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1 TILRETTELEGGING 

1.1 Hyttekomiteen 

Innledning 

BOT har som ett av flere prioriterte mål å øke besøkstallene på hyttene våre.  

Hyttekomiteen og -tilsyn har med dette som bakteppe arbeidet med å øke attraktiviteten av våre hytter. 

Målet har vært å få flere til å overnatte, og gjerne flere netter sammenhengende. Arbeidet må sees over 

flere år, og det som gjøres er en god blanding av små usynlige tiltak og større ombygginger og nybygg.  

Bruk av hyttene 

Vi hadde 7963 overnattinger på hyttene i telleåret 2016-2017. Det er en økning på 550 overnattinger 

eller ca 7,4% fra i fjor. Besøk på de enkelte hytteanlegg har variert. 

Størst prosentvis økning har Beiarstua med nær 50%. (Dette kan skyldes 'krøll' med 2016-tellinga) 

I rene tall har Lønsstua størst økning med 236 overnattinger, og Tåkeheimen størst nedgang med 140 

færre registrerte overnattinger.  

Det er rapportert om 625 dagsbesøk på hyttene, som er 25 færre enn i fjor.  

Antall besøkende er notert til 6495 nesten 500 færre enn i 2016. 

BOTs hytter har totalt 269 sengeplasser (250 senger), og er identisk med 2016. 

Besøkstallene viser at det i snitt er 21 overnattere hver natt i våre hytter. 

Hyttekomiteens sammensetning: 

Oddrun Skånøy     leder  

Nikolai Støver         medlem 

Hans-Magnus Herstad  medlem 

Tor Magne Andreassen medlem 

Knut Storteig         medlem  

 

Komiteens virksomhet 

Møter 

Komiteen har hatt 10 møter, inklusiv hyttetilsynsmøtet, og behandlet 50 saker. I tillegg har noen deltatt 

på møter i forbindelse med konkrete prosjekt. 

Det har også i år vært møter med enkelte hyttetilsyn. Tema på møtene tilpasses ønsker og behov fra 

komite og tilsyn. I denne perioden har møtene vært med tilsyn for Bjøllåvass, Lønsdal, Lurfjell og 

Tåkeheimen. 

Tilsynsperm  

Denne oppdateres kun på nett og oppdateringer omtales som regel i komitèreferater. 

Dugnadsdeltakere 

Også i år har det vært flere frivillige med på dugnad. Disse kommer i tillegg til hyttetilsynene.  

Ordningen med gavekort til dugnadsdeltakere (som ikke er tillitsvalgt) er gjennomført også dette året. 

De enkelte tilsynene fører oversikt og sender inn til hyttekomiteens leder som effektuerer utdeling ved 

juletider. 4 personer fikk gavekort utdelt ved juletider 2017. 

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 de kunne bli tilsyn. 
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Det årlige tilsynsmøtet. 

I oktober var det Hyttetilsynsmøte på Gjælentunet. 28 personer fra 11 av 14 hytteanlegg deltok.  

Dagsseminaret var som vanlig, en blanding av formelt program og uformelle meningsutvekslinger.   

Større utbedringer/Eksterne midler 

- Tåkeheimen er fullfinansiert med eksterne midler for bygging av ny toalettløsning. Bygging vil 

skje 2018. 

- Lurfjell har fått innvilget eksterne midler til gjenåpning av det gamle doet. Dermed vil det bli to 

toalett ved anlegget. Bygging skal ferdigstilles innen 1. juni 2018.  

- Jordbru er innvilget eksterne midler for restaurering av alle vindu.  

- Bjellåvasstua: Rallarkåken er ombygd. 

Hyttekomiteen ser det som viktig å hente eksterne midler i størst mulig grad for større kapitalkrevende 

prosjekter. Flere av hytteanleggene er nå av en slik alder, at større periodisk vedlikehold må utføres de 

neste årene.  

Betaling på hyttene: 

I 2014 realiserte BOT mobil-/nettløsning for betaling av hytteopphold.  Denne løsningen har nå hatt tre 

hele driftsår. Formål med løsningen er å forenkle oppgjør for våre gjester, samt forenkle oppfølging av 

utsjekking/purring av manglende betalinger.  

Erfaring med løsningen er at majoriteten av gjestene benytter løsninga. Samtidig er oppfølging er blitt 

langt enklere.  

For å kunne drifte godt vedlikeholdte og trivelige hytter, er det viktig at alle våre besøkende registrerer 

seg og betaler for oppholdet. Vi erfarer at ikke alle besøkende gjør dette.  

Gode holdninger i egen medlemsmasse, og stadige påminnelser om at hyttene drives på dugnadsinnsats 

er gode virkemidler for å stimulere til betaling. I tillegg er det er viktig at hyttetilsynene leverer inn 

protokollark og tømmer betalingskassen minimum de gangene som er beskrevet i tilsynspermen, slik at 

administrativ oppfølging kan skje. 

Det er vedtatt innføring av sentralt system for forhåndsbooking for deler av sengeplassene i 2018. 

Foreløpig er Beiarstua, Tverrbrennstua og Bjellåvasstua utpekt som hytter hvor systemet skal prøves ut. 

Erfaringene vil gi en pekepinn på hvordan den videre innfasing kan gjennomføres. 

 

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene 

Det er gjort dugnadsarbeid med 1747 timer samt reisetid på rundt 1028 timer. Dette er en liten økning 

fra 2016. Det følger en detaljert oversikt over arbeid på hver hytte under.  

Hyttekomiteen har med sin virksomhet, med møter og annet arbeid, en timeseddel på ca 500 timer, 

inkludert hyttetilsynsmøtet og reisetid. 

Til sammen innenfor hyttedriften får vi nesten 3300 dugnadstimer i løpet av 2017. En stor takk til alle! 

Vedlikehold og økonomi 

For å antyde omfanget av vedlikehold i brukte kroner, er det i år brukt 480 000,- på vedlikehold og 

tilsyn på alle våre hytteanlegg. Om man også skulle sette en prislapp på den ubetalte dugnadstiden, vil 

en se at det er snakk om langt større beløp.  

Vanlig tilsyn består av bla a rundvask, sengetøyskift, dotømming, snømåking, sørge for 

forbruksmateriell, vedforsyning og mindre vedlikehold. 

En oversikt pr hytte:  

1. Argaladhytta 
Solcelleanlegg montert på Sikringshytta (Hulderstua). Vanlig tilsyn.  
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2. Beiarstua 
Siste rest av utearbeidene avsluttet. Vanlig tilsyn. 

3. Bjellåvasstua 
Rallarkåken er ombygget og utvidet med to sengeplasser. En del indre oppgraderinger på 
gammelhytta. Fornyet kjøkkenkrok sikringshytta. Vanlig tilsyn.  

4. Fellvasstua 
Vanlig tilsyn.   

5. Gjælentunet 

Hovedhuset: Vanlig vedlikehold, samt noe ytre maling. Alle soveromsvindu malt innvendig.   
Kårstua: Vanlig tilsyn.  
Egnarbua: Vanlig vedlikehold og drift, samt noe forbedring av kjøkkenkrok og skifte av noe 
ytterpanel. 

Gapahuken ble flyttet av Ylva men er også flyttet tilbake. Gjælentunet er nå selvforsynt med ved 
fra egen skog. 

6. Gråtådalstua 
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift. 

7. Jordbruhytta 
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift. Oppstart arbeid med reparasjon vinduer. 

8. Lurfjellhytta 
Det er lagt klopper og bygd bro mellom hyttene, ellers vanlig vedlikehold, søppelrydding og 
småreparasjoner. Oppstart arbeid med ny toalettløsning.   

 

9. Lønsstua 
Ny ytterdør utebod. Noe maling vinduskarmer innendørs. Malt toaletter. Vanlig vedlikehold 

10. Midtistua 
Byttet noe bordkledning i sørvegg på sikringshytta. Vanlig tilsyn.  

11. Storjordstua 

12. Trygvebu 
Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift. En mulig lekkasje er forhåpentligvis tettet.  

13. Tverrbrennstua 
Vanlig vedlikehold og tilsyn. Montert solventilator (uttesting 2017-18). Flislagt yttergang nyhytta. 
Div utbedringer etter ekstremt snøfall april 2017. Tak på gamle Tverrbrenn reparert etter Ylva. 

  

14. Tåkeheimen 
Sikringshytta malt. Planlegging av ny doløsning. Vanlig vedlikehold og drift.  

15. Gammen i Kvitsteindalen 

Reparert do. Ellers foretatt vanlig vedlikehold og drift.  

 

 

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 skifte av brannslukningsapparater, slanger og ventiler til gass og batterier 
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til brannvarslere, forhold rundt ildsted mm.  

Retningslinjer gjennomgås  regelmessig med hyttetilsynene og er omtalt i tilsynspermen. 

 

Forsikring 

Bygninger og dugnadsfolk er forsikret i Gjensidige. Det gjelder ulykke-, bygning- og 

løsøreforsikringer. Det pågår et arbeid for å avklare/tydeliggjøre dekningen for dugnadsfolket. 

Høsten 2017 er det startet et arbeid med HMS/Sikkerhetsanalyse på dugnader. Dette for å bevisstgjøre 

den enkelte deltaker og organisasjonen på hvilke rammebetingelser som gjelder. Hyttekomiteen ser det 

som viktig å koordinere dette arbeidet med det øvrige HMS-arbeid i BOT. 

