
Turprogrammet 
for 2022

Hovedprogram 

Seniorturer

I 2022 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 navnelis-

te på deltakere slik at de kan nås i tilfelle smitte. Det 

er mulig dette endrer seg i løpet av året.

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
18.-20. februar

LØKJELSVATNHYTTA
Kjøring i egne biler med oppmøte på Etne Senter kl. 15, vi kjører videre 
i samlet følge til Litledalen og opp på parkeringsplassen på Kritle (P-av-
gift kr. 50,-). 
Vi spenner på oss skiene og får forhåpentlig en nydelig tur i fullmåne-
skinn til Løkjelsvatnhytta. NB! Husk god hodelykt i tilfelle det er over-
skyet. Turen til hytta er ca. 5 - 6 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. 
Maks antall deltakere: 12
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller (langfeller) 
og må kunne ferdes på ski med ryggsekk.
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1100 kr/ 1500 kr 
Ungdom 19 til 26 år: Medlem DNT/ikke medlem: 850 kr/1500 kr.
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og administra-
sjon. 
Turledere: Eli S. Severinsen mobil 977 57 445 og Heidi Stueland

26. februar

SKITUR TIL VESLENUP 
På fjellski eller randonee.
En skitur til Veslenup er en fin fjellskitur eller en nybegynnervennlig 
randoneetur. Toppen ligger nord for Haukeliseter i relativt lett høyfjell-
sterreng og er en frittliggende fjelltopp med flott utsikt (om været står 
oss bi).  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 
oppmøte sted. 
Turleder: Roald Bø 

MARS
12.-13. mars

VINTERTUR ETNEFJELLENE  
FRA MARKHUS TIL SKROMME
Oppmøte Flotmyr lørdag kl. 08 for felleskjøring til Markhus og Skrom-
me. Første dag går vi fra Markhus, gjennom Fagerskar til Sandvasshyt-
ta (for overnatting), og muligens en tur i området her. Andre dag går 
vi så via Vaulavatnet til Simlebu, for så å gå rundt Simlenut via Mjølke-
stølen og ned til Skromme.  Her har vi parkert bil til transport tilbake til 
Markus for henting av øvrige biler. NB! turen kan bli endret etter 
vær og føreforhold.
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller (langfeller) 
og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 650 kr/ 950 kr 
19 - 26 år: Medlem /ikke medlem 450 kr/ 950 kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og administra-
sjon. 
Turledere: Inger Åmodt 41 24 60 58 og Lars Kristian Gjerde.

18. – 20. mars

MÅNESKINNSTUR TIL SIMLEBU
Kjøring i egne biler med oppmøte på Etne Senter kl. 15, vi kjører videre 
i samlet følge til Skromme for parkering.  
Vi spenner på oss skiene og får forhåpentlig en nydelig tur i fullmå-
neskinn til Simlebu. NB! Husk god hodelykt i tilfelle det er overskyet. 
Turen til hytta er ca. 5 - 6 km og vi bruker ca. 3-4 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. 
Maks antall deltakere: 12 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller (langfeller) 
og må kunne ferdes på ski med ryggsekk.
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1100 kr/ 1500 kr 
Ungdom 19 til 26 år: Medlem DNT/ikke medlem: 850 kr/ 1500 kr. 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og administra-
sjon. 
Turledere: Eli S. Severinsen, 977 57 445 og Heidi Stueland

27. mars

VALLDALEN – REINSNOSI
Fra Flotmyr i egne biler kl.7.30 til Valldalen. Turen starter ved Bråstøl 
eller lengre inne avhengig av snøforhold på veien. Vi går opp Stor-
tavatnet og videre via Revseggi/eidet til Reinsnosi (1693 m.o.h.) 
Nedturen blir samme vei som vi kom opp med noen flotte nedkjørin-
ger. Turen er beregnet til 5-6 timer.  
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller (langfeller) og 
gode skiferdigheter. 
Turleder: Birger Heggheim.

APRIL
2. – 3. april

SAUABREHYTTA PÅ KANTEN AV FOLGEFONNA
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl.08.00 til Espeland hvor vi parkerer. 
Her starter skituren, og går via Blåvatni til Sauabrehytta for overnat-
ting. 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: 650 kr/ 950 kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og administra-
sjon. 
Turledere: Lars Kristian Gjerde og Inger Åmodt, 412 46 058

3. april

TROLLAVASSNIBBÅ
Første delen av stien går bratt opp gjennom skogen, men etter ei stund 
kan du hvile på fine utspring med flott utsikt vestover. 
Trollavassnibba på Tittelsnes i Sveio fra steinbruddet/skulen via alter-
nativ rute som går om Valesåta. Like etter Valesåta kommer vi til et 
stiskille. Deretter følger vi langs gjennom skog/myr på til en krysser 
elven, her møter en den ”vanligste” ruten opp, og resten av turen gås 
mesteparten på fjell opp mot toppen.   
Vi tar en kjapp svipptur oppom selve Valesåta og ser på utsikten der 
på vei opp. Denne turen har mange alternative ruter opp, spør gjerne 
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turlederne om disse om en har lyst til å gå på egen hånd senere. 
Oppmøte på Kleivo kl 10:00: Vi møtes like etter Valestrand Oppvekst-
senter (skolen), ved rødt hus (Kleivo) på høyre siden av veien kl 10:00. 
Deltagere oppfordres til å ordne felleskjøring privat om det er flere 
som melder seg på sammen. Om noen har behov for eller 
ønske om felleskjøring, så ta gjerne kontakt med turledere på sms/
telefon litt i forveien så prøver vi få organisert dette. 
Turledere: Anne Kallevik Grutle 934 55 062 og Henning Ervik 480 
11 971

6. april

HODNAFJELLET OM VARDEN
Oppmøte ny parkeringsplass ved Hodnafjellet. Start fra parkerings-
plass kl. 17.00. Det er oppgradert avgiftsbelagt flott parkeringsplass 
ved Hodnafjellet i Tysvær kommune. Avgift 50 kr som går til Skjold 
Idrettslag. Parkeringen ligger på motsatt side av veien og har gjerde-
klyver og undergang slik at den trafikkerte europaveien ikke trenger å 
krysses til fots.  
Turlengde 5,2 km og antatt tid ca. 2 - 2,5 timer. 
Turbeskrivelse: Hodnafjellet er et landemerke med sine 325 m.o.h. 
ved E 134/E39 innerst i Grindafjorden. 
Turen starter på traktorveg oppover i lia, først i østlig retning, senere 
mot sør. Skiltet og merket videre. Det er 2 stier direkte oppover til 
Hodnefjell. I starten følger vi den østlige ca. 800 m oppover. Der vi tar 
vi av mot venstre på nymerket rute oppover mot Varden (som ligger i 
Vindafjord kommune); flott sti med «ny» utsikt mot Hodnefjell på veien.  
Passerer et stort vann på høyre side, og snart et mindre vann rett før 
Varden som ligger 280 m over havet. Flott utsyn fra toppen.  Vi tar 
turen videre mot Hodneajell i vestlig retning; følger da merkingen for 
Skjold på tvers.  Storslått utsikt i alle retninger fra Hodnafjell.  Nedover 
har vi to valg; begge rødmerket og med tydelig sti med klopper på 
bløte partier. Vi tar den vestre stien, og følger fjellplatået mot nord, før 
stien går brattere nedover, Denne delen er også nymerket og tilrette-
lagt med steiner.  Det er satt opp en hvilebenk et lite stykke under top-
pen; med flott utsyn derfra. Også et perfekt sted for fellesbilde.  Obs: 
Sauer på beite. Husk båndtvang. 
Turledere: Hans Enerstvedt og Tor Leif Helgesen

