utviklingsarbeid
for Kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta i flere møter. Utvalget (Bjørnar Nystrand og Fred
Kramer) har deltatt i et rådgivende organ for utvikling av Geitvågen friluftsområde. Nesten hele
utvalget deltok på åpent møte om besøksstrategi for Sjunkhatten nasjonalpark 2.desember.

Arbeidet i Bodømarka
I tillegg til finpussing av Turskiltprosjektet er det som vanlig foretatt inspeksjoner av løypenettet, samt
en del rydding av kratt og vindfall i skiløypene. Utvalget har fått laget rekkverk i trapp i Skivikskaret,
Rønvikfjellet. Stor takk til Bodømarkas Venner som gjennomførte det praktiske arbeidet.
Et møte med alle rutetilsynene i ble gjennomført 28.mai, men dessverre var oppmøtet dårlig.
Utvalget måtte selv ta ansvaret for skiltoppsett på P-plass ved Nordsia grendehus. I tillegg ble stien
ryddet og kloppet, samt nye skilt langs stien.

Samarbeid med andre lag og organisasjoner
Bodømarkautvalget har god kontakt med Bodø Friluftsforum gjennom direkte kontakt med leder Terje
Cruickshank og gjennom BOTs representant i styret som er BOTs leder Ann Elisabeth Szell. I tillegg
sitter Per Rekkedal allerede i dette utvalget.
Vår kontakt med Bodømarkas Venner er oppretthold ved at Bjørnar Nystrand er medlem i styret.
Per Rekkedal er også nylig valgt inn i Stimuli-styret.
Bodømarkautvalget har brukt ca 200 timer i 2018 til styrearbeid, møter og noe praktisk arbeid.
Løypetilsynene i Bodømarka har meldt inn å ha brukt 50 timer til oppsyn og vedlikehold av løypenettet
i 2019.

Miljø/HMS-rapport
Sikkerhet: Så vidt vites er sikkerhetsrutinene blitt fulgt under dugnadene.
Uhell: Vi kjenner ikke til at det har inntruffet uhell eller nesten-uhell i forbindelse med utvalgets
arbeid.
Miljøoppfølging: Utvalgets arbeid har etter vårt skjønn ikke hatt negative konsekvenser på miljøet.

Planer for 2020
-

-

Vi planlegger fortsatt å få satt opp de 4-5 infotavlene i Turskiltprosjektet som vi har i rest. Her må
vi samarbeide med kommunen som skal sette opp de store infotavlene ved parkeringsplassene for
innganger i marka (Arlia, Heia, Maskinisten). Vårt ansvar blir mindre infotavler ved Asylsetra,
Tussvannet, Skau osv.
Ta initiativ til møter med grunneiere rundt Vågøyvannet og drøfte utvikling og tilrettelegging.
Eventuelt i samarbeid med Bodømarkas venner.
Samarbeide videre med Bodømarkas venner og kommunen (Stimuli) om rutemerking i
Bodømarka.
Vedlikehold av rutenettet.
Omorganisere ansvar for rutene i Bodømarka, eventuelt rekruttere nye tilsyn.
Bistå Tussvatnetkomiteen for å utvikle bedre ruter derfra, f.eks til Erlingbu.
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Naturforvaltningsutvalget
Medlemmer: Audun Sandberg, Eirik Horn Vevelstad, Terje Cruickshank, Inger Johanne Jarnæs (Nytt
medlem fra septenber), Terje Øiesvold (leder).
Utvalget har hatt to møter, 30. april og 4. september, og ellers jobbet over e-post.
Følgende saker er behandlet:

1. Vindkraftanlegg i Norsk natur.
• Innlegg s. 3 i AN lø. 11. mai 2019 ved BOT. Skrevet av Terje etter drøftinger i
utvalget.
2. Nasjonal ramme for vindkraft
• Høringsuttalelse avgitt september ved Terje med solid bistand fra Eirik.
3. Besøksstrategi Sjunkhatten nasjonalpark.
• Terje Ø. har deltatt i utvalget
4. Saltfjell-Svartisen Nasjonalpark – utvidelse og nye vedtekter.
Utvalget ved Audun, har fulgt opp arbeidet med sluttføring av denne store og viktige
nasjonalparken. Saken har ligget lenge i Klima- og Miljødepartementet og vi har
forsøkt å øve påtrykk for å få fortgang i arbeidet. DNT sentralt har på BOTs initiativ
hatt egne møter med embetsverket for å framføre våre synspunkter. Departementet
opplyser nå at det ikke blir fremmet Kgl. resolusjon i 2019, men vil ikke si noe om hva
som forsinker saken. Utvalget vil følge opp saken i 2020.
5. Besøksstrategi Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
• Utvalget har deltatt i diskusjonen om representant
6. DNT-samling i Oslo 4. april.
• Terje Ø. deltok
7. Møte med styret i BOT 9. mai.
- Eirik og Terje deltok. Særlig to saker krever videre diskusjon vedrørende implementering i BOT
sin virksomhet:
1. Vurdering av begrensing på egen virksomhet i forhold til slitasje og naturmangfold.
Det gjelder kanskje særlig 10 på topp, men også ny aktivitet som ved Tussvatnet.
2. Årlige møter med fylkesmannens miljøvernavdeling
8. Tillitsvalgsamling på Gjælentunet 19. oktober.
- Terje deltok og holdt innlegg i samsvar med drøftingene på utvalgsmøte 4. sept.

Hedersmerkeutvalget
Utvalget har bestått av Knut Storteig (leder) , Elin Andreassen og Tine Tangen. Utvalget har hatt tre
møter og har etter sine vurderinger kommet til at vi i år innstiller en kandidat til å motta Turistknappen
og to kandidater til Æresmedlem.
Utvalget har samlet 17 dugnadstimer.
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BOTs jubileumsfond
Fondets fulle navn er Bodø og Omegns Turistforenings fond til 150-årsjubileum i 2040”
BOTs generalforsamling for 2008 vedtok å opprette et jubileumsfond med formål ”å gi støtte til
allmennyttige tiltak i regi av BOT for å fremme et enkelt friluftsliv i foreningens arbeidsområde. Fondet
vil spesielt støtte barne- og ungdomsrettet arbeid, helsefremmende tiltak, samt arbeid for vern av naturog kulturgrunnlaget for friluftslivets utøvelse.”
Generalforsamlingen velger jubileumsfondets styre som i 2019 har bestått av Reidar Gabrielsen (på
valg i 2020), Arne-Kjell Olsen (på valg i 2021) og André Valen (på valg i 2022). Leder for styret har
vært Reidar Gabrielsen. Styret har ikke hatt fysiske møter i år. Fondet ble i 2017 presentert for ca 100
av de største bedrifter i Saltenområdet i brevs form. I 2018 og 2019 ble det oppdatert informasjon på
BOT sine nett sider, samt laget en brosjyre som ble distribuert bl. a. på standene i Glasshuset i desember
2018 med informasjon om skattefradrag og muligheter for profilering.
Fondet er i 2019 tilført kr 3 495,-. I tillegg har vi renteinntekter på kr 4 531,-. Grunnkapital i fondet ved
utgangen av 2019 er kr 249 491,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på
kr 39 220,- er kr 288 711,-. Det er ikke utbetalt midler fra fondet i 2019, men vi kan nå dele ut
avkastning pr 2019 til et godt prosjekt i tråd med fondets statutter.
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