 

SLUTTORD  
Hyttekomiteen ser fortsatt nødvendigheten av en spisset, så vel som helhetlig, tilnærming til 

utfordringen ‘8000 besøkende i 2018’. At en så godt som nådde målet et år på forskudd er ingen grunn 

til å hvile på laurbærene.  

Utfordringene og oppgavene framover er:  

- Å opprettholde kvaliteten på hyttene, samt fokusere på de element som frister besøkende til 

flere og lengre opphold.  

- Å markedsføre hyttene våre for nye brukere 

- Å gjøre hytte-opplevelsen positiv for nye og gamle besøkende.  

- Å bidra til nye og kreative tiltak på tvers av komitegrensene.  

 

1.2 Rutekomiteen 

Rutekomiteen har hatt 5 møter. 

Det er kommet inn rapporter for 19 av de 31 rutene vi hadde i 2017. Rapportene viser at det har vært 

gjennomført tilsyn og enkelt vedlikehold på disse rutene. Noen ruter er ikke inspisert i 2017. Vi har hatt 

tillitsvalgte som tilsyn på alle rutene, men i høst har to gitt beskjed om at de slutter. Noen tilsyn ønsker 

seg en ny rute, og rutekomiteen tilpasser dette så lang som råd. 

I tillegg til ordinær inspisering og vedlikehold av rutene har følgende prosjekter vært arbeidet med i 

2017: 

- Vi fikk tilskudd til å skilte rutene våre etter ny merkestandard. Rutekomiteen har arbeidet med 

dette prosjektet. Skilt og stolper er bestilt. Rutetilsynene vil få oppdrag med å sette opp skiltene 

sommeren 2018.  

- Det er inngått avtale med Petas design om utforming av startpunktskilt. Det arbeides med 

tekstinnhold. Oppslagstavlene planlegges produsert våren 2018, slik at de blir satt opp 

sommeren 2018. 

- Bru ved Trygvebu (Skaiti) er vurdert til å være saneringsverdig. Rutekomiteen har arbeidet med 

å legge om ruten mot Graddis, slik at den krysser elva langs veien til Skaiti. På tampen av 2017 

ble det klart at hytteforeningen vil sette i stand og overta ansvaret for hengebrua, slik at 

nåværende rute kan opprettholdes. 

 

Oppgaver som bør gjennomføres i 2018: 

- Alternativ trase i Storengdalen for å unngå bru. 

- Legge om stien slik at den følger ny skogsveg i Storengdalen. 

- Klopplegging på ruta Svartvasseter- Lurfjellhytta og nederst i Åselidalen.  
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- Merking av rute til Tåkeheimen. 

 

1.3  Tussvatnetkomiteen 

Tussvatnetkomiteen ble startet våren 2016, og består i desember 2016 av John Tore Pedersen (leder), 

Marie Stabell Pettersen, John-Birger Holtmo og Arild Johannessen.  

Historie  

Komiteen ble startet etter initiativ av John Tore Pedersen, med støtte fra Marie Stabell Pettersen. Vi 

hadde ved ulike anledninger pratet løst om at Tussvatnet er en flott plassering for en mer bynær hytte 

og samlingsplass i Bodømarka. Da vi hørte at grunneierne var interesserte i å selge eiendommen, tok vi 

kontakt og hadde et veldig positivt møte med dem. Dette gjorde at vi gikk videre med saken. John Tore 

Pedersen lagde et grundig dokument / visjon over alle mulighetene til området, og BOTs styre gikk 

videre med saken i styremøtet i slutten av april.  

Etter dette hadde vi kontakt med politikere både fra posisjon og opposisjon, med god hjelp fra 

styreleder i BOT Ann-Elisabeth Szell. Underveis i arbeidet har vi brukt vårt rikholdige kontaktnett 

innen friluftsinteresserte folk i Bodøområdet.  

Tussvatnet er en veldig stor eiendom som er over 32000 dekar, med grenser helt oppe på Hopsfjellet, 

Kalkfjellet og Brannen. Derfor mener vi at den beste løsningen er at kommunen kjøper eiendommen 

mens BOT da får tilgang til området nede ved Tussvatnet. En lignende løsning som BOT har ved 

Gjælentunet.  

Det politiske gjennombruddet kom da John Tore Pedersen ble invitert med av ordfører Ida Pinnerød, 

gruppeleder i Arbeiderpartiet Morten Melå og Avisa Nordland til Tussvatnet. Dette resulterte i en 

avissak hvor Arbeiderpartiet da sa at de ville at kommunen skal kjøpe eiendommen. Status i desember 

2016 er at den politiske posisjonen har satt av 3.500.000,- i Bodø kommunes økonomiplan 2017 - 2020.  

Dette har gått igjennom både i Formannskapet og Bystyret. Pengene er satt av for året 2018.  

Administrasjonen i kommunen jobber med en sak rundt kjøp av eiendommen. Denne vil sannsynligvis 

komme opp i løpet av 2018.  

Så er det selvsagt ingenting som er avgjort enda. Økonomiplaner kan endres hvert år og kommunen må 

komme til enighet med grunneierne. Men vi er veldig godt på veg!  

Muligheter  

Kort sammenfattet er det store muligheter oppe ved Tussvatnet. Tur dit vil være like aktuell sommer 

som vinter, fint eller dårlig vær. Plassen er lett tilgjengelig, med skogsveg helt opp. Avstanden til 

aktuell plassering for en BOT-hytte er 3,8 km fra parkeringsplassen på Arlia. Mulighetene for 

aktiviteter er mange, med stikkord som fiske, nærturer, kano, bading, aking, leking, skøyting, skigåing 

og mye mer. Tilbudene kan bli rikholdige både for dem som besøker plassen på dagsbesøk og for dem 

som skal overnatte der. En skikkelig samlingsplass i Bodømarka.  

Når det gjelder bygningene har vi ikke bestemt noe sikkert. Alt dette skal vi se nærmere på senere, selv 

om vi selvsagt har gode ideer allerede nå.  

Komiteen  

Aktiviteten i selve komiteen har hittil for det meste bestått av John Tore Pedersen og Marie Stabell 

Pettersen, godt hjulpet utenfra av styreleder i BOT Ann-Elisabeth Szell.  

Hele komiteen vil øke aktiviteten og ha jevnlige møter hvis vi ser at det «går veien» med kommunens 

kjøp av eiendommen. Da vil vi f eks jobbe med navn på prosjektet, hva vi faktisk skal lage der, skaffe 

støtte til prosjektet, skape entusiasme osv. Komiteens hensikt er å bestemme hva prosjektet skal bestå 

av og få prosjektet igangsatt og etter hvert ferdigstilt.  

Til selve den fysiske jobben ved Tussvatnet vil alle som vil og har mulighet for å bidra være 

velkommen. Alle oss som er med i komiteen kommer nok også til å bidra fysisk her på en eller annen 

måte.  
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Tussvatnet er med den mer befolkningsnære plasseringen en ekstra god mulighet for BOT til å 

rekruttere nye dugnadsarbeidere og senere tillitsvalgte.  

I dette arbeidet har vi opplevd stor positivitet fra alle vi har hatt kontakt med. Det virker som at dette 

virkelig er noe som folk i Bodø vil ha. Bodømarkas egen inngangsport for Sjunkhatten – Barnas 

nasjonalpark.  

Hvis det mot formodning ikke skulle bli noe av Tussvatnet er komiteen sannsynligvis klare for å jobbe 

videre med andre plasseringer for en mer bynær hytte og samlingsplass. Vi mener at Bodø virkelig 

mangler et slikt bynært tilbud 
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2 TURAKTIVITET 

2.1 Turkomiteen 

Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2017 av John Tore Pedersen, Tine Tangen,  

Ann-Helen Arntsen, Marit Sand Knutsen og Øystein Rushfeldt. Ann-Elisabeth Szell og Edda Falk har 

det siste året sluttet i komiteen, mens Ann-Helen Arntsen, Marit Sand Knutsen og Øystein Rushfeldt 

har kommet inn.  

Komiteen har avholdt fire ordinære møter. Her er særlig møtene med planlegging av turprogrammene 

viktige. Komiteen har de siste årene jobbet mer effektivt og kuttet litt ned på antallet møter hvert år.  

John Tore sitter i tillegg i en arbeidsgruppe for Ti på topp sammen med Bedriftsidretten. Vi har i løpet 

av 2017 gjennomført 4 slike møter. Bedriftsidretten og BOT samarbeider i Bodø om å arrangere Ti på 

topp. Rune Sørli er i tillegg med i denne komitèen.  

Hovedoppgavene i løpet av året 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.  

De fleste i komiteen var med på samlingen på Gjælentunet på høsten, som hadde ca 30 deltakere. Slike 

samlinger er viktige for samholdet blant både de tillitsvalgte og turlederne i BOT.  

Turlederutdanning og turledersituasjonen  

BOT har dette året arrangert både ambassadørskurs (12 deltakere), grunnleggende turlederkurs (13 

deltakere) og vinterturlederkurs. Alle slike kurs er viktige for rekrutteringen til BOT både når det 

gjelder turledere og andre tillitsvalgte.  

Det er mange aktive turledere i systemet, noe som har gjort det mulig å opprettholde et allerede bredt 

turprogram. Dog trengs det flere vinterturledere som er i stand til å ta de «harde» turene f eks over 

Saltfjellet.  

TK arbeider også for å «aktivisere» tidligere deltakere på turlederkurs som i dag ikke er så aktive som 

turledere. Det vil alltid være slik at noen har flyttet eller ikke lenger er interessert – mens det er noen 

som er interesserte som det er viktig å «få med» og holde kontakten med.  