20. april

RAMBASKÅRDFJELLET-OMRÅDET (NORD-VEST 
KARMØY)
Oppmøte på kjøpesenteret ved inngangen til Jysk på Helganesve-
gen/Flyplassvegen like vest for Park Inn Haugesund Airport. kl 17. 
Herfra kjører vi Kvalavågsvegen til god parkeringsplass ved Litla Ro-
tatjørna. Her starter også grusveien østover over gassrørledningen. 
Turbeskrivelse: Vi starter ved å gå ca 100 m vestover på Kvalavågsve-
gen, tar av veien inn på sauebeite og til Revadalen. De passerer vi et 
par gjerdeklyvere og går nord og ut av dalen og mot Rambaskårfjel-
let. Fra toppen er det kjempegod utsikt både vest mot Utsira, Feøy og 
Urter. Avaldsnes Grunneierlag har satt ut bord og benk på toppen. Vi 
følger en sti ned fra Rambaskårfjellet på sørsida mot skaret Rambaskar 
og går på god sti sør til Kalstøvegen. Vi følger stien ca 30 m og går 
igjen på god sti via et lekeområde og gapahuk tilbake til Revadalen og 
til parkeringsplassen. Turen er på ca 6 km og tar ca 2 timer. 
Turledere: Thorleif Odland 450 82 173, Giovanni Fresi 917 70 857 
Kjentmann: Bjarne Engevik 975 15 417

23. april

VASSDALSEGGI
Oppmøte og turen starter fra Haukeliseter kl. 10.00.  Vi går over Stå-
vatnet og inn Lisledalen før vi går opp ryggen og følger eggen utover til 
toppen av Vassdalseggi som er Rogalands 
høyeste fjell. Turen er på 22 km t/r og ca 700 høydemetere. Innmar-
sjen er rimelig flat de første 4-5 km så de som vurderer randonee bør 
være erfarne. Retur til Haugesund søndags kveld.  Krevende tur med 
fine nedkjøringer på tilbaketuren.  Krav til deltakerne: 
Deltagerne må ha fjellski, skifeller (langfeller) og må kunne ferdes på 
ski med ryggsekk. Turledere: Roald Bø og Ole Schiefloe.

24. april

HAUGESUND PÅ LANGS – ÅRETS FINESTE SØN-
DAGSTUR
Søndag 24. april arrangeres Haugesund på langs for 8. gang.  
30. APRIL – 1 MAI TOPPTUR PÅ SKI TIL ØVRE SANDVATN 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 08:00 til Røldal skisenter.  Her tar vi 
trekket til topps og går inn til Øvre Sandvatnbrakka via Hadle Grøne, 
ca. 2 t. Ettermiddagstur i området, f.eks. til Inste Tinden.  
Søndag går vi tilbake til Hordadalen, ruta øst for Smalatinden, med 
mulighet for en topptur til Røldalsåta.  
Krav til deltakerne: 
Deltagerne må ha fjellski, skifeller (langfeller) og må kunne ferdes på 
ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 700 kr/ 1000 kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag og administra-
sjon og heiskort til skiheis med kr 80 pr person. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med sjåfør og er 
10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Roald Bø og Inger Åmodt

MAI
1. mai

RUNDT HAPNES (NEDSTRAND)
Oppmøte kl 0900 på Flotmyr, felleskjøring til Helgaland på Ned-
strandslandet,  ( kjør til Hinderåvåg, ta av mot Vassendvik, kjør til 
Helgaland, parkering langs vegen, bomveg til Hapnes). Turen starter 
kl 1000 
Turen går på god grusvei, så vanlige tursko går fint. Turlengde ca 18 km. 
Vi går vegen mot Hapnes, etter ca 6 km tar vi av til høyre og går rundt 
neset.  Hapnes er og vel verdt ein tur, her er det mange velhaldne gard-
stun, som blir brukt som feriestader nå. 
På vegen tar vi en avstikkar ned til den fråflytte garden Solheim med 
fin utsikt mot Vindafjorden; Solheim er ein nydeleg plass ( funfact: der 
ingen skulle tru’ har vore der...) 
Vi går vidare mot Hapnes og tar turen nedom.  Her var det tidlegare 
busetnad og 8 gardar i drift. 
Turledere: Per Fatland 901 66 357 og Jone Hatteland 911 01 617

8. mai

NORDSIDA AV ÅKRAFJORDEN – KULTURHISTO-
RISK VANDRING – NATURLOSTUR
Kulturhistorisk vandring langs fjorden; frå Kvandal -Teigen, innom 8 
nedlagde gardar med kvar sin historie.Oppmøte sted og tidspunkt – Vi 
møtes på Flotmyr (parkeringsplassen mellom FKH stadion og busster-
minalen) kl. 08:30 for å fylle opp bilene og kjøre sammen innover mot 
Åkrafjorden.  
For andre som ikke har så lang kjørevei, møtes på Viskjer kl. 10:00 
Turfølget blir skyssa med båt over fjorden og starter spaserturen i 
Kvandal. 
Videre går vi på god sti langs fjorden. Turen tar oss forbi åtte nedlagte 
gårder, hvor turleder forteller om driften på gårdene i gamle dager. 
Turen er ikke spesielt krevende, men har en lengde på 10-12 km. Vi 
bruker rundt 6 timer og tar oss tid til pauser og historiefortelling fra de 
åtte gårdene. 
Turen ender i Teigen hvor båten venter, og vi blir skysset tilbake til 
bilene ved Viskjer. 
Ta med mat og drikke og godt fottøy. 
Pris: 250 kr medlem, 300 kr ikke medlem. Dekker båttransport, 
turledelse og administrasjon. 
Turledere: Per Fatland  901 66 357 og Belinda Lid Gundersen, 971 
75 774

13. – 14. mai

FOLGEFONNTUREN
Buss fra Flotmyr fredag kl. 17.00 til Mauranger. Videre til Sundal for 
overnatting. Husk å ta med mat, sovepose og liggeunderlag. På kvel-
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den griller vi, og du tar med grillmat om du ønsker det. Ta også med 
mat til neste dag, både frokost og niste. Det er en lang og krevende 
tur. Det du ikke trenger på skituren kan du legge igjen i tilhenger. Den-
ne kjøres til der bussen plukker dere opp etter tur. 
Turen starter til fots fra Sunndal lørdag morgen kl. 06.00, opp Keiser 
Wilhelms ridesti til Breidablikk (1300 m.o.h.) hvor vi tar på oss skiene.  
Etter en lengre pause på Fonnabu går turen videre til fonnas høyeste 
punkt (1661 m.o.h.) og hvis vær og føreforhold er bra går vi til Vinter-
tun, hvis ikke går vi ned til Tokheim i Odda. Ankomst vil være mellom 
kl. 18.00 - 21.00, der bussen venter på oss og tar oss hjem til Hauge-
sund. Dette er en svært krevende tur. 
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: 1 500kr/ 2 000kr 
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, felles middag, buss og admi-
nistrasjon. 
Turledere: Ole Schiefloe, 959 38 661, Ivan Hauge og Inger Åmodt.

15. mai

GRÅHORGJA
Gråhorgja eller Gråhorjo, kjært barn har mange navn - er et av de 
høyeste fjellene i distriktet med sine 740 moh., og er vel verdt en tur! I 
klarvær kan en oppleve et fantastisk panorama.Gråhorga ligger i fjell-
området mellom Bjoa og Ølensvåg, og kan nås fra mange kanter, folk 
går opp fra både Ølensvåg, Vaka, Haugsgjerdet og Bjoa. 
Oppmøte:  Vi møter opp ved parkeringsplassen på Amanda Storsen-
ter nordvest for senteret kl 09:00.   
Dersom noen foretrekker å møte opp direkte kan en alternativt møte 
opp ved turstart kl 10:00, 
Grov kjørerute fra amandasenter til ca. startspunkt (rett før en krysser 
elva er det en avkjørsel som ikke er merket på ”google maps” opp til 
parkeringen: Følg fylkesveg 543 frå Ølensvåg til 
Innbjoa, ca 15 km utover langs fjorden. Ta av til venstre ved skilt til Da-
len. Følg veg skilta til Dalen, i andre vegkryss følg veg skilta til Eikås, like 
før brua i Eikås ta av til venstre og følg skogsbilveg opp til til tømmer-
velteplass/ parkeringsplass. 
4 km en veg og ca 6 timer 
Turledere: Line Silde Bungum, 453 93 225 og Henning Ervik  480 
11 971

