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Styremøter etc.   
 
Vi har avholdt 13 styremøter i tillegg til årsmøtet 
og behandlet 46 saker, der  flere saker er gjengangere! 
Noen saker behandles via e-poster mellom ansvarspersoner   



 

 

Landsmøte 2017 var arrangert i Kristiansand, leder deltok. 
Møte i Rådgivende utvalg for Lomsdal & Visten, møtet var i Brønnøysund og leder deltok,  
Innfallsport og aktivitet i Tosbotn var spesielt interessant, ingen avklaringer om å gjenopprette 
stien som ble borte i raset 2016. Arild og Asta veksler om å delta på disse møtene. 
  

 
BRT’s  undergrupper/aktivitetsgrupper 

 
Brønnøysund Turlag har i samsvar med DNT’s og egne vedtekter godkjent opprettet flere 
undergrupper, som på lagets vegne og ansvar hver på sitt område dekker utvalgte aktivitetsområder.  
Her gjøres det et flott arbeid m. a. for å aktivisere og rekruttere nye aktive friluftsvenner.  
 
Det har i 2017 vært tre aktive Barnas Turlag aktivitetsgrupper, Sømna,, Brønnøysund og Vega Barnas 
Turlag.  
 
Den nystartede gruppen i Sømna har  kommet godt i gang. Gruppen har i 2017 vært ledet av 
Irene Nordal, Hans Gunnar Holand, Silje Aanes, Ester Dybvik og Simone Alfredsson. 
 
Størst aktivitet har det vært i Brønnøysundgruppen som har hatt eget styre bestående av 
Solveig Lomsdal, Renate Mathisen, Kjell Iver Johansen, Per-Martin Olderbakk og Silje Lillefjell      
 
Også på Vega har det vært stor aktivitet. Her har gruppens ledelse vært Elin Evensen, Åse Kristine 
Lyngen og Stine K. Trondsen 

I tillegg har styret i 2017  godkjent gjenoppretting av en egen Fjellsportgruppe, under ledelse av 
Thomas Bakken, Merete Falch, Vemund Gaukstad, Linda Saltnes og Solveig Lomsdal. 
 
Det har også i 2017  vært en DNT-ung undergruppe , men på grunn av at sentrale personer har reist 
bort på skole har aktiviteten i 2017 ikke vært på samme nivå som tidligere. Det er i øyeblikket fortsatt 
uavklart hvem som i 2018 skal følge opp dette arbeidet.  
 
Undergruppene forutsettes også i 2018 å kunne ha sine egne interne ledere og styrer som innenfor  
av turlagets styre fastsatte økonomiske retningslinjer,  bestemmer og finansierer egne planlagte  
aktiviteter. Dersom det i arbeidsåret skjer endringer i ledelsen må dette meldes fra om til turlagets 
styre. 
 
Når det gjelder  økonomiforvaltningen har det  med dagens regnskaps- og økonomistyringssystem i 

2017 ikke vært mulig å sikre nødvendig gjensidig oversikt og kontroll.  Erfaringen har vist at 

det for hele turlagets økonomiforvaltning trengs både et forbedret regnskapsopplegg og 

klarere styringsregler for samarbeidet med hver enkelt undergruppe.  I tillegg vil det i dialog med 

den enkelte gruppe foretas en gjennomgang med sikte på å få til et smidigere og mer oversiktlig 

plan- og rapporteringssystem, kanskje må det vurderes ekstern hjelp.                                                             

 
Men dette løser heller ikke alle problemene i forhold til oversikten og den enkelte aktivitetsgruppe’s 
regnskap. Leder foreslår det fra 2018 opprettes en konto felles for de tre barnas turlag, noe som ble 
drøftet og nedstemt på styremøte i mars.  Ansvaret påhviler leder og slik det fungerer i dag er det 
ikke tilfredsstillende,  styret har så langt ikke villet gå inn i detaljene angående skyggeregnskapene.  