Turaktivitet  

I 2017 gjennomførte TK 35 turer, med totalt 351 deltakere. Herav 14 vinterturer og 21 sommerturer. 22 

turer var dagsturer og 13 turer var overnattingsturer. Fire turer ble avlyst. Antallet turer gikk ned fra 45 

i 2016. Turaktiviteten anses likevel som veldig 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 

gikk også noe ned, men i snitt på hver tur var det bare en mindre nedgang.  

Turkomiteen er i tillegg medarrangør på den tradisjonsrike romjulsturen til Tussvatnet, som hvert år 

bruker å ha flere hundre deltakere.  

Mange ulike turledere har i 2017 bidratt til et mangfoldig turprogram og lagt ned mange dugnadstimer 

på dette. Totalt er det lagt ned 1278 dugnadstimer!  

Våre planleggingsmøter med turlederne før hvert nye program er veldig viktige for å få gode og 

varierte program. Alle i TK er med på disse møtene. Tine Tangen og Ann-Helen Arntsen har 

hovedansvaret for å «sy sammen» programmene etter disse møtene.  

Overnattingsturene og de lengre turene er enda populære og samler mange deltakere. Særlig 

overnattingsturer vinterstid er fulltegnet, med ventelister. Tendensen med færre deltagere på de 

nærmeste og letteste turene har fortsatt fra tidligere år. Folk har generelt blitt flinkere til å gå på tur selv 

- og organiserer seg oftere i vennelag, bedriftslag eller turgrupper via f eks Ti på topp som går på tur. 

Slik får de dekket behovet for turgrupper andre steder enn gjennom BOT. Bare Ti på topp logget totalt 

rundt 30.000 turer i 2017!  
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Selv med et mindre antall deltakere på de letteste turene vil det være feil, og samtidig gjøre 

turprogrammet vårt dårligere og mindre tilgjengelig, å helt slutte med slike turer. Det er ofte her man 

får med de helt uerfarne turgåerne som kanskje er nysgjerrige på hva BOT står for. Her får de deres 

viktige første møte med BOT!  

Ti på topp  

Ti på topp-samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets fortsatte i 2017. 1613 personer deltok på Ti 

på Topp dette året. Det var mye blest om Ti på topp i media, og antallet turer holdt seg på et høyt nivå. 

Totalt ble det utført 29291 registrerte turer! Et gjennomsnitt på 18 turer for hver deltaker. Det virker 

som at det er mange helt nye turgåere som begynner å gå på tur pga Ti på topp, noe som er ekstra 

morsomt.  

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, noe som er viktig i tilfeller der f eks mobiltelefonen ikke virker 

eller har flatt batteri. Postkasse med bok på de ulike toppene er enda veldig populært. Toppfaddere har 

ansvaret for å sette disse ut.  

Det ble gjennomført 4 samlinger i Ti på Topp-komitèen inneværende år. Premieutdeling var i 

november. Det ble også i 2017 satt opp fellesturer til de fleste av de 10 utvalgte toppene.  

Ti på Topp komitèen bestod i 2017 av Lars Nystadbakk og Stine Mosti fra Nordland 

Bedriftsidrettskrets og John Tore Pedersen fra TK og Rune Sørli.  

Komiteen har plukket ut topper for 2018, med både toppfaddere og reserver klare. 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 er den som har 

hovedansvaret for å plukke ut topper – inkludert å skrive alle turbeskrivelsene (en tidkrevende men 

morsom jobb!).  

Facebook-gruppen til Ti på topp Bodø ble overtatt av komiteen i 2015. I 2015 økte medlemstallet her 

fra 200 til 770 medlemmer, mens det nå på høsten 2017 er ca 1440 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. 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.  

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.  

Konklusjon  

Turkomiteen gjør i samarbeid med alle turlederne en viktig jobb for å få folk ut på tur, både ved våre 

rikholdige turprogram og ved Ti på topp og den store deltakelsen der. Både det nære og fjerne 

friluftslivet er virkelig populært for tiden! BOT og TK må likevel fortsette å utvikle seg for å fortsette å 

ha en tilsvarende rolle også i framtiden.  

Turene våre og det andre arbeidet vi gjør er ofte folks første møte med BOT – et viktig bidrag til 

rekrutteringen til BOT. 
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2.2 Barnas turlag Bodø 

Komiteen i Barnas Turlag Bodø har i 2017 bestått av: Ida Nova, Gudrun Mjaaland, Ragnhild Olsen, og 

Evy Sundsfjord, med Marie Stabell Pettersen som representant fra kontoret og turleder.  

Komiteen for Barnas Turlag Bodø har gjennomført to komitemøter, og til sammen lagt ned rundt 20 

dugnadstimer i møtevirksomhet. Gjennom året har seks personer vært aktive i komiteen. I tillegg har vi 

hatt inne sju andre turledere. Det har også blitt arrangert flere trilleturer og bæreturer, hovedsakelig 

ledet av Hilde Ånneland.  

I 2017 har Barnas Turlag Bodø arrangert 29 turer. I vinter var vi uheldige med vær og føreforhold, og 

måtte avlyse skøytetur til Frosktjønna og skitur til Sørfjorden p.g.a. mangel på snø og is. Vi ble 

dessverre også nødt til å avlyse telttur til Tverrbrennstua med påfølgende topptur på St. Olav, da dette 

kolliderte med Nattvandring på Keiservarden. Men ellers har vi gjennomført resten av turene og med 

god deltakelse. Fortsatt ser vi at overnattingsturer og tematurer har gode deltakertall, mens turer midt i 

uka ikke er så populære. Vi har fått satt sammen et godt og engasjert styre, som er flinke til å rekruttere 

turdeltakere og fortsatt drives det aktiv annonsering av turer på Facebook i tillegg til avis og 

hjemmeside.  

Forrige år ble vi enige om at noen av sommerturene skal gå til topper som er med i Ti på topp. Vi fikk 

til en på Nattmålstuva, en tur med godt oppmøte. Dette viderefører vi når vi planlegger neste 

sommerturprogram.  

«Kom deg ut»-dagene i 2016 ble flyttet til nye plasser og dro da lite folk, men i år gikk vi tilbake til 

kjente turmål med sommertur til Ausvika og vintertur til Skihytta. Begge turene hadde svært godt 

oppmøte, og vi har dette i bakhodet når neste års ”Kom deg ut”-dager planlegges. Vi ser at vi ikke 

trenger så mange aktiviteter disse dagene, men at det kan være greit at det skjer litt. I år var spesielt 

høytlesing i lavvo av den koselige barneboka om varden Steinar populær.   

For vinteren 2018 har vi laget det vi selv mener er et godt og variert program for barn i alle 

aldersgrupper. DNTs jubileum blir også høytidelig markert, bl.a. med utebursdag for Turbo. Gjennom 

et variert turprogram og spennende turer med tema og innhold, håper vi å lokke med oss flere deltagere. 

Det viktigste er at vi skal gi store og små som er med på tur gode og sosiale naturopplevelser, slik at de 

blir med gang etter gang, og gjerne tar med seg en venn på neste tur! Vi kom ikke så langt i prosessen 

med å ta over Tussvatnet at vi fikk introdusert denne som en del av Barnas Turlag, men håper det dette 

skjer i jubileumsåret 2018 og er engasjerte til å bidra der.  

2.3 DNT ung Bodø 

Medlemmer 

Ved utgangen av 2017 har vi 459 medlemmer i DNT ung Bodø (2 Hovedmedlem familie, 163 

Husstandsmedlem familie, 124 Skoleungdom, 114 Ungdom, 5 livsvarig medlem og 51 

Husstandsmedlem).  

Styret 

Styret for 2017 bestod av Ida K. Nordahl (leder), Sara K. Skjelvik, Sigrid H. Dypsund, Jakob 

Lindstrøm, Solveig L. Sørensen, Halvor Prytz, Aslak F. Skorpen, Susanne Andersen og Martine R. 

Larsos. 

I tillegg har vi hatt med Carina Abusland, Espen Thue Olsen, Anders Westlund, Petter Pettersen, Ingrid 

Sjøberg, Andre Valen, Helene Halland, Alise Eide, Lars R. Pettersen og Maren S. Navjord.  

Ungdomsgruppa har ligget brakk ei stund grunnet utskifting, men nytt styre var oppe og gikk høsten 

2017. Vi har hatt 3 styremøter, pluss 1 dugnad med utsending av turprogram og et julebord med Laser 

Tag. I mars ble Elin ansatt i deltidsstilling for å ivareta ungdomsarbeidet. Elin har vært med på alle 

møtene og arrangementene siden da, men i desember arrangerte ungdommene sin første tur alene.   

Oversikt over turer og andre aktiviteter 

Deltakelse på turer:  

Kom deg ut Skarmoen (12), Mørketur Tussvatnet (1), Alpintur Sulis (10), Kosetur Tverrbrennstua (11), 
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Hytte til Hytte Saltfjellet (4), Heggmotind (5), SUP (24), Studenttur Saltfjellet (8), Mjelletind (11), 

Åselidalen (7), Rundtur rundt Børvasstindan (5), Studenttur Bjellåvass (5), Kajakk x-ung (8) og (5), 

Leirdueskyting (25), Yoga- og ernæring (21), Gratis grottehelg (9), S`mores (15) og Romjulsgrotting 

(9).  