18. mai

STAUPEFJELLET
Turen starter fra Avlesset, rundt 3 km nord for Liereidkryss sør. Her er 
det et lite grus- og steinuttak på høyre side av E39. turlederne vil stå 
her med turistforeningsvester på oss. Vi går oppover mot Breimyr der 
vi tar av til høyre og går stien og dalen oppover mot Hopsfjellet. Like 
før toppen av Hopsfjellet tar vi til venstre langs sida, ned i søkket og 
over mot Staupefjellet. Staupefjellet ligger 10-15 minutters gange nord-
øst for Hopsfjellet. Fin tur med god utsikt i alle retninger fra toppen. Vi 
følger dalen ned fra Staupefjellet. 
Turledere: Anne Kallevik Grutle, 934 55 062 og Leif Grutle

29. mai

GAUPEFJELL I VATS
Oppmøte på Knapphus bensinstasjon v/Gatekjøkken kl 10.00 - kjører 
samlet videre derfra: 
Tilkomst til P-plass og info.tavle: Ta av E 134 v/ Knapphuskrysset og ned 
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 Vatsfjorden og så opp mot Stokkadalen. 
Etter 2,8 km ser du skilt for PARKERING ved skilt til Tordisnuten og 
Gaupefjell ved bakketopp ovanfor vegen til Olav Tjeltveit. Parker bilen 
v/P-plass og gå tilbake til turstiskiltet - gå 250 m på denne vegen - der 
finn du info.tavle og skilt og merka sti til Gaupefjell.        
 Lengde: Om lag 6,5 km t/r. Tidsbruk: 2,5 t t/r ved vanleg gange. 

Vanskegrad: Blå tur – men har nokre bratte parti. 
Terreng: Skogsveg eit stykke oppover og så inn på godt merka og ryd-
da sti som slynger seg oppover gjennom bjørkeskog og litt blanda 
vegetasjon.       
Opplysningar: Stien er godt rydda og merka. Det er litt vått enkelte 
plasser. Bruk gode fjellsko. Frå varden er det god utsikt innover Yrkes-
fjorden og Kossfjorden   og innover Vindafjorden.      
Turledere: Jon Olav Velde, 905 54 134 og Karl Andreas Karlsen

JUNI
1. juni

SANDHÅLAND PÅ SØR-KARMØY.
Bli med på tur Fra Mjåvatnvegen ved Sandhåland på Sør-Karmøy og 
rundt Litlavatnet. 
Oppmøte sted og tidspunkt: Frammøte ved KIWI på Langåker kl 17:00 
Fra KIWI på Langåker kjører vi samlet til Mjåvatnvegen for parkering 
på god parkeringsplass. Vi går på god sti nordover Prestavegen til 
Litlavatnet. 
Nå går vi på vestsida av vatnet og følger Roystien til den treffer stien 
fra Kvilhaug til Ytra Holmavatnet. Nå dreier vi mot øst til vi når Ytra 
Holmavatnet. Vi tar turen nedom til gapahuken ved Litlavatnet der de 
tøffeste kan ta seg et bad. Så på sti mot sør og vest til parkeringsplas-
sen. 
Turen er på ca 5 km og tar ca 2 timer 
Turledere: Thorleif Odland, 450 82 173 og Giovanni Fresi (917 70 
857)

15. juni 

KULTURSTI LANGS EI Å NATURLOSTUR 
Oppmøte på Knapphus bensinstasjon v/gatekjøkken kl. 17.30 - kjører 
derfra 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.    
Avstand: 2 km opp langs elva til kraftverksinntaket til Blikraåna kraft-
verk. 
Tidsbruk: 1 t opp til kraftverksinntaket. 
Vanskegrad: Blå/raud tur – familietur, men litt krevande. 
Terreng: 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, kvernsteinar, minikraft-
verk, kyl-asketre, revebås/-felle, murar etter oppgangssag,  kraftverk-
sinntak.   Stien går også vidare til varden på Vardafjellet der me går 
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. 
Fottøy: Fjellsko. 
Turledere: Jon Olav Velde 905 54 134 og Lena Stølås
 

25. – 26. juni

FJELL- OG STØLSTUR I IMSLANDSFJELLENE
Oppmøte Flotmyr sør kl 12:00. Derfra kjører vi i felles biler til Imsland. 
Etter ankomst blir det lokal tur i nærområdet (2-3 timer) og i tillegg en 
liten guidet tur i den vernede bebyggelsen i det gamle idylliske strand-
stedet Imslandsjøen. Deltakerne sørger selv for matpakke lørdag. 
Overnatting på to private hytter ved Imslandsjøen. Det serveres tre 
retters middag på kvelden og frokost om morgenen (pluss matpakke 
søndag) 
Etter frokost søndag blir det er lengre tur på 6-7 timer i de vakre Ims-
landsfjellene. Før turstart må noen biler parkeres der vi kommer ned i 
Støladalen. 
Fra Brattaland opp mellom Tinden og Fevassnuten til Horgjå/Hor-
ganuten hvor vi i godt vær får fantastisk utsikt 360 grader over bl. 
Folgefonna, Rosendalsalpene, Stord, Steinsfjellet og Utsira (i klarvær), 
Stavanger og Ryfylkefjellene. Videre ned til privat stølsbu for god pau-
se - og deretter videre ned den vakre Støladalen (med flere støler), via 
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Vasstølsvatnet og skogsbilvei og ned til parkering.  
Alternativ rute hvis dårlig vær er sti via Krokavatnet inn til stølen, 
deretter retur enten via Støladalen eller en tur via Damsvatnet før ned 
Støladalen.  
Turen opp til Horgjå vil være krevende - med en del stigning fra Bratta-
land og opp til Horganut.  Ingen vanskelige partier. Deler av turen går 
utenfor sti. 
Området der turen går er urørt, men Eolus/svensk utbygger, har pre-
sentert intensjon om vindkraftutbygging i området. Lørdag kveld vil det 
bli orientert om dette. 
Priser: Medlem 850 kr, ikke medlem 1 100 kr 
Prisen dekker: Overnatting, mat, turledelse og administrasjon  
Turledere: Sigurd Juel Kinn og Audhild Sannes

AUGUST
12. – 15. august

JOTUNHEIMEN – MED GLITTERTIND  
OG GALDHØPIGGEN
Vi møtes på parkeringsplassen ved Obs Haugesund fredag 12/8 kl 
08:00 og kjører med leid minibuss. Vi kjører til Spiterstulen Turist-
hytte og vil være framme der i god tid før vi blir servert en 3 retters 
middag kl 19:00. 
Lørdag 13/8: Vi starter turen vår fra Spiterstulen (1111 moh) og går 
opp til Glittertind (2452 moh), beregnet tid på turen er 9 timer tur/
retur. Etter endt gåtur kjører vi direkte med bussen en times tid videre 
til Juvasshytta hvor vi skal overnatte. Her serveres vi en velfortjent 3 
retters middag 
Søndag 14/8: Etter frokost starter turen mot Galdhøpiggen. Over 
Styggebrean blir vi ledet av brefører. På toppen kan det kjøpe vaffel på 
hytta. Retur samme vei, beregnet tid 7-8 timer tur/retur. Også denne 
kvelden tilbringes på Juvasshytta og vi serveres igjen en 3 retters mid-
dag. 
Mandag 15/8: Etter frokost starter bussturen hjemover.  Beregnet 
ankomst Haugesund i 18 -tiden. 
Prisen dekker: transport med buss, 3 overnattinger med 3-retters 
middag, frokost og niste, turledelse og administrasjon 
Prisen dekker ikke: Mat under bussturene.  Bussen vil stoppe etter ca 3 
timer, dere kan da kjøpe mat eller ha med medbrakt. 
Turledere: Harald Selsås, 952 11 114 og Heidi Stueland