 
Medlemstall og kontingent 

 



 

 

Brønnøysund Turlag  er medlem av Den Norske Turistforening (DNT) som I 2018 feirer 150 år med ca 
300.000 medlemmer, 57 medlemsforeninger og ca 550 hytter. 
 
BRT’s  medlemstall  har i 2017 vokst fra  405 i 2016 - til 465 , tall basert på DNT’ s medlemslister fra 1. 
november 2017. Tall og statistikk er alltid spennende. Hvor vokser det mest i BRT 
DNT – ung vokste aller mest fra 18 medlemmer til 48 medlemmer i 2017. 
                        Vega                                                          58      « 
                         Sømna har vokst til                                71     «               
                         Brønnøysund                                         316    «                
                         Vevelstad                                                    4      «                   
                         Bindal (1 ny livsvarig medlem 2017)    16    « 
 
Kontingenten har i flere år vært lavere enn ordinær DNT sats. Nå som vi har en hytte 
og er i ferd med å bygge egen hytte valgte styret den anbefalte DNT- medlemskontingenten.   
2017 var et prøveår med høyere kontingent og nok et år økte vi medlemstallet. 
Vi håper medlemmene – gamle og nye ser verdien i DNT tilbud om «det enkle friluftsliv», og fortsatt 
vil støtte opp om lokallaget BRT og DNT sentralt. BRT får refundert ca 2/3 av medlemskontingenten, 
pluss noe for eget hyttetilbud/antall senger og turløyper som merkes etter DNT’s merkehåndbok. 
Gevinsten blir større tilbakeføringer av penger til BRT når vi benytter samme kontingent som DNT.  
 

 
Økonomi 
 
BRT har i 2017 hatt en nøktern drift og turlagets økonomi er,  slik som det fremgår av vedlagte  
Regnskapstall  god. Dette har også åpnet for at laget i 2018 har kunnet inngått kontrakt om kjøp og 
levering av ny hytte i Sømna.  I tillegg til egenkapital og dugnadsinnsats fra medlemmene vil denne 
investeringen bli søkt delfinansiert med tilskuddsmidler.  Det vises her til redegjørelsen vedrørende 
Holandsbua.  
 
I tillegg til aktiv søkning etter sponsormidler håper vi også på økte inntekter fra Norsk Tipping etter at 
BRT gjennom registrering i Frivillighetsregisteret og Grasrotregisteret vil motta 7 %  av spilleinnsatsen 
fra  medlemmer som velger oss som sin grasrotmiddelmottager.      
            

 
Turer og Turbokser 

 
Det har i 2017 vært gjennomført flere vellykkede turer i BRT’s regi.  Ødegårdsløpet ved Liv Jorun og 
Geir Ebbesen først i mai  er gjerne en sikker vinner. I 2017 skulle den markere Brønnøysund Turlags 
90 års-jubileum – og det ble en kjempesuksess med 45 deltakere. Full middagsservering med kaffe 
ble tryllet frem av Brita og Hallvard Kristensen ved deres nydelig hytte/hyttested ved Fuglvatnet. 
Rekordmange deltok og serveringen, stemningen og dagen ble helt topp!  
 
Vår neste suksess var Trollvasstinden på Vega, med 29 deltakere i noe ulikt tempo mot toppen, trass i 
fellesturtempo! Toppen fremsto snødekt og vakker på de siste høydemetrene opp til 799.  
DNT’s røde Turboks kom på plass med god hjelp av Ditlef Trøan  og Asta Høyland.  
Ekstra minneverdig var en fotograferende utlending som haiket med oss – og mange fine bilder kom 
tilbake til oss som takk for følge.   
 
Deretter ble Tosfjellet - langs de gamle Telegraf-fundamentene og ned til Tosdalen og videre utover  
den nye anleggsveien til tunnelåpingen en fin markering av årets KOM DEG UT  dag 3. september. 