Deltakelse på kurs: Kajakkurs (8) og (7) 

Deltakelse på leir: Vinter (avlyst grunnet for få påmeldte) og Sommer (15) 

KickOff Camp Ausvika, vinterleir og grottetur til Singelhola ble avlyst. På begge kajakkursene hadde 

vi lang venteliste.  

 

Deltakelsen har økt til formidable 231 deltakere i 2017. Dette er vi svært fornøyde med, og er spent 

på om vi vil se økning i medlemsmassen for 2018.  Ungdomsgruppa har investert i fem egne SUP-brett. 

Dette vil vi satse på videre, og tror det blir et fint trekkplaster. Turprogrammet har vært variert. Leirene 

er populære, og er godt forankret i organisasjonen. Vi har toppturer og lavterskelturer. Nytt av året er 

blant annet en grottehelg med midler for å bekjempe barnefattigdom. I tillegg har ungdomsgruppa tatt 

til motmæle mot «Black Friday» og arrangerte for første gang «Grønn fredag». Deltakerne er ikke tatt 

med i opptellinga, men omtrent 25 stk var innom oss. 

Til sammen har DNT ung Bodø i 2017 gjennomført 23 turer/arrangement, med til sammen 231 

deltagere.  

Dugnadstimer 

I forbindelse med aktivitetene våre er det til sammen registrert 406 dugnadstimer, fordelt på styrearbeid 

og annet administrativt arbeid, utsending av turprogrammer, og turledelse. Dette tallet er for lavt i 

forhold til hva som er realiteten, da flere av timene brukt til tur ikke er rapportert inn. Brukt mange 

ansatt-timer grunnet overlapping. 

Vervetiltak og markedsføring 

Vi har sendt ut sommer- og vinterturprogram til alle DNT ung Bodø’s medlemmer. Vi ble fri for 

program i høst, så vinterprogrammet er bestilt flere eksemplar av. På 7-toppsturen 2017 var vi til stede 

med stand på Linken hvor vi klippet klippekort, og hadde ungdomsquiz. Facebook brukes aktivt, og er 

en svært god kanal for å reklamere for turer. Vi har pr 1.1.18 3029 følgere, som er meget bra. 

Ungdommen skal satse på video, og det tror vi blir bra. Instagramkontoen ble gjenopptatt sent i høst, og 

der har antall følgere blomstret. Sara er ansvarlig, og gjør en strålende jobb. Her kommer vi til å vokse i 

det nye året.  

Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung 

Landsmøtet: Ingen representanter i år 

Regional samling på Unstad: Ida og Jakob ble kastet ut i denne samlinga med kort tidsfrist, men de 

hadde fantastisk utbytte av turen og kom tilbake med et inspirerende engasjement for organisasjonen.  

Konklusjon 

Ungdomsarbeidet har i stor grad vært styrt fra kontoret i år. Dette har vært nødvendig, både fordi 

nyansatt har brukt tid på å sette seg inn i arbeidet, men også fordi rekrutteringa manglet. Utover høsten 

har den nye lederen tatt mye ansvar, og det virker lovende for året som kommer. Turdeltakelsen har 

vært veldig bra. Å utnytte potensialet som ligger i markedsføring på sosiale medier er essensielt for å 

nå ut. Vi har handlet inn SUP, og gleder oss til vannsport.  

2.4 DNT fjellsport Bodø 

Året som gikk 

2017 var et år hvor det skjedde en forholdsvis stor forandring i fjellsportgruppen ved at det 

ekstraordinære årsmøtet valgte å foreta en navneendring av gruppen. BOBTOG hadde en lang og god 
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tradisjon, men opplevelsen til styret var at det var en utfordring med å markedsføre og profilere hva 

gruppen holder på med. En delvis erkjennelse av dette var allerede gjort ved at ”Fjellsportgruppa” ble 

lagt til i forkant av navnet BOBTOG. Etter å ha vært kjent under navnet BOBTOG i 39 år vedtok 

årsmøtet en navneendring til ”DNT fjellsport Bodø”. 

I mars var vi teknisk arrangør av årsmøtet til DNT fjellsport. Møtet ble avholdt ved Saltstraumen hotell 

og vi ble fortalt at det var rekordoppmøte både i form av antall deltakere og fjellsportgrupper som var 

representert. Årsmøtet ble en suksess og vi fikk veldig gode tilbakemelding på arrangementet. En 

veldig hyggelig overraskelse var at DNT fjellsport Bodø ble kåret til første vinner av den nyopprettede 

prisen som ”Årets fjellsportgruppe”! 

Vi har hatt et variert turprogram for både sommer og vinter som til sammen har hatt ca 600 deltakere 

og hvor gjennomføringen har generert nærmere 1700 dugnadstimer. I tillegg har vi stått ansvarlig/med-

ansvarlig for to arrangementer som begge har hatt et publikum på over 100 personer. Det var 

”Skredkveld” sammen med NVE/varsom.no og vårt eget ”Arctic Freeride Event”. 

Generelt om styret i DNT fjellsport Bodø 

I løpet av de siste årene har det vært noe som kan beskrives som et ”generasjonsskifte” i styret med 

store utskiftninger. 2017 var i så måte ikke noe unntak. Ved inngangen av året bestod styret av 

Kristoffer Olofsson (leder), Terje Engesli, Lina Roos, Laila Wilhelmsen, Anders Nordgaard Dahle og 

Aina Bye. I forkant av årsmøtet var det allerede klart at Kristoffer Olofsson og Laila Wilhelmsen ville 

tre ut av styret. 

Årsmøtet ble avholdt 15. februar og hvor det nye styret etter det bestod av: 

• Anders Nordgaard Dahle (leder), valgt fram til 2018 

• Aina Bye, valgt fram til 2018 

• Terje Engesli, valgt fram til 2018 

• Lina Roos, valgt fram til 2018 

• Bente Sunde, valgt fram til 2019 

• Espen Thue Olsen, valgt fram til 2019 

I løpet av våren meddelte Terje Engesli at han ønsket å fratre fra styret og deltok på siste styremøte den 

21 august. Samtidig startet Rolf David Storvoll som nytt styremedlem. 

De utskiftninger som har vært har medført at vi er et styre med lav fartstid og hvor mye av erfaringen i 

styrearbeid i fjellsportgruppen er forsvunnet. Dette har gjort at vi på enkelte områder har hatt en bratt 

læringskurve, men i all hovedsak har vi kommet i mål med de tidsfrister vi har med hensyn til årshjulet. 

Som tidligere nevnt var vi teknisk arrangør av DNT fjellsport sitt årsmøte. I forkant av dette hadde vi 

også vært teknisk arrangør av Metodekurs i skred i regi av DNT fjellsport. Takket være et godt 

engasjement av alle i styret (inkludert Kristoffer Olofsson) leverte vi meget godt på begge 

arrangementene. Årsmøtet ga det nye styret god anledning til å bli nærmere kjent med administrasjonen 

i DNT fjellsport sentralt, samt andre fjellsportgrupper. 

Dette har bidratt godt i det videre arbeidet med utviklingen av DNT fjellsport Bodø. I tillegg har 

deltakelsen ved høstsamlingen på Gjælentunet bidratt til å øke kunnskapen om BOT og aktivitetene i 

turistforeningen. 

I løpet av 2017 ble det gjennomført 7 styremøter. I tillegg har vi jevnlig kommunikasjon via 

”Messenger” på Facebook. Det har samlet blitt generert ca 1100 dugnadstimer på styreaktivitet i løpet 

av 2017. 

Arbeidsfordelingen innad i styret er ved utgangen av 2017 som følger: 

• Anders Nordgaard Dahle, leder 

• Aina Bye, følge opp turprogram (koordinere utarbeidelse, samt oppfølging av turer) 

• Espen Thue Olsen, følge opp turprogram (koordinere utarbeidelse, samt oppfølging av turer) 

• Bente Sunde, sosiale medier (Facebook, Instagram) 

• Lina Roos, e-post ansvarlig for fjellsport.bodo@dnt.no 

• Rolf David Storvoll, kompetanse utvikling (kontaktpunkt mot kursutvalget) 



14  Bodø og Omegns Turistforening 

 

Gjennom hele året har vi hatt god hjelp og støtte fra Berit, Elin, Kari og Marie på kontoret. I starten på 

2018 formaliserte vi dette ytterligere ved at Marie er vårt dedikerte kontaktpunkt. Med det har hun fått 

lik tilgang som resten av styremedlemmene til henholdsvis vårt innhold på Dropbox, administrator på 

våre Facebook sider (DNT fjellsport Bodø og DNT fjellsport Bodø – turledere og styremedlemmer), 

Instagram, samt vår e-post konto fjellsport.bodo@dnt.no 

Turer 

I løpet av 2017 har vi hatt et bredt turprogram for både vinter og sommer, i tillegg til noen 

arrangementer. På grunn de utskiftninger som har vært i styret har vi ikke i god nok grad klart å ha 

kontinuitet i oppfølging av turer i både for- og etterkant. Vi har således ikke fullstendig historikk på 

alle turer med hensyn til deltakere, 100 % kontroll på hvilke turer som ble gjennomført og hvilke som 

ikke ble, og hvorfor planlagte turer ikke har vært gjennomført. Dette har vi nå tatt grep på ved: 

 To av styremedlemmene har eksplisitt ansvar for å koordinere utarbeidelsen av turprogram, 

samt oppfølging av turer i for- og etterkant (heriblant utarbeidelse av turrapport). 