12. –14. august

BLÅSJØ
Bli med til Perlen i Ryfylke; Strandalshytta og videre til Krossvatn 12-14 
august 2022. 
Avreise fra Flotmyr fredag 12. august kl. 15.00 i egne biler. Vi kjører 
til Oddatjørndammen og parkerer noen biler der til returen søndag. 
Deretter kjører vi tilbake til Øvre Moen og går til Strandalshytta for 
overnatting. Turen inn til Stranddalshytta tar ca. 2 timer. Av erfaring vet 
vi at vi blir godt mottatt og får servert et deilig varmt måltid om kvelden. 
Lørdag spiser vi en god frokost og lager oss niste, før vi starter fot-
turen til Krossvatn. Turen går i et variert og spennende terreng over 
Venaheia og gjennom Vassdalane. Strekningen er ca. 15 km og er 
beregnet til 7 timer gangtid. Hytta ligger fint til med flott utsikt over 
Krossvatnet. Om kvelden lager vi middag sammen, med ingredienser 
fra proviantlageret. 
Søndag går vi sørover langs merket sti, men tar av og følger en 
umerket sti til Skreivassdammen. Vi følger anleggsveien tilbake til 
Oddatjørndammen, som er den høyeste fyllingsdammen i Norge. Vi 
går da langs Norges største energimagasin, Blåsjø. Denne etappen er 
beregnet til ca. 5 timer gangtid. 
Ta med selv: Niste fram til middag fredag kveld og brødmat til frokost 
og niste på søndag. Antall deltakere: 12 
Pris: medlem 2 050 kr /ikke medlem 2 400 kr.  
Prisen inkluderer overnatting på Stranddalen og Krossvatn, 3-rettes 
middag, frokost og niste på Stranddalen, mat fra proviantlageret på 
Krossvatn. Reiseutgifter til transport betales direkte til sjåfør. 
Turledere: Bjørg Kristin Steinsland, 480 83 587 og Eli S. Severin-
sen, 977 57 445

24. august

AURDALSDALEN – STØLSHAUGEN
Oppmøte for turen er Knapphus bensinstasjon v/gatekjøkken kl. 17.30.  
Derfra kjører vi om lag 3,2 km på E 134 frå Knapphus mot Ølen til 
tidlegare Vats gartneri der det står skilt til Aurdal – ta av til høgre. Følg 
denne vegen til endes - 1,4 km - og litt forbi tunet til Haslemo. Her finn 
vi ein god parkeringsplass med info.tavle med opplysningar om mange 
ulike turar i området.   
Turbeskrivelse: Fotturen startar herfrå på god traktorveg i enden av 
Aurdalsvegen. 
Vi følger traktorvegen langs elva oppover forbi Sagflåta og over 
Kleiva bru og videre i slakt terreng til vi kryssar Aurdalselva på ny ved 
Fjellgardsbakken. Her er det hagebenk og turkasse. Vi går vidare 
over brua. Vegen slyngar seg oppover i furuskog til vegkryss med skilt. 
Deretter går vi Tverrelvbrua, og til neste bru over elva. Då er er berre 
å fylgja vegen oppover til Stølshaugen. Gjennom Aurdalsdalen har det 
vore ein gamal ferdselsveg frå Øvre Vats til Sandeid i gamle dagar.. 
Stølshaugen ligg på 328 m over havet.  
Selve fotturen tar ca 2 - 2,5 timar. Distansen er rundt 6 km tur/retur 
Turledere: Jon Olav Velde, 905 54 134 og Niels Hendrikse

27. – 28. august

MOSNES – EIKEMO – BJØNNBÆRNUTEN
Topptur med overnatting i lavvo på nordsiden av Åkrafjorden 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 08.00 til Viskjær i Åkrafjorden. Der blir vi 
hentet av båt som bringer oss over fjorden til Mosnes, der vi starter 
turen opp Mosdalen til Lundal, og over fjellet til Eikemostølene. Ca. 5 
timers tur i kupert terreng. Overnatting i lavvoer i Eikemostølene. 
Lørdagskvelden har vi felles måltid med kortreist mat. 
Søndag morgen starter vi turen mot Bjønnbærnuten 1309 m.o.h. Bratt 
stigning i kupert terreng hele veien. Fra toppen har vi en fantastisk 
utsikt i alle retninger og mot Folgefonna. Retur via Eikemostølene, til 
Eikemo, og tilbake over fjorden til Viskjær. Gangtid ca. 6 timer. Kreven-
de tur, på ca. 1000 høydemeter, i bratt og ulend terreng. 
Turen forutsetter godt vær. 
Priser: 1 500,- medl./2 000,- ikke medl. pr. deltaker. 
Max 12 deltakere. 
Prisen dekker: Båttransport, overnatting i lavvo, fellesmåltid, turle-
delse, kjentmann og administrasjon.  
Turledere: Bjørn M. Nilsen, 911 20 810 og Ole Schiefloe, 959 38 
661 

28. august

BJØNNDALEN RUNDT
Kjøring evt. felles i bilar frå Flotmyr 08.30, og køyrer mot Vikedal.  Du 
tek av frå E 134 og kan enten køyra av til Fylkesveg 46 (frå Knapphus) 
eller av til Fylkesveg 514 (frå Ølen) og vidare inn på Fylkesveg 46 til 
Vikedal. I Vikedal tar du av mot Vikedalsdalen på Fylkesveg 745, følg 
vegen cirka 10 km heilt til enden av Fjellgardsvatnet. Der er det ein 
liten parkeringsplass ved sida av naustet.  Start sjølve turen frå parke-
ring inst ved Fjellgardsvatnet kl 09.30.  
Turbeskrivelse: Bjørndalen i Vikedal er eit flott friluftsområde som 
også har mykje kulturhistorie frå nær fortid. Området ligg øvst i Vike-
dalsdalen, i det som ein kallar Fjellgardane. 
Det er god sti heile vegen, vi kommer forbi dei nedlagte gårdane Sjur-
stølen, Søre Bjønndalen, Bjønnstien og Ørekjerven. Vi går på austsida 
av elva mot vest, stort sett i låg bjørkeskog, som det blir mindre av 
etterkvart. Turen er på ca 13 km, frå ca 160 moh til vel 400 moh, noko 
stigning i starten. Litt krevjande tur, med mykje god kulturhistorie i eit 
flott område. Vassing av elver kan vera nødvendig avhengig av kor tørr 
sommaren har vore.  På ein flott dag, er det mange badeplassar på 
vegen, både i elv og i vatn.  
Turleiarar: Per Fatland, 901 66 357, Lena Stølås, 952 58 870 og 
Anne Berit Skipevåg Tveit, 416 96 681.
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SEPTEMBER
3. september

BUFØREVEGEN – REISÆTER TIL JONDAL
Truleg heilt frå slutten av 1200-talet og fram til 1941 vart det om våren 
ført buskap opp Reisetelia i Sørfjorden, over høgfjellet og ned til dei 
gode beita ved Botsvatn øverst i Krossdalen, Jondal. Vår tur går haus-
tretningen, slik buskapen gjekk tilbake over Folgefonnhalvøya, altså frå 
Botsvatn og til Reisete. 
Etter initiativ frå Buførevegens Vener er lange parti av vegen blitt 
merkt, skilta og ikke minst steinsett av sherpaer frå Nepal. Over fjellet 
er det satt opp 68 retningsvardar med høgde på 1,5-2,5 meter. 
Buførevegen kan med sine 17.1 km vera ein av Noregs mest komplette 
steinsette stiar. 
Vi må rekne 9 timar på turen som startar ved Botsvatn som ligg 660 
moh, går opp til høgaste punktet på turen som er Klokkarane-1422 
moh og ned til Reisete som ligg på 300 moh. 
Turen graderast som svært krevande og bekledning må vera deretter; 
gode fjellstøvlar, klær for tur i høgfjellet og stavar. 
Vi har oppmøte på Reisete kl.08.00 og har taxi derifrå til Botsvatn i 
Jondal, ein kjøretur som tar ca ein time. På denne måten kjem vi fram til 
parkerte bilar etter endt tur. 
Transport frå Haugesund, og eventuell overnatting før turen, tar delta-
karar seg av sjølv, men vi kan vera behjelpelege med forslag til overnat-
tingsplass og samkjøring i private bilar.  
Pris: Medlem kr 500,-/ ikke medlem kr 600,-. 
Turledere: Bjørg Kristin Steinsland, 480 83 587 og Margrethe 
Lothe 
4. september
FRILUFTSLIVETS DAG