 

 

Mange deltok selv om terrenget var i våteste laget. På Tosen-siden var det høstlig og fint, på gården i 
Tosdalen hilste Roar Jakobsen oss velkommen og vi fikk en fin orientering om stedet og utviklingen. 
Dette var en  fellestur med Brurskanken Turlag der Tone Fiplingdal var samarbeidspartner.  
Magnar Solbakk var invitert og krydret turopplevelsen med fakta rundt den gamle «Telegrafruta«. 
 
I tillegg til disse turene det skitur på Tosenfjellet, tur til Nordre Høyholmstinden, Breivasstinden og 
Lysingen – Lysinghesten til Holandsbua og egen fellestur ved «Sommardagane i Sømna». 
 
Den tradisjonelle langturen/overnattingsturen med Elgviddevatnet som mål måtte avlyses pga lite 
egnet vær/værmelding, det samme med overnattingsturen Langfjorden / Strompdalen  
 
DNT / BRT ‘s turbokser finner vi på Grøndalsfjellet, Breivasstinden, Sæterfjellet og Durmålstinden,  
og nytt av året er turboksen på Trollvasstinden 799 moh. 
 
Med utgangspunkt i den nye eiendommen «Holandsbua» har Asta Høyland merket ny turløype opp 
til  Lysinghesten fra Holandsbua.  Denne turstien var merket i 1980 åra, men fullstendig overgrodd. 
Asbjørn Moen var til god hjelp for å finne tilbake til deler av denne gamle turstien,  turboks er 
plassert på varden ved Lysinghesten 608 moh. 
Det er delvis merket  løype over til Lysingen, den blir nok ferdigstilt i 2018. Videre T merket turløype 
ned til Frilstadskardet og tilbake til parkeringsplassen. 
Den gamle stien fra parkeringsplassen langs vannkanten er også på plass, raset ved Holandsvatnet i 
1983 ødela mer og mindre denne traseen,  nå er den absolutt fremkommelig et trivelig valg! 
 
 Til «Prosjektet Lysingen og omegn tursti» samt for oppsetting av nødvendige opplysningsskilting ved 
parkeringsplassen  er det som en del av Holandsbua-prosjektet søkt om tippemidler til Turstien. 
Steg 2 i planen er ny turløype via Frilstadskardet – Brekkfjellet – Bøfjellet og ned en traktorsti til midt 
på Holandsvatnet. Dette tenkes ferdig våren 2018,da med ny søknad.  Det er en forutsetning å 
tilrettelegge turstier/stinett  når en ønsker å søke tippemidler til en ny hytte. 

 
Brønnøysunds Turlag turprogram for 2018 / eget ark  
 
Ødegårdsløpet,  Breivasstinden,  Gullsvågfjellet, Nordre Høyholmstinden, 

Lysingen og Lysinghesten mm, Trælneshattn til Gåsheia, overnattingstur til Breivatnan august 

 
Holandsbua      

 
Holandsbuaprosjektet har i 2017 vært og vil i 2018 fortsatt bli Turlagets største og viktigste 
innsatsområde både når det gjelder økonomi og dugnadsaktivitet.  
 
Styret har, basert på gaven fra familien Holand,  siden forrige årsmøte videreført arbeidet med å 
etablere sitt eget hytteprosjekt ved Holandsvatnet i Sømna. Den gamle hytta der med tilhørende 
uthus er revet og en mindre sikringsbu som er  under oppføring vil bli ferdigstilt i mai-/juni 2018. Det 
er så langt utført mye og godt dugnadsarbeid under ledelse av Ole-Martin Lundberg 
 
Ny tidsmessig  hovedhytte tilpasset DNT’s ordinære standardløsning er i 2017 bestilt for levering i 
august 2018. Forut for dettet er det og vil fortsatt måtte bli  utført mye dugnadsabeid  i form av 
fjerning av trær og rydding av tomt, samt klargjøring av fundament for hytta.  I tillegg  gjenstår 
fortsatt mye innredningsarbeid i sikringsbua. 
   