 Et av styremedlemmene har eksplisitt ansvar for sosiale medier, herunder vår Facebook side. 

Alle turledere får ”redaktør” tilgang for at de skal kunne poste en kort turrapport med bilder 

etter hver tur. Ansvarlig for sosiale medier har ansvarlig for å følge opp at dette blir gjort, samt 

ansvar for å legge ut alle vår turer/arrangementer som et arrangement på vår Facebook side. 

 BOT-kontoret ser vi på som vårt ”nav” med Marie som kontaktperson. Det vil ytterligere bidra 

til en edre oppfølging av våre turer. 

 Utarbeidet en forbedret excel fil for fortløpende registrering av turstatistikk. 

Fellesturer 

I våre turprogram har vi hatt totalt 27 turer, med henholdsvis 14 på vinterturprogrammet og 13 på 

sommerturprogrammet. Dette inkluderer 3 arrangementer (Kurs i kameratredning – beeperkveld) i regi 

av kursutvalget, Børvasstindan Classic og Arctic Freeride Event. Med forbehold om at vi ikke har 100 

% kontroll på hvilke turer som ble gjennomført, så har vi registrert 9 gjennomførte turer fra 

vinterturprogrammet (64,3 %) og 8 gjennomførte turer fra sommerturprogrammet (61,5 %). Vi har 

dessverre ikke dokumentasjon på hvorfor turer ikke har blitt gjennomført som planlagt, ei heller ikke 

hvor mange som var påmeldt på disse turene.  

Totalt er det 9 turrapporter som er mottatt. Det eneste som er registrert av uhell var i forbindelse med 

Mistfjorden Base Camp hvor en av turlederne fikk brudd i venstre lillefinger etter et fall i lynga. 

Den turen som har hatt størst antall deltakere var Børvasstindan Classic. I 2017 ble det satt flere 

rekorder, blant annet deltakerrekord og ny løyperekord. Børvasstindan Classic er etablert som en 

”klassiker” i Bodø og arrangementskomitéen har fra 2018 blitt en egen gruppe i BOT. 

Med de allerede nevnte forbehold om mangelfull turstatistikk så viser vår oversikt at antall deltakere 

(inkludert turledere) på våre turer og arrangementer var ca 550 personer. Turlederne akkumulerte ca 

1500 dugnadstimer i gjennomføringen av disse aktivitetene. 

Andre arrangementer 

I starten av januar var vi sammen med NVE/varsom.no medarrangør av ”Skredkveld” på NORD 

universitet. Dette ble en uforbeholden suksess (på samme måte som vårt skredseminar høsten 2016 på 

Norsk Luftfartsmuseum) med ca 150 deltakere. Kristoffer Olofsson var vår representant/koordinator i 

forbindelse med dette arrangementet og brukte ca 5 dugnadstimer. 

DNT fjellsport valgte ved årsmøtet i 2016 å legge neste årsmøte til Bodø og med oss som teknisk 

arrangør. Det var totalt 46 deltakere og vi brukte ca 180 dugnadstimer på dette arrangementet. Vi hadde 

satt mål av oss å levere et meget godt gjennomført arrangement – og det klarte vi! Fra start til slutt var 

vi et godt vertskap hvor vi blant annet sørget for å hente sist ankomne på flyplassen og besørge 

transport til Saltstraumen hotell, og vi laget til ”base camp” med bål og pølser & fersk kaffe i 

forbindelse med fellestur dagen. Den dagen var været med oss, mens resten av helgen bød på litt 

ruskevær. Festmiddagen hadde vi i steinalder kåta i Tuvsjyen med forutgående rebusløp fra 
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Saltstraumen til Tuvsjyen. Med et så vellykket arrangement var det ekstra hyggelig at vi ble kåret til 

”Årets fjellsportgruppe” som var en anerkjennelse av fjellsportgruppen sin nesten 40 år lange historie 

og de aktiviteter som gruppen har arrangert og arrangerer. 

Vinteren fikk en ”kick-off” med gjennomføringen av Arctic Freeride Event (AFE) på Sinus i oktober. 

Det var andre året vi arrangerte det og for å omfavne et større geografisk område (Helgeland og 

Lofoten) hadde vi endret navnet i forkant av årets arrangement. Vi hadde flere gode samarbeidspartnere 

som stilte med flotte premier til en samlet verdi på over 30.000 kroner. Sammen med Fotohuset 

Johnson gjennomførte vi 6 delfinaler (over tilsvarende antall uker) fra starten av september hvor 

fotografiene som skulle delta i finalen ble stemt fram blant publikum på vår Facebook side. Dette ga 

arrangementet god markedsføring både i sosiale medier, men også på tv-skjerm som stod i vinduet til 

Fotohuset Johnson hvor bildene og plakaten til arrangementet gikk i en loop. Ca 50 forskjellige 

personer sendte inn bilder til denne konkurransen og alle som bidro fikk delta med minimum et bilde i 

konkurransen. Film bidragene var det naturligvis færre av, men vi hadde 10 forskjellige som 

konkurrerte under selve finalen av AFE. Det var en stor suksess å arrangere AFE på Sinus og vi hadde 

veldig god hjelp fra Stormen i den tekniske produksjonen. Publikum var på ca 120 personer. 

Kurs 

I mars var vi teknisk medarrangør av Metodekurs skred i Valnesfjorden. Kristoffer Olofsson var den 

som koordinerte og planlagte gjennomføringen av dette på en god måte. 

Det er ingen i styret som har gått noen kurs i regi av DNT i 2017. Styrearbeidet er nå organisert med 

vår egen kontaktperson opp mot kursutvalget i BOT. Dette kom i stand etter at Eirik Alst og Kristoffer 

Olofsson fra kursutvalget, samt Torbjørn Aag fra styret i DNT fjellsport, deltok på vårt styremøte i 

november. Temaet på dette styremøtet var blant annet kompetanseutvikling framover, men det er ikke 

gjort noen konkrete planer for kurs i løpet av 2018. I starten av januar 2018 var det planlagt et 

turlederkurs for turledere på toppturer, men ble avlyst på grunn av manglende interesse. 

Miljø/HMS 

På slutten av 2017 fikk vi etablert rutiner som vi har forhåpninger skal gi oss bedre oppfølging av turer, 

både i for- og etterkant. Dette inkluderer gjennomføring av risikoanalyse. 

Planer for 2018 

2018 markerer 40-årsjubileumet til fjellsportgruppa! Vår målsetning er å markere det på en god måte 

med et variert og godt turprogram. 

Aktivitetene til fjellsportgruppa har utviklet seg i løpet av disse årene og det som for noen år siden ble 

sett på som en aktivitet for de spesielt interesserte er nå å regne som alle manns aktivitet. Toppturer på 

ski! Deltakerne er fra de i tenårene til de som nærmer seg pensjonsalder – og noen over også. Vår 

målsetning er å samle de med denne interessen gjennom flere forskjellige typer arrangementer, og bidra 

til generelt å øke kompetansen slik at den kan utøves med størst mulig grad av trygghet. Allerede har vi 

gjennomført en meget vellykket ”Skredkveld” med 250 deltakere, og i løpet av vinteren samarbeider vi 

med kursutvalget i gjennomføring av ”Beeperkvelder”. 

Sammen med Bedriftsidretten i Nordland skal vi gjennomføre ”Ski-på-topp av Bergans” hvor det blir 

individuell og lagkonkurranse i antall toppturer i løpet av mars til mai. Premiering av vinnerne, 

sammen med de beste bilder og filmer fra vinteren, vil skje i forbindelse med Arctic Freeride Event i 

oktober. 

Gjennom Erling Bjørstads Stiftelse har vi bli tildelt økonomiske midler til gjennomføring av ulike turer 

og arrangement i løpet av 2018. Disse midlene vil blant annet bli benyttet til gjennomføring av nevnte 

”Skredkveld”, samt toppturer for nybegynnere. I tillegg planlegger vi å få gjennomført tur/kurs i 

brevandring for å prøve og revitalisere noen av de opprinnelige aktivitetene som er beskrevet i formålet 

med fjellsportgruppen. 

For å legge grunnlaget for at vi kan feire et 50-årsjubileum om 10 år så er den største utfordringen til 

fjellsportgruppen å sikre rekruttering av nye ”ildsjeler”. Per i dag oppleves eksistensen til 

fjellsportgruppen som sårbar ved at den i all hovedsak synes å bestå av medlemmene i styret. Styret 

fungerer på en meget god måte, men det er samtidig en kjensgjerning at vi har lav kontinuitet og vi vet 



16  Bodø og Omegns Turistforening 

 

allerede nå at vi må få et nytt styremedlem til høsten når Bente Sunde flytter fra Bodø. Vi anser det 

derfor viktig å skape større oppmerksomhet rundt fjellsportgruppa i 2018, etablere flere (samt befeste 

eksisterende) ”klassikere” som Mistfjorden Base Camp, Børvasstindan Classic og Arctic Freeride 

Event, for på den måten rekruttere nye engasjerte medlemmer som kan sikre god ettervekst til styret. 

2.5 Seniorgruppa Bodø 

I styringsgruppa har vært Karen Sandberg (kontaktperson/leder), Evelyn Sivertsen, Jan Olaf Mørkved, 

Magnar Haslerud, Ingebjørg Lund Bjørgvik og Kjellaug Ellingsen. 

Det har vært avholdet 3 møter i gruppa , hovedsakelig for å planlegge turprogrammene. 

Kommunikasjon ellers per e-post og SMS. 