7. september

BOKNAFJELLET
Ta av E39 mot Føresvik på Vestre Bokn. Etter passering av Bokna-
bergvatnet på venstre hånd, ta til venstre mot fjellet og igjen til venstre 
til du kommer til parkeringsplassen der bomvegen opp fjellet starter.  
Oppmøte og turstart er her. 
Turbeskrivelse: Turlengde en vei er 1,3 km.  Samlet tid tur/retur er ca 
1 - 1,5 timer. Boknafjellet har med sine 293 m.o.h. vært et seilingsmerke 
som var synlig for de sjøfarende på lang avstand. 
Turen til Boknafjellet er kort og enkel å gå. Vi følger grusvegen helt til 
topps på fjellet. Det er god stigning oppover, men utsikten er økende 
etter hvert som vi nærmer oss toppen. Med normalt tempo er vi oppe 
på ca. 45 minutter; lønn for strevet får vi i rikt monn. Med den høye 
TV-masten på toppen blir inntrykket enda mer fascinerende. Storsla-
gent utsyn fra toppen i alle himmelretninger.. Før vi returnerer må vi 
ikke glemme å nyte synet av det fine jordbrukslandskapet på Bokn.  
Stedsnavnet Bokn har ifølge professor Inge Særheims ”Stadnamn i 
Rogaland” uvisst opphav, men kan komme fra et ord som betyr ”teikn, 
merke, sjømerke, eldsignal”. Buch van See var det nederlandske nav-
net på Boknafjellet. 
Omkring 1960 ble den 170 meter høye masten til Bokn radio-og fjern-
synssender bygget på toppen av fjellet. 
Turledere: Line Silde Bungum og Hans Enerstvedt

9.  – 11. september

ØYNA – BLOMSTØLEN –  
STORAVASSBU – FRETTE
Bli med på en fin helgetur i Etnefjellene. 
Oppmøte på Spar-butikken i Skåredalen fredag kl 16.30 for å organi-
sere oss i biler. Vi satser på felleskjøring herfra og inn til Frette hvor vi 
må sette igjen minst en bil. Derfra videre inn til Øyno. 
Turen opp til Blomstølen er ca 4 km i litt bratt terreng. Her lager vi fel-
les middag. Etter frokost lørdagen starter den ca 11 km lange turen mot 
Storavassbu. Det er en lang god stigning første del av turen, men flater 
etter hvert noe mer ut. Siste del kan være noe utfordrende med enkelte 
brattere partier. Storavassbu er en flott oppgradert hytte som holder 
høy standard. Også her blir det felles middag om kvelden. Søndag går 
turen tilbake til Frette. Første del av turen går tilbake på samme sti som 

vi kom. Fra Hellaugvatnet og ned til Frette er det relativt bratt terreng. 
Dagens tur er ca 6-7 km. Fra Frette må sjåførene kjøres opp til Øyno 
for å hente resterende biler. 
Priser: 1 100,-medlem/ 1 500,- ikke medlem. Inkludert i prisen er 
turledelse, mat hele helgen og overnatting
Turledere: Inger Haavik, 404 05 091 og Erling Haavik 

11. september

UTSIRA
Oppmøte Garpaskjeskaien på Risøy senest kl. 10.10. Starter med 
båttur til Utsira avgang 10.30. Ankomst Utsira 11.40.  
Turleder Arvid blir med båten på morgenen kl. 10.30, Tor Leif møter 
deltakerne ved ankomst Utsira.  
Turbeskrivelse: Der turen på Utsira starter går vi via indrehavn 
Nordevågen (indre havn har sin kulturhistorie ved at det også er kom-
munens 1000 års sted).. Turen går videre til tidligere loslokasjoner på 
Yrefjell, Skarshoien, Klopp og Børje. Deretter går vi til Nordvikgår-
den. Hvor vi tar nistepakken vurderer vi undeveis.  Denne turen vil ta 
rundt 2 timer. Det betyr at de som vil, kan ta båten innover igjen kl. 
14.45.   Andre kan velge å reise med siste båt kl. 17.45, og har da egen-
tid på Utsira fram til avgang. Et alternativ for de som vil ta siste båt, kan 
også være å ta en markatur gjennom Vikingløypa i vest, med 8 tufter 
fra steinalder og jernalder; denne turen er ca 4 km, og tar rundt 1,5 
timer.  
Turledere: Arvid Helgesen og Tor Leif Helgesen

17. – 18. september

KINSARVIK – STAVALI – LOFTHUS
Bli med oss på en flott og krevende 2-dagerstur på Vestvidda. 
Avreise fra Flotmyr i egne biler lørdag 17.september kl. 07.30. 
Dette er en sjelden flott tur i vill og vakker natur opp den vakre og 
verdenskjente Husedalen med sine fire spektakulære fosser. Denne 
turen blir av mange regnet som den flotteste vegen inn og ut av Har-
dangervidda. Turen opp til Stavali Turisthytte er beregnet til ca 6 timer. 
Her overnatter vi og ordner oss felles middag om kvelden. 
Dag 2 er en lang tur på ca 22 km i et flott og variert terreng. Mot slut-
ten av turen møter vi Dronningstien og går de berømte Munketrappe-
ne, som nå også er blitt sherpatrapper, ned mot Lofthus (ca 8-9 timers 
gangtid). 
Nærmere opplysninger vil bli gitt til påmeldte når turen nærmer seg. 
Maks 12 deltakere. 
Pris: medlem kr. 850,-/ ikke medlem kr. 1200,- 
Prisen dekker: Overnatting på Stavali, mat på hytta, taxi fra slutt-
punkt til startpunkt, turledelse og administrasjon. 
Turledere: Unni Vestre, 977 78 714 og Lotte Størksen

18. september

GRYTENUTEN
Veibeskrivelse: Med bil til Ropeidhalvøya, mellom Hebnes og Vor-
mestrand. Evt. med ferje Nedstrand til Hebnes; ferjeavgang 09.00.  
Parkingspunktet nås fra begge alternativer, og er ved hovedveien på 
område merket ved Østebøneset. 
Start fra Østebøneset kl. 10.00.  
Turbeskrivelse: Grytenuten, den høyeste toppen sålangt ut mot 
kysten, gir et vidt utsyn mot i alle himmelretninger. På toppen er det en 
kikkert som gjør at man kan utforske den flotte utsikten nærmere.  
Store deler av turen til topps går i åpent høyfjellsterreng. På grunn av 
den unike beliggenheten er Grytenuten en populær tur, og folk kom-
mer fra hele regionen for å bestige toppen. 
Det er to mulige ruter, fra Østebøneset og Kjølvikstølen, men vi går fra 
Østebøneset. 
Turen fra Østebøneset opp til Grytenuten (fra vest-siden) er et lengre 
alternativ, men turen er ofte regnet som finere og stigningen er ikke like 
kraftig fra start.  Turen tar oss innom Melenuten, og en avstikker innom 
Fossenibba er også en flott opplevelse. Samme vei ned igjen. 
Grytenuten er ligger 868 m over havet, og stigningen på turen er 779 
meter. 
Turen tar ca 6 timer tur/retur og er 15 km tur/retur. 
Turledere: Per Fatland og Jone Hatteland
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21. september