 

 

Det har vært god kontakt med Sømna kommunes teknisk etat og grunneierne i området.  Det er  også 
anskaffet båt med påhengsmotor og kano for adkomst  og  bruk i  vatnet.  Mer vil etter hvert komme 
på plass, men allerede i dag er dette et flott tilbud for DNT-medlemmer og andre lokale turgåere.  
 
Byggemeldinger er innsendt Sømna kommune og det er engasjert profesjonell hjelp til oppføring av 
fundament for plassering av ferdighytte i elementer er tenkt bragt frem til tomta med helikopter.   
 
Finansieringen av prosjektet er i hovedsak også på plass. Det er søkt om  tilsagn om tilskuddsmidler 
fra m.a. lokale banker , tippemiddelordningen og Olav Thons stiftelsesfond til begge hyttebygningene 
og til merking/skilting av anlegget med tilhørende turstier. Foreløpig er innkommet  noe tippemidler, 
samt tilskuddstilsagn  fra Helgeland sparebank. I løpet mai 2018 håper vi på positivt svar også fra de 
øvrige.  
 
Turlaget bidrar dessuten med øremerket egenkapital .  Det er i fremdriftsplanen for prosjektet også 
her lagt opp til mye dugnadsinnsats  m.a. når det gjelder tomte - og innredningsarbeid.   Invitasjoner 
vil etterhvert bli sendt ut, der  alle medlemmer og andre interesserte oppfordres til å delta. Vi håper 
selvsagt også på fortsatt positiv innstilling og hjelp fra Sømna kommune, samt fra både engasjerte 
medlemmer og andre brukere  i Sømna          
 
Et nytt og hittil ikke diskutert punkt er hvor vidt vi trenger/skal ha en utedo i forbindelse med 
gapahuken som er planlagt. Når vi først har gravemaskin i området/til grunnmuren, ja så må vi nå 
planlegge hva som trengs, spesielt med tanke på skoleklasser og barnas turlag skal brukere. 
    
 

Tanker ved et nytt arbeidsår ved leder! 
 
Vi må fortsatt strekke oss fremover, Brønnøy er uten egen hytte og det bør være et mål. Vi har 
jobbet med Øvre Bjørnstokken og Steinhytta på Tosfjellet (Grane) som de mest aktuelle 
områdene, områder med store muligheter for naturopplevelser og aktiviteter.  
Med ca 1.2 mill på bok og dagens ordninger for tippemidler og andre støtteordninger er det absolutt 
mulig  å ha nye mål;  en ny hytte i tilknytning til Nasjonalparken eller Tosfjellet. 
 
2017 har på alle måter vært et år med mange aktiviteter, dugnadsinnsatsen og barnas turlag styre 
fortjener ekstra takk, og det er selve dugnadsinnsatsen som er den bærende kraft i DNT, som i år 
feirer 150 år sammen med alle medlemmene og med mange flotte turtilbud over hele landet.  
BRT er i ferd med å nå målet ned egen turistforeningshytte i 2018. Styret har valgt å få den nye hytta 
ført opp av Rana-hytta’s snekkere.  Etter dette skal det aller meste være egen dugnadsinnsats. Uten 
gode medhjelpere, interesserte medlemmer, trivelig turdeltakere og positive grunneiere ville mye 
vært annerledes.  Nevner også Sømna kommune som bidrar til at søknader behandles raskt og 
løsningsorientert. 
Som leder gleder jeg meg over at vi nå er i ferd med å lykkes - nå målet om en ny DNT hytte - der 
kapitalen fra salget i Navan  var merket ny hytte og Sør-Helgeland får sin første turistforeningshytte! 

Nye mål venter - nye utfordringer må tas – respekt og samarbeid er et nøkkelord! 
 

                                                                                              
Brønnøysund 7. mars 2018 
   Asta Høyland, leder         
 
         
                                                                        