På vinterturprogrammet hadde vi seks turer,  en ble avlyst (Valnesfjord). Liten deltakelse/ interesse for 

Kom deg ut turen til Tussvatnet. Turen Vatn– Vatnet Sørfjorden gikk i flotte vær –og føreforhold med 

12 personer. Turlederne hadde lagt inn info om flystyrten i  området. Turen til Lønsstua var fulltegnet 

med 8 deltakere. Bra vær og føreforhold slik at turen ble gjennomført etter programmet.  Beiarfjellet 

viste seg fra sin absolutt beste side og åtte meget fornøyde deltakere hadde flotte opplevelser med 

strålende vær og føreforhold. 

Til sammen har vi hatt 33 deltakere på vinterturene, noe som er 13 færre enn i 2016. 

 

I sommerturprogrammet hadde vi 14 turer samt ansvar for Hunstadtoppen under 7-toppsturen, dette for 

tolvte gang. Tre fra gruppa bidro også som vakter ved Opptur i mai. Alle turer er gjennomført med 

rimelig bra deltakelse. Vårturene i mai fra Bremnes fort til Ausvika , Løpsfjellet og Finnkonnakken ble 

greit gjennomført, men sein vår kan gi utfordringer enkelte steder. ”Årets” tur må en kunne kalle turen 

til Steigen, med 12 deltakere ble meget vellykket. Dronningruta gjennomført i strålende sommervær, 

tur fra Håsand til Åsjord var mer ruskete med litt regn i lufta og kald vading over elv. Avsluttet med 

luns j og omvisning hos Børge Ousland på Mannshausen. 

Nye turmål var Alvenes i Valnesfjord, lett tur i nytt terreng, Vågøyvannet rundt, Evjen/Nattmålstuva, 

Åselidalen samt felles tur (turkomiteen) til flyvraket på sørsiden av Steigtind. 

Turen Tverrbrennstua – Bjellåvasstua – Røkland var også en høydare, kanskje det lengste 

turalternativet vi har hatt for seniorturer. 

Ellers er de ”faste” turene til Saltfjellet, Hopsfjellet, Støvermarka og Heia gjennomført, sistnevnte med 

bare to deltakere 

Dagsturene i Bodø kommune har hatt varierende deltakelse, fra 2 til 15 personer. 

Til sammen har vi hatt 125 deltakere på sommerturene, noe som er fire færre enn foregående år. 

 

Vi har forsøkt å lage et variert turprogram for seniorene med noen faste, årvisse turer og noen nye 

turmål. Overnattingsturene har jevnt god oppslutning, som regel fulltegnet. Turene er gjennomført uten 

uhell eller skader av noe slag. 

Stor takk til velvillige og erfarne turledere som gjør en flott jobb og bidrar til positive tilbakemeldinger 

fra deltakerne.   

Fint opplegg på Gjælentunet  30.september hvor alle turledere var invitert. Av ulike grunner var det 

bare to av seniorturlederne som hadde mulighet til å møte her.   

Leder for seniorturgruppa deltok på interessant nettverkssamling i Oslo -  Aktiv til 100 . 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. Mange gode 

ideer til turer og informasjonskanaler. 

Vi ser fram til 2018 med gamle og nye turideer. I 2017 hadde vi fire nye turledere, men må fortsatt ha 

fokus på å rekruttere nye turledere slik det ikke blir for stor belastning på de «faste». 
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Stor takk til Jan Olaf Mørkved for mange år i styringsgruppa for seniorturer. Fra årsskifte har vi Reidar 

Gabrielsen som nytt medlem i gruppa. Videre så må vi ha fokus på rekruttering av turgåere ved å 

framsnakke turene våre, spre turprogrammene på steder hvor seniorer ferdes så som 

pensjonistforeninger, lege – og tannlegekontor.  

2.6 7-toppskomiteen 

Komiteen har bestått av Wiktor Berg, Hildegun Johnsen, Rita Karlsen, Dorthe Eide og Tor J. Skogstad. 

Daglig leder har koordinert arbeidet. Prosjektgruppa for funksjonshemmede har bestått av Renate 

Monsen, Ståle Normann og Lars Sæter. Prosjektgruppa for 7-topp Pluss har bestått av Lisbeth Skjolde, 

Snorre Henning og Fred Kramer. 

7-toppskomiteen har hatt 5 møter. Prosjektgruppa for tur for funksjonshemmede har i tillegg hatt 3 

møter, og prosjektgruppa for 7-topp Pluss 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. Vi fikk også kjærkommen støtte fra andre aktører i næringslivet og fra andre frivillige 

lag og foreninger.  

Turen gikk mandag 5. juni (2. pinsedag). 2 745 personer deltok (hvorav 1 519 fullførte 3-toppsturen, 1 

099 fullførte 7-toppsturen, 38 fullførte 3-posttur tilrettelagt løype, 51 fullførte 7-posttur tilrettelagt 

løype, 22 fullførte 7-topp Pluss og 16 brøt). Sammenlignet med 2016 var det en nedgang i deltakertallet 

på 7 %.  

Det ble ikke meldt om alvorlige uhell.  

For tredje gang var ett av løypealternativene «7-topp Pluss». Løypetraseen var den samme som i fjor: 

Den ordinære løypa fra Bodin vgs og til Løpsfjellet. Derfra gikk den videre bortover ryggen til 

Omgamfjellet hvor den tok av på sti ned til Mosti før den fortsatte i skiløypa nord for Soløyvatnet. 

Etter Heia kom den inn på lysløypa og fulgte denne til Vanntårnet og videre langs den ordinære løypa. 

Dette gav ei løype på 34,7 km og 1 400 høydemeter. Den ekstra traséen ble ikke merket. I stedet ble det 

gjort mulig å laste ned gps-spor, og det ble uttrykkelig gjort oppmerksom på at en måtte beherske kart 

og kompass for å kunne velge dette alternativet. De som ønsket å delta måtte melde fra via 

påmeldingssystemet i Sherpa. Vi etablerte en bemannet post på Omgamfjellet der deltakerne ble 

krysset av etter hvert som de passerte. Et par deltakere som ikke dukket opp ble oppringt. De hadde 

kommet så seint til Løpsfjellet at de valgte å fortsette langs den ordinære løypa.  

For sjuende gang hadde vi et eget opplegg for funksjonshemmede som ønsker å delta i 7-toppsfesten, 

men ikke klarer å gå i terrenget. I forkant ble det arrangert tre treningsturer: Kyststien ved Bodøsjøen, 

3-postløypa: og Futelva. Markedsføring skjedde via annonse i avisa, at tilbudet ble presentert i 7-

toppsturens flyver til skoleelevene, Facebook og stand på City Nord og i Glasshuset. For andre gang 

kalte vi tilbudet «tilrettelagte løyper» og kommuniserte at løypene var åpne for alle. Denne gangen ser 

det ut til at budskapet nådde fram. Tidligere rekord var 39 deltakere, denne gangen ble det 89.  

Vi var for tredje gang med på et samarbeid med Midnattsolrittet og AN-mila om konseptet Sprækingen. 

I overkant av 100 personer, som deltok på alle de tre arrangementene, fikk Sprækingen-medalje. 

Foruten at dette var et ekstra insitament for å være med, medførte det profilering gjennom en 

omfattende annonsekampanje.  

Takket være støtte fra Nordland fylkeskommune og et godt samarbeid med Forum for Natur og 

Friluftsliv Nordland kunne vi i år tilby gratis deltakelse til asylsøkere og til flyktninger tilknyttet Bodø 

voksenopplæring. Dessverre kom tilsagnet litt seint slik at vi ikke fikk ordentlig trøkk hos Bodø 

voksenopplæring, men til sammen delte vi ut 80 fribilletter. Selv om en del av de som hadde fått billett, 

glimret med sitt fravær, så var denne gruppen godt synlig i løypa, og tilbakemeldingene var gode. Vi 

håper at vi kan gjenta dette «stuntet» til neste år.  

Også i år droppet vi salg av billetter i avisas ekspedisjon og tilbød i stedet rabatterte billetter til BOT-

medlemmer og AN-abonnenter ved kjøp på internett. 549 personer fikk AN bonus-rabatt, og 391 

personer fikk BOT-rabatt. Dette utgjør til sammen 30 % av deltakerne.  
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Som i fjor kunne de som vervet nye deltakere og sendte oss epost om det være med i trekning av to  

gavekort hos Intersport. 28 vervinger var med i trekningen. 

84 personer fullførte for sjuende gang og mottok 7-årspin. Statistikken viser at 31 personer har fullført 

alle de 13 gangene turen har vært arrangert, 66 personer har fullført 12 ganger, og 52 personer har 

fullført 11 ganger.  

Også i år var det lagt inn quiz for barn og unge, samt loddtrekning med premiering. Coop Nordland 

delte ut forfriskninger ved Vanntårnet, en skoleklasse solgte kaffe og kaker ved startsted Rønvik skole 

og en skoleklasse solgte kaffe og kaker ved Soløyvannsveien mellom Hunstadtoppen og Junkerfjellet.  

Også i år kunne en levere bilder til fotokonkurransen både via Instagram, Facebook og epost. Tre 

verdige vinnere ble kåret, og vi fikk mange fine bilder til arkivet som kan være aktuelle å bruke i 

forbindelse med markedsføring neste år.  

I år hadde vi litt kluss med deltakersystemet på Bodin. Det skyldtes at en server var delvis ute av drift. 