SØRE FOSEN
Oppmøte Våga kai helt sør på Fosen kl 17:00 - Parkering her 
Turbeskrivelse: Fra Våga kai går vi på vei ca 700m og følger så 
skiltet sti til Grindafjellet. Herfra er det strålende utsikt vestover mot 
Karmøy og sørover Karmsundet. Vi går på sti, først sørover og senere 
vest til vi når Karmsundet. Nå er vi ved Holane (Hodlane), vi går nord-
over og litt østover før vi dreier mot øst og til Fosnavågen. 
Herfra følger vi veien til parkeringsplassen. Turlengde ca. 4 km - Sam-
let turtid rundt 2 timer 
Turledere: Thorleif Odland, 450 82 173 og Giovanni Fresi, 917 70 
857.  Kjentmann Svein Erik Wiksnes

24. – 25. september

RAFDAL – BLOMSTØLEN – RØSSEDALEN – 
ØYNA
Bli med på en litt annerledes tur til Blomstølen i Etnefjellene. 
Oppmøte på Flotmyr lørdag morgen kl 08.00 for felles kjøring. Vi 
kjører inn til Øyno hvor vi setter igjen noen biler, og kjører så videre til 
Rafdal hvor turen vår starter. Turen er beregnet å ta 4-5 timer. Vi føl-
ger gårdsvegen opp til Øvre Rafdal. En vinner snart høydemeter og får 
betalt med nydelig utsikt over Åkrafjorden. Oppe på gården må vi gå 
gjennom gårdstunet. Videre går turen på god sti opp til Øyskar, hvor 
vi kommer inn på den T-merkede stien som kommer fra Tjelmeland. Vi 
følger stien videre til Blomstølen hvor vi ordner oss felles middag om 
kvelden. 
Etter en god frokost på søndagen starter turen hjemover, men vi skal 
altså ikke ta den vanlige stien ned, men gå ned via Røssedalen på andre 
siden av elva. Dagens tur er beregnet å ta ca 2 timer. Vi følger stien et 
lite stykke retning Storavassbu. Oppe ved den lille hytta øverst i Røsse-
dalen, tar vi av fra den merkede stien og følger umerket sti på østsiden 
av elva ned til Øyno. På slutten av turen kommer vi ut på grusvei som 
følges bort til bilene.  
Derfra må vi kjøre og hente bilene som står igjen i Rafdal. 
Priser: Medlem 650 kr/ ikke medlem 950 kr 
Prisen dekker: Middag og frokost på hytta, turledelse og administra-
sjon.  
Turledere: Ola Breivik og Lotte Størksen

25. september

VIKEBYGD - TROLLANIPÅ - DYRSKORFJELLET 
(OPP GLOMMESKARET)
Oppmøte ved Amandasenteret på Raglamyr i nordøstre hjørnet (se 
kart) på parkeringen kl. 09:00. 
Turbeskrivelse: Flertoppstur/dagstur med utgangpunkt i Vikebygd 
ved bygdahuset; dersom fint vær tar vi den ”litt utfordrende” stien på 
nordsiden som går opp Glommeskaret, tar en tur innom Dyreskarfjell, 
går så tilbake igjen og videre til flaggstanga på Trollanipa før vi går til 
Trollafjellet via sti/rute over Skredfjellet. Vi går ned fra Trollafjellet mot 
Langavatnet, og følger sti tilbake til Bygdahuset. 
Turlengde ca. 11 - 12 km. Antatt tid ca 5 – timer 
Glommaskaret kan være litt utfordrende å gå opp, da det noen steder 
er litt tau  ; vi må dra oss opp og litt steiner som kan være «løse» så det 
er greit at en er «litt» fjellvant på denne turen, men det er en fottur og 
ikke noe fjellsport. 
Er det dårligere vær vil vi ta en kortere variant og kutte ut Glomme-
skaret+Dyreskarfjell opp og istedenfor bruke den sørlige stien opp på 
Trollanipa. Dette er pga. at Glommeskaret nok kan bli sleipt/glatt om 
det har regnet mye. 
Turledere: Lars Kr Gjerde og Henning Ervik

30.  september – 2. oktober

GOURMET-AFTEN PÅ OLALIA MED FINN LOTHE
Denne helga tar Finn Lothe med seg ”Lothes mat & Vinhus” opp til 
Olalia Fjellstove.  
Fredag ettermiddag rusler vi opp den ca 5,5 km lange grusveien fra 

Opheim og møtes på Olalia ca kl 19.00. Her har Finn Lothe og hans 
hjelpere stått og kokkelert store deler av dagen. De vil servere en 
aperitif etterfulgt av en 4 retters gourmetmiddag med utsøkte viner til - 
alt inkludert i prisen. Dette blir en kveld å bare nyte! 
Lørdag vil turlederne ta oss med på en tur i nærområdet før vi utpå 
ettermiddagen pakker sekken og rusler hjem igjen. Om noen skulle 
ønske det, kan de gjerne bli igjen på Olalia og ta en ekstra natt. 
Dette er rett og slett en kosehelg av de sjeldne på Haugesunds turistfo-
renings storhytte i hjertet av Etnefjella.  
Priser: Medlem i DNT / ikke medlem: 2000 kr/ 2500 kr  
Prisen dekker: Turledelse, overnatting, 4- rettes middag med div 
viner, administrasjon 
Turledere: Brit Rameckers, 411 05 053 og Lars Johan Milje, 908 62 
004 

30.  september – 2. oktober

TELTTUR TIL SKAULEN
Vi kjører fra Haugesund- møtes på parkeringen ved OBS, NV hjørne, 
kl 16:00. Kjører til Maldal området og setter igjen noen biler der. Vi-
dere til Dalvatnet og slår leir der. Lørdag fra Dalvatnet kraftstasjon og 
følger ”tyskerstien” opp på Skaulen. Der ser vi på restene etter lyttesta-
sjonen fra krigen. Videre et stykke nedover før vi slår leir for natten.  
Søndag etter at leiren er pakket ned, avgang mot bilene. Turen er totalt 
på ca 25 km. Er på tur ca 8 timer pr dag inkl pauser.  Blir en god pause 
på Skaulen. 
Krav til deltakere: Dette er en tur hvor det må bæres tung sekk og 
det er mye stigning. Deltakerne må derfor kunne bære tung sekk opp 
bratt stigning. Man bør også ha noe erfaring med å overnatte ute.  Må 
ha med eget telt, evt avtale deling med andre, proviant, kokeutstyr kan 
vi dele på. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 200 kr/ 350 kr 
Prisen dekker: Turledelse og administrasjon.  
Turledere Roald Bø og Harald Selsås.

OKTOBER
2. oktober

FUGLEN OVER GRÅNUTEN
Felleskjøring fra parkering på rasteplassen langs E134, Killingbakkane i 
Skjold (før nedkjøringa til Knapphus) klokka 09.30. Der setter vi et par 
biler igjen til bruk når vi kommer ned igjen fra Fuglen. Så kjører vi fra 
rasteplassen til parkering ved sjukeheimen i Vats. Herfra start kl. 10.00.  
Turbeskrivelse: Lettgått, men bratt traktorvei i skarpe slyng første 
delen av turen, til godt merket sti gjennom barskogen mot det siste 
bratte partiet Neshammarfjellet / Grånuten 531 moh. Derfra ser vi 
Fuglen 537 moh i sørvest, og stien følger vi i lettgått «vidde»-terreng 
på søraustsida av Mosarevatnet.Flott utsyn fra Fuglen.  Fin merket sti 
fra Fuglen ned til parkeringa ved Killingbakkane. 
Det er litt myr på deler av turen, så godt fottøy må til.  Antatt tidsbruk er 
ca 5 - 6 timer.  
Turledere: Tone Helene Kveinen og Lillian Olsen

5. oktober

DJUPADALEN. KOR HAR DET BUDD FOLK DER?
Turen starter ved Stemmen - Eivindsvannet kl. 17.00. Varighet ca 2 
timer 
Turbeskrivelse: Etter start ved Stemmen går turen til Åsebøstølen 
på Kattanak. Samme vei tilbake. Vi stopper på ulike steder underveis 
for korte orienteringer om hvor og når det har bodd folk. Turen går i all 
hovedsak på grusvei, men noen steder også litt utenom veien. 
Turledere: Per Qvale og Lillian Olsen
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NOVEMBER
18.-20. november