Heldigvis kom problemene i korte sekvenser, ellers hadde det blitt svært vanskelig. Ellers fungerte 

deltakersystem og billettsalg fint, og det var nok personell på disse oppgavene. Heller ikke i år hadde vi 

kurs i bruken av systemet i forkant av arrangementet, siden mange av funksjonærene har hatt denne 

oppgaven i flere år og kjenner systemet godt.   

Det ble avholdt evaluering/funksjonærfest den 15. juni med 23 deltakere. Samlinga ble holdt i kafeen 

på Sølvsuper. Antall deltakere på disse kveldene har gått mye ned etter hvert. Kan vi finne på en annen 

gest til funksjonærene?   

Vi konkluderer med at også den trettende 7-toppsturen ble vellykket for både deltakere, funksjonærer, 

samarbeidspartnere og BOT. 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. Den største 

utfordringen fremover blir rekruttering av deltakere.  

2.7 Beiarn Turlag 

Vi har avviklet en rekke fellesturer med varierende deltakelse noen av turene har vi kansellert grunnet 

dårlige vær. Kom deg ut dagene var som vanlig vellykket med god deltakelse. Det er lagt ned et 

betydelig arbeid i drift av trimkassene som årlig har omkring 3000 besøkende. Ellers så har det vært 

gjort noe skogrydding og mange timer i form av Turledelse. 

Beiarn Turlag sliter med deltakelsen på fellesturene slik at det vil nok bli noe reduksjon i antall turer 

som blir satt opp vi kan ikke forvente at folk binder opp tid til frivillig arbeid som ikke blir noe av. 

Videre vil det bli forsøkt å arrangere flere familiedager på samme måten som kom deg ut dagen da vi 

ser at det har appell blant befolkningen. 

2.8 Gildeskål Turlag 

Tillitsvalgte 

Styret     Per-Arne Elle (leder) 

Kjell Storvik 

    Cecilia Lundbakk 

Bjørn Inge Leding 

    Anne Grethe Kristiansen (vararepr.) 

Seniorgruppa   Trygve Breivik(leder) 

    Erna Sundsfjord 

    Terje Magnussen 

    Kjell Karlsen 
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Barnas turlag   Anne Grethe Kristiansen 

    Lin Rene Sakkariassen 

    Cahtrine Festvåg 

    Anna Bell Kroknes 

 

Hytteverter Fellvasstua  Stein Storvik 

    Janny Nordby 

    Tone Sundsfjord 

    Gunnar Pedersen 

Valgkomite   Annabell Kroknes 

    Lin Rene 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 22.2. med 15 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 

Til tross for meget stor aktivitet i forbindelse med turprogrammet er 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.  

Turer 

Vinterturprogrammet i år har vært variert, men dessverre så har vær og føreforhold ført til at noen turer 

har blitt avlyst. Sommerturprogrammet var også i år variert med bl.annet 4 fjelltrimposter på samme 

dag , konsert på Kobben, familedag i fjæra foruten for vanlige fjellturer. Det er avviklet 20 turer 

turprogrammet med til sammen 344 deltakere sommer og vinter mot fjorårets 307.  

Det blir i tillegg arrangert ”Onsdags” turer av Heid Meland. Som er et lavterskeltilbud for kvinner med 

turer i nærområdet. 

Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 9 turer gjennomført , 71 deltakere. 2 

turer var  midnattsolsturer. 

Gruppa er bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer 

lavterskelturer med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene 

arrangeres annenhver uke til fast tidspunkt.  

 

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. I forbindelse med fjelltrimmen 2017 ble det arrangert fellesturer med turleder 

på alle 13 fjelltrimposter med god deltakelse.  
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Fjeltrimgruppa og Gildeskål kommune delte ut krus og diplomer på Nygårdsjøen. I 2017 har det vært 

2966 deltakere på fjelltrimpostene, men boka på Meddagstinden er ikke kommet ned igjen. Flest besøk 

på Moskeneset med 506 besøk i år. Det er levert inn 129 fjelltrimkort. 

Fellvasstua 

Fellvasstua er flittig i bruk og er godt tatt vare på. Hytta har i 2017 hatt 179 overnattinger. 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 veddugnad.  

Annet  

Turlaget har lagt ut 52 Telltur-koder rundt om i hele Gildeskål. De som har fått 100 poeng eller mer er 

med i trekking av kr 5000 som Gildeskål kommune har sponset. . Det har vært god oppslutning om 

dette tiltaket. Er muligens det største folkehelsetiltaket I kommunen sammen med fjelltrimmen.   

2.9 Meløy turlag 

Leder     Sverre Birkelund (2017) 

Styremedlemmer Anneke Leune   (2016/2017) 

Åge Magnussen  (2017/2018) 

Alfred Andreassen  (2016/2017) 

Ola A. Loe   (2017/2018) 

Varamedlemmer Stian Bjørklund  (2017/2018) 

Thomas Sæle   (2017/2018) 

Valgkomite Andre Johansen  (2016/2017) 

Anders Leiramo  (2017/2018)  

Det er avholdt 2 styremøter. Vi har ofte uformell kontakt med hverandre angående laget. 3 av styret er 

aktive i Tur- og Treningskompis opplegget. 2 av oss har tilsyn med ruten Navnløsvatn Trappene, 

Gamma-Gråtådalstua. Hans Indrevoll gjør et flott arbeid med tilsyn av Gamma i Kvitsteindalen. 

 

Fellesturer:    Turleder  Deltakere Dugnadstimer  

Skøytedag på Skarsvatnet 29/1 Silje/Anneke  0  3  

Kom deg ut dagen                    5/2 Ola/Sverre  35  10  

(Skøytelek Grønåsvatnet) 

Seniortur Dyrneset  26/2 Anfinn Myrvang  6  4 

Akedag Engavågen  11/3 Silje/Marit  21  7 

Topptur til Istinden  25/3 Åge/Magnar  0  3 

Kveldstur Nonstinden  25/4 Ola   15  3 

Padletur Neverdalsvatnet 21/5 Åge/Thomas  17  8 

Seniortur Furøyodden  11/6 Silje og Sverre  7  5 

Kveldstur Skjeggen  23/6 Magnar/Alfred  4  24 

Hornneset   25/6 Anders/Ola/Silje  6  7 

Lillebjærangstinden  15/7 Sverre   13  8 

Glomfjellet rundt  5/8 Alfred/Anders  17  21 

Fisketur Kjørhaugvatnet 13/8 Ola/Børge  0  2 

Sabotørruten   2/9 Sverre   20  11 
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Kom deg ut dagen  3/9 Silje/Sverre  0  2 

Navnløs-gråtådalsstua     9-10/9 Åge   4  31 

Tåkeheimen      16-17/9 Sverre/Silje  0  0 

2.10 Rødøy turlag 

Turlaget har gjennomført følgende turer: 

- 17. juni: Blokkvatnet rundt med 6 deltakere 

- 28. juni: Kistatinden med 8 deltakere 

- 1. juli: Tølløkka med 4 deltakere 

- 3. september: Kom deg ut-dagen til Blåsfjellet med 13 deltakere 

 

 

2.11 Saltdal Turlag 

Årsmøtet i turlaget ble avviklet den 1. mars 2017 I Kantina på Saltdal rådhus.  I alt møtte 10 

medlemmer opp på møtet. 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker hadde Trond Loge et interessant inspirasjonsforedrag med 

tittelen «Høsting i fjæra». 

Styret har i 2017 bestått av: 

 Lars Skjelstad  Var ikke på valg 

 Rigmor larsen  Var ikke på valg 

 Eivind Rivelsrød Valgt for 2 år 

 Randi Taarneby Valgt for 2 år 

 Sigrid Elise Lium varamedlem 

 

Det er avholdt ett styremøte. 

Turlaget har gjennomført følgende turer i 2017: 

 

Dato Tur Turleder Antall deltakere 

13.05 Sørelvtoppen Randi Taarneby 8 

21.05 Aktivitetsdag på 

Nasjonalparksenteret Storjord 

Sigrid Elise Lium 12  Ikke alle deltok 

hele dagen 

07.06 Dypen Randi Taarneby 4 

14.06 Bjønnhågen Manfred Hüttepohl Turen ble avlyst 

20.08 Solvågtind Kjell Gunnar 

Skodvin og Sigrid 

Elise Lium 

8 

27.08 Sykkeltur Storjord – Røkland Elin Kvamme 3 + 2 som bare deltok 

på bålkaffe og 

serveringen til slutt 
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2.12 Kursutvalget 

Medlemmene i kursutvalget har i 2017 vært Eirik Alst (leder), Eirik Vevelstad, Erlend Fjose, Ingrid C 

Sjøberg. Kursutvalget har hatt 1 fysisk møte i 2017. Kursprogrammene har blitt laget med 

utgangspunkt i overordnet kursplan som går fram til 2020.   

Kursutvalget har i 2017 gjennomført følgende kurs: 

3 beeperkvelder (januar, februar og mars)  26 / 14 / 7 deltakere 

Vinterturlederkurs    8 deltakere 

Skredkurs     6 deltakere 

Kurs i teltovernatting vinterstid   9 deltakere 

DNT-ambassadørkurs    12 deltakere 

Grunnleggende turlederkurs   13 deltakere 

Kurs i kart og kompass samt enkel GPS  10 deltakere 

  

I 2018 planlegges følgende kurs:  

3 beeperkvelder (januar, februar og mars)  

NF Grunnkurs skred (februar) 

DNT-Ambassadørkurs (mars) 

Brekurs blåis (mai/juni) 

Kurs i kart og kompass samt enkel GPS (mai) 

Sommerturlederkurs (oktober) 

 

Kursutvalgets leder har stilt på et styremøte i Fjellsportgruppa for å informere om aktiviteten og 

planene til Kursutvalget. 