YOGATUR TIL UTSIRA
Vil du kombinere yoga med tur til Utsira? Øya helt ytterst i 
vest som tilbyr fred og ro fra hverdagsmaset. På Utsira er 
mulighetene gode for å gjøre yoga og gå turer i kystlandska-
pet. Vi tilpasser både turer og yoga til den enkeltes nivå. 
Yogaen som undervises er klassisk og øvelsene gjøres med utstyr, slik 
at hver stilling kan passe den enkelte. Alle blir sett, veiledet og tatt hånd 
om, uansett alder, treningsgrunnlag, skader eller yogabakgrunn. Dette 
hjelper mot stress i kroppen, stive ledd, vond nakke, rygge, skuldre og 
hofter og urolig søvn. I tillegg blir det fine turer på øya, sammen eller 
etter eget ønske. Denne helgen får du anledning til å lande godt i deg 
selv gjennom vakker natur, hyggelig samvær og helsefremmende 
bevegelse. 
Program 
Fredag: 
 Kl. 16:15 Avreise fra Risøy med båten M/S Utsira 
 Kl. 18:00 Velkommen 
 kl. 19:00 Kveldsyoga 
 Kl. 20:00 Middag 

Lørdag: 
 Kl. 07:30 Morgenyoga  
 Kl. 09:00 Frokost og forberedelse til tur 
 Kl. 10:30 Tur og yoga 
 Kl. 19:00 Middag 
Søndag: 
 Kl. 07:30 Morgenyoga  
 Kl. 09:00 Frokost og forberedelse til tur 
 Kl. 10:30 Tur og yoga 
  KL 14:45 Retur med båten 
 Kl. 16:00 Tilbake i Haugesund(Yogalærer: May Kristin Bringedal, 
tilknyttet Satya Yoga i Stavanger) 
Priser: (2 600 medlem/ 3 200 ikke medlem). Inkludert i prisen er 
yoga, turledelse, mat hele helgen og overnatting. Ta med matte,  
yogaklosser og belte. 
Turledere: May Kristin Bringedal og Unni Vestre

SENIORTURER 2021

FEBRUAR
2. februar

SKITUR I OLALITRAKTENE 
Turen legges opp etter vær og føreforhold. Felles kjøring fra Flotmyr 
sør kl. 10.00.  
Turledere: Lars Kristian Gjerde, 944 87 843 og Einar Steinsvåg.

16. februar

SKITUR I OLALITRAKTENE
Turen legges opp etter vær og føreforhold. Felles kjøring fra Flotmyr 
sør kl. 10.00.  
Turledere: Lars Kristian Gjerde, 944 87 843 og Einar Steinsvåg.

2. mars

KOM I GANG TUR 
Lett tur på Steinsfjellet. Ca 3 timer. Oppmøte P-plassen på Steinsfjellet 
kl. 10.00. 
Turledere: Einar Steinsvåg, 951 34 322 og Åslaug Thune.

MARS
16. mars

VARDEN FRA ERSLAND
Fra Flotmyr sør kl. 10.00. Derfra i egne biler til turstart ved Ersland 
bedehus, der vi starter turen ca kl. 10.45. Det er god parkering ved 
bedehuset.  
Turstien startar frå Ersland bedehus, først langs veg til et eit gardstun, 
videre til kvernhuset. Deretter på traktorveg vidare oppover til rett før 
et gammelt gardstun. Videre på traktorveg/sti opp mot Kalvelands-
stemmen. på sørsida av vatnet over gjerdekl.yver og videre i retning 
mot Hodnafjellet. Ved vegskille, følges en merka sti til høyre mot Var-
den. Det er mulig å gå videre mot Hodnafjellet om det er interesse for 
det. Turstien mellom Hodnafjell og Varden er ein del av dagsturarran-
gementet «Skjold på tvers» som arrangeres om våren. 

Turen er ca 5 km, og tar ca 2,5 timer.  
Turen går i variert terreng, en del traktorveg, ellers sti og noe berg. 
Stort sett åpent landskap rundt toppene. Vi går gjennom planta gran-
skog og lerkeskog på veg opp og ned. En del våte områder, bruk godt 
fottøy. 
Turledere: Anne Rees Halvorsen og Torfinn Dommersnes

23. mars

MEDLEMSMØTE

30. mars

STØLSHAUGEN I AURDALSDALEN I VATS
Fra Flotmyr Sør kl. 10.00, og fra Knapphus kl. 10.45. Kjør om lag 3,2 
km på E134 fra Knapphus mot Ølen, til tidligare Vats Gartneri der det 
står skilt til Aurdal - ta av til høgre. Følg denen vegen til endes - 1,4 km - 
og litt forbi tunet til Haslemo. Her finn du ein god parkeringsplass med 
infotavle med opplysningar om de ulike turane. 
Turledere: Anne-Margrethe Utne-Reitan, 980 25 016 og Kaare 
Haavik

APRIL
27. april

RUNDTUR OM HEST OG BORGENVIKSKARET
Vi kjører fra Flotmyr Sør i egne biler kl.. 10.00 til opparbeidet parke-
ringsplass på Topnes ved Liarvåg. Dette er en nydelig kusomblom-
string-rundtur på ca. 3t inkl.udert matpause. Først går vi opp til Hest 
og se ned på vakre Hervikfjorden, før returen om Borgensvikskaret, 
Huldersteinen, Kusomtrappa og Svebekkfossen og til slutt bilene på 
Topnes. Mesteparten av turen er på gode stier/traktorveg, men det er 
noen bratte partier og våte partier så turen krever godt fottøy. 
Turledere: Anne Rees Halvorsen .977 05 118 og Åslaug Thune.  
Naturlosen Andreas Lund blir med på turen hvor han har lagt ned 
imponerende mye arbeid med skilter, kl.opper, drenering m.m.
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MAI
11. mai

FITJAR
Tur til Engesund og Engesund Fiskeoppdrett på Fitjar ons-
dag 11.mai 2022 
Fra Flotmyr med Suldalsbussen kl. 0900. Bussturen tar ca 1,5 time 
til Fitjarsjøen 2 hvor vi blir tatt imot og får informasjon og omvisning 
på ”fjernforingsstudioet”. Her tar vi på oss redningsvester. Turen ut 
til Engesund starter ca kl. 1100. På Engesund får vi en liten historisk 
omvising, i tillegg får vi ta turen inn i Storahuset (gjestgiverhuset). Så tar 
vi oss en lett gåtur opp til vardane på Engesund som er øyas høyeste 
topp. Turen er ca 1 km og tar ca 20 minutter en vei. Halvparten på 
traktorvei og resten på sti.  
(I over 350 år har det vært gjestgiver- og handelsstad på Engesund 
i Fitjarøyane og er nevnt som tingstad alt i 1650. Landhandelen ble 
nedlagt i 1973) 
Ca kl. 1300 forlater vi øya og blir fraktet til Engesund Fiskeoppdrett 
(flytende), hvor vi får mat i retauranten (fiskesuppe) ca kl. 1330. Etterpå 
blir det omvisning på merdene og i utstillingen. Avreise herfra ca kl. 
1500 og vi takker for oss og går ombord i bussen ca kl. 1530. (Siden vi 
starter kl. 0900 og får mat 4,5 time senere anbefales å ta med en liten 
niste for de som trenger det) Dette er omtrentlige tider og litt forand-
ring og forskyvning kan oppstå. Max antall: 38 stk 
Påmelding på nett innen 1. Mai 2022.  
Pris medlem: kr 850,- Ikke medlem: kr 1050,-
Turledere: Anne Lise Borum,. 472 85276, Anne Margrethe Ut-
ne-Reitan, 980 250 16 og Torfinn Dommersnes, 917 11 295

25.-26. mai

GOURMETTUR TIL OLALIA 
Vi møtes på Flotmyr Sør (Revehallene)
Kl. 10.00 for felleskjøring i egne biler.
Turen starter på FJELLSTØL SANDEID. Etter vi har fordelt rom og 
spist medbrakt matpakke,blir det en tur i området før vi setter i gang 
med matlaging. Tradisjonen tro blir det et festmåltid med 8 deilige 
retter. Retur til Fjellstøl 26.ca kl. 12. 
Pris 850 Kr medl (overnatting festmåltid og turledelse) ikke 
medl.1050 Kr  
Turledere: Anne Lise Thuen Borum, 472 85 276, Oddlaug Breirem 
Anne Margrethe Utne-Reitan

JUNI
8. juni

SIGGJO 
Oppmøte ved Flotmyr Sør kl. 10.00. I egne biler til Bømlo. Turen starter 
ved p- plass langs riksvei 542 ca kl. 11.15. Med sine 474 moh er fjellet 
det høyeste i kommunen. Vi går i rolig tempo først på sti, så på traktor-
vei og deretter på sti igjen. Til dels bratte partier på god sti. Ca 2 timer 
opp, litt mindre ned. Etter å ha stevet oss opp, tar vi oss god tid til å nyte 
utsikten og nistepakken. Krevende tur. Drøye 4 timer tur/ retur.
Turledere: Åslaug Thune, 970 66 705 og Kaare Haavik, 482 42 
061.

22. juni

DAGSTUR TIL FEØY
Vi besøker Feøy med rutebåt for tur på øya der naturlosen vår, Tor 
Haugen, forteller om Kanalen, gruvedrift på Ulvøy, kanskje om isbjør-
nen og mye annet. Turen vil gå gjennom kulturlandskapet med sauer 
beitende rundt oss. Vi går stort sett i lett terreng, men det kan bli korte 
partier som er litt bratt og steinete. Etter turen på 5-6 km blir det ser-
vert sjømat på et naust! Påmelding pga av maten. Rutetider til Feøy for 
2022 er ikke kl.are enda, vi justerer innholdet av turen etter dem. Pris: 
220 medlem 300 ikke medlem. Prisen dekker båttransport og mat. 
Turleder: Anne Rees Halvorsen, 977 05 118   Naturlos/kjentmann 
Tore Haugen.

AUGUST
17. august

STOVEGOLVET. STORD 
Felles kjøring fra Flotmyr sør kl.. 10.00. Parkering på Heio. Vi går opp 
sherpatrappene og videre på god sti. Middels tur på ca 3,5-4 timer. 
Turledere: Einar Steinsvåg, 951 34 322 og Kjell Dueland.

31. august

ØRNABERGET VATS 
Frå Flotmyr sør kl. 10.00. Herfra kjører vi til Knapphus der vi møter an-
dre turdeltakare. Frå Knapphus kl. 11.00. Frå Knapphus, om lag 2 km på 
E 134 mot Ølen til vegkrysset til Eikesdal på venstre side. Følg vegen 
oppover 700 m til skilta parkeringsplass. Om turen: Traktorvegen frå 
parkeringsplassen er lett å gå sjølv om det kan vera nokre bratte parti.  
På Dyrhaug kan me ta ein liten avstikkar til høgre – sjå skilt med DYR-
HAUG og RASTEPLASS - gå gjennom grinda opp på rasteplassen 
like ovanfor hytta – berre 100 m. Her tar me ein pause, og nyt utsikta 
før me går vidare. Ved Dyrhaug går stien vidare til ØRNABERGET 
og Stemmetjørna. Oppe på Ørnaberget er det flott utsikt over Vatsda-
len heilt ned til Vatsfjorden og innover til. Ølensvåg og fjella ikring. Her 
kan me nyta nista vår på ein kvilebenk m/bord. Turen er 2,3 km ein veg 
og tar ein time opp. Litt mindre ned. Ha gode tursko. 
Turledere: Anne-Margrethe Utne-Reitan og Kaare Haavik 
Naturlos: Jon Olav Velde

SEPTEMBER
13. – 15. september

HALNE 
Årets høsttur går til Halne Fjellstugu 13. til 15. september 2022.    
Det blir lagt opp til turer i området rundt Halne. 
Pris: Dobbeltrom medlemmer kr. 3200,-  (Ved påmelding, velg Rab-
batkode Dobbeltrom) 
Enkeltrom medlem kr. 3600,- 
Dobbeltrom ikke medlem kr. 3700,- (Ved påmelding, velg Rabattkode 
Dobbeltrom). Enkeltrom ikke medlem kr 4.100 ,- 
Informasjonsmøte 6. september kl. 14.00 på HT huset. 
Turledere: Tone Helene Kveinen og Lars Kristian Gjerde.

28. september

LAMMANUTEN, 631 MOH 
Oppmøte på Flotmyr Sør kl. 09.00 for samkjøring. Kjører nesten til 
Sandvik Camping hvor det er en stor parkeringsplass på ve side av 
veien. Turstart kl. 10. Første halvtimen bratt opp Borddalen på grusvei. 
Videre slakt oppover i terreng og over brolagte myrer. Ved fjellryggen 
stiger stien relativt bratt oppover mens utsikten stadig blir flottere; på 
toppen er den i kl.arvær formidabel. Retur samme vei. Krevende tur, 
5-6 timer.
Turledere: Åslaug Thune, 970 66 705 og Einar Steinsvåg, 951 34 
322.

OKTOBER
12. oktober

RUNDLØYPE OM ILSVATN OG  
LITLAVATN, KARMØY
Vi kjører fra Flotmyr Sør i egne biler kl..10.00 til parkeringsplassen ved 
Idrettsanlegget i Skudeneshavn som er på venstre siden av Rv 457, like 
før Salem. Her tar vi av ved skiltet ”Idrettsanlegg 0.2” for parkering. Tu-
ren blir ca.4.5km på grus stier, en steintrapp, på smale stier med røtter 
m.m. De fleste myrer har treplanker/plattinger som gjøre det lett for 
oss. Vi passerer New Zealand Hut, Jakobs Brønn, Ilsvatn og Litlavatn 
og blir kjent med en labyrint av turstier. 
Turledere: Anne Rees Halvorsen, 977 05 118 og Paul Postvoll.
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26. oktober

TOTLANDSSKOGEN PÅ MOSTER. 
Felles kjøring fra Flotmyr sør kl.. 10.00 til parkering ved Totlandsvik. Fin 
tur på gode stier. Middels krevende, ca 3.5 time. 
Turledere: Einar Steinsvåg, 951 34 322 og Tone Helene Kveinen. 

NOVEMBER
9. november

FOTVATNET RUNDT 
Oppmøte på Flotmyr Sør kl. 10 for samkjøring til Bygnes hvor vi tar 
av til høyre i rundkjøringen. Videre rett fram til neste store kryss hvor 
vi igjen tar til høyre og rett fram gjennom industrifelt. Kommer snart til 
parkeringsplass på ve side av veien. Turen går på god sti i lett kupert 
skogsterreng, noen våte partier. Middels krevende, ca 3 timer.
Turledere: Åslaug Thune 970 66 705 og Arne Rossebø 901 81 105

23. november

SVEBAKKEN 
Vi møtes kl. 10.00 Flotmyr Sør for felles kjøring i egne biler til Lilland 
E39 hvor vi parkerer.
Turen går i lett terreng ned til Ålfjorden. Vær obs på at det er mye vått 
og mye, så støvler passer best på føttene. Ved fjorden er det fin bade-
plass(?) bord og pent tilrettelagt for bespisning.
Vi returnere i samme vei.
Tur /retur ca 3 km
Turledere: Anne Lise Thuen Borum, 472 86 276 og  
Anne Margrethe Utne-Reitan

DESEMBER
7. desember

RUNDTUR I DJUPADALEN 
Turstart fra Stemmen kl. 10.00. Etter turen samles vi i gapahuken ved 
Friluftshuset hvor vi tar matpausen. Her blir det også oppsummering 
og avslutning av turåret 2022. 3-4 timer.
Turledere: Anne Rees Halvorsen, 977 05 118 og Paul Postvoll.
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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.