Kursutvalget tar gjerne imot innspill til andre kurs som BOT bør arrangere. 

Alle kursene, med unntak av DNT-Ambassadørkurset, evalueres. Hovedsakelig er tilbakemeldingene at 

deltakerne er godt fornøyd med kursholderne og gjennomføringen av kursene. 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. 

2.13 Kveldsturgruppa – prosjekt “Bynære kveldsturer i Bodømarka” 

Følgende personer har stilt som turledere: Vivian Selfors, Ann Britt Fjordbakk (våren), Kaja Opsahl, 

Kari Berg, Nick Ingham, John-Birger Holtmo, Petra Nilsen, Knut Storteig og Magnar Haslerud. Kaja 

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 i høst 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 28. mars til 30. mai ble det arrangert 9 turer med til sammen 77 deltakere  
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- I tidsrommet 22. august til 17. oktober ble det arrangert 9 turer med til sammen 105 deltakere.  

- Høyeste deltakertall var 20, laveste var 5. 

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 en sesong 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. 

Dugnad turledelse: 76 timer 

2.14 Nye folkehelseprosjekt 

Ridetur for mennesker med funksjonsnedsettelser 

Vi gjennomførte en ridetur i skogen på ca 4 timer i samarbeid med Stall Holand. Fem nordlandshester 

fraktet deltakere gjennom skogen på ettermiddagstid. En av deltakerne måtte gi opp ønsket om å sitte i 

sal, men byttet raskt over til vogn og fikk en spennende tur.  

Det ble en magisk opplevelse. Nærkontakt med elg, matpause med knitrende bål og prustende hester i 

bakgrunnen og en fin samtale om utfordringer i livet. Hjemturen ble en perfekt avslutning, under 

nordlyset som danset over oss. Deltakerne var superfornøyde og ytret alle ønske om mulighet til å 

komme seg mer ut i marka. Dette ble en fantastisk opplevelse for alle involverte, og vi håper dette er 

noe foreninga kan satse mer på. 

Gratis grottehelg for unge  

Med midler fra Bufdir kunne vi arrangere ei gratis helg for ungdom med spennende friluftsopplevelser. 

Totalt sju ungdommer ble med til Beiarstua på fredag, og fikk en utfordrende dag med grotting på 

lørdag sammen med Beiarn grotteklubb. På kvelden lagde de god mat og koste seg på hytta. Søndag ble 

det uorganisert lek og moro i og utenfor hytta. Ikke alle var like vant til å være ute på tur, men allerede 

på hjemturen spurte barna om dette var noe de kunne være med på til neste år. Mestringsgleden i 

grottene hadde vært stor.  

Hele helga var gratis, og de som ikke hadde turutstyr (som f.eks dagstursekk) fikk låne det de trengte. 

Vi retter en spesielt stor takk til turlederne som gjorde dette mulig.  
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3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON 

3.1 Arrangementskomiteen 

Arrangementskomiteen har i 2017 bestått av Arild Arntzen, Tove Glad og Ninni Juliussen. Det er 

avholdt 5 møter. Totalt 259 personer har deltatt. 

29.03. Årsmøte. Antall 41 stk 

26.04. Odd Eidner: Erfaringer fra en pilegrimsvandring. Antall 73 stk 

27.09. Else Asplem og Reidar Fossen: Pilegrimstur til Santiago de Compostela med barnebarn. 36 stk 

25.10. Tine Tangen, Vigdis Bjellånes og Heidi Christensen: Jentan på tur fra Kilpisjarvi til 

Kautokeino. Antall 47 stk 

22.11. Rune Leirvik: Jan Mayen - Djeveløya i Ishavet. Antall 62 stk. 

3.2 Informasjonskomiteen 

Informasjonskomiteen har hatt liten aktivitet også i 2017. Noen av medlemmene har bidratt i andre 

sammenhenger i foreningen. Ingen møter i 2017. Komiteen består av Trond Flateby, Dag Pedersen og 

Geir Antonsen.  

 

Komiteen jobber med følgende oppgaver:  
- Oppdatering av bruksanvisning for satellitt-telefon - ferdig  

- Oppdatering av hytteinfo-permene – tillitsvalgte - nye endringer, må oppdateres  

- Oppdatering av hyttetegninger i hytteinfo-permer - jobbes med – trenger innspill fra hyttekomiteen  

- Oppdatering av dekningskart for mobil-nett i hytteinfo-permer – jobbes med De nye kartene fra 

Telenor og Telia som ligger på nettet er ikke brukbare til vårt formål - vi ser etter annen løsning  

- Nye bilder som kan publiseres på www.ut.no sammen med rutebeskrivelser. Vi har behov for bilder 

til følgende ruter, og ønsker å få tilsendt bilder, om noen har av brukbar kvalitet.  

o Storengan – Trygvebu gjennom Storengdalen  

o Storengan – Balvatnet til vannskille Storengskaret  

o Trygvebu – Evenesdal gjennom Rykkjedalen  

o Lønsstua - Storjordstua  

o Bjellåvasstua – Midtistua  

o Beiarstua – Bukkhaugbua  

o Øvre Tollådal – Reinhornskaret  

o Beiarstua – Bjellåvasstua  

o Ramskjel – skiltstake vest for Øver-Oksvatn  

o Beiarstua - Gråtådalsstua  

3.3 Redaksjonskomiteen for Til fjells 

Høsten 2017 påtok Gerd Breivik seg å være redaktør for Til fjells. Hun stod for utgivelsen av nummer 

1/2017. Nummer 2/2017 var vinterturprogrammet for 2018. Vi håper å få gitt ut 3 numre i 2018. 
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3.4 Kalenderkomiteen 

Kalenderkomiteen er et samarbeidsprosjekt mellom Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) 

og Bodø og Omegn Turistforening (BOT). Komiteen består av Bjarne Aronsen (leder), Ingrid 

Sjøberg, Karl Skålbones og Siv Anita Værnes. 

 

Fristen for innsending av bilder var satt til 30. april. Det kom inn 164 bilder fordelt på 25 

fotografer. Bildene ble lagret på nett via dropbox. Dermed kunne hver enkelt forberede seg og 

se gjennom bildene før første møte. Prosessen videre til ferdig kalender var en kombinasjon av 

møte og dialog på epost. Det ble i alt holdt 2 møter, begge på Fauske. 

Også i år var det en viss treghet med å få på plass sponsorer. Med hjelp av Berit kom vi til slutt 

i mål, og kalenderen gikk i trykken først i oktober. 

 

Som vanlig skulle det velges ut forside, 12 store og 12 små månedsbilder. Vi så fort at her var 

det mange fine bilder og blir nok en gang minnet på hvor heldige vi er som bor og kan ferdes i 

naturen i eget nærområde.  En stor takk til fotografene! Allikevel skulle vi ønske oss flere 

bilder å velge mellom, spesielt med sommermotiv. Komiteens ønske er at kalenderbildene skal 

ha et representativt geografisk utvalg, samtidig som ulike aldersgrupper og aktiviteter skal 

gjenspeiles.  

 

Takk til Matti Jäntti som også i år har bidratt med flotte tegninger. Videre takker vi sponsorer 

og alle som har bidratt til ferdig kalender og distribusjon av denne.   

 

Komiteen er godt fornøyd med sluttproduktet og håper den gir gode assosiasjoner og inspirerer 

alle uansett alder og livssituasjon til korte og lange turer i var mektige Salten-natur. 

GOD TUR i 2018 ! 
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4 RÅDGIVENDE UTVALG 

4.1 Bodømarkautvalget 

I 2017 har utvalget bestått av Carl A. Boe (leder fram til mars 2017), Bjørnar Nystrand (leder fra mars 

2017) Lars-Fredrik Moe (fratrådte august 2017), Fred Kramer og Hans Kristian Smines. Det har vært 

avholdt 5 utvalgsmøter, i tillegg har det det blitt gjennomført uformelle møter pga fullføring av 

Turskiltprosjektet. 

Arbeidet i Bodømarka 

I tillegg til markarbeidet i Turskiltprosjektet (se nedenfor) er det som vanlig foretatt inspeksjoner av 

løypenettet, samt en del rydding av kratt og vindfall i skiløypene.  

Turskiltprosjektet 2015-2017 

I tillegg til det som ble redegjort for i vår årsrapport for 2015 og 2016, ble det gjennomført en del 

oppfølgingsarbeid i 2017. Fortsatt gjenstår noen tavler som er et samarbeid med kommunen. 

Plankommentarer og møter med kommunen 

Utvalgsmedlemmer har deltatt på flere møter med Bodø kommune (18.februar, 15.mai, 9.oktober, 

16.november) om rullering av arealplanen, samt ny plan for Idrett og friluftsliv. Gjennom disse møtene 

og i kommende møter vil utvalgsmedlemmer fremme BOTs interesser i planarbeidet. 

Utvalgsmedlemmene deltok også i møte 7.desember med kommunen om sti- og løypeplanen som skal 

inngå som en del av Plan for idrett og friluftsliv. 

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. Vår 

kontakt med Bodømarkas Venner er oppretthold ved at Bjørnar Nystrand er varamedlem og Hilma 

Øverås er fast medlem i styret. 

Utvalget v/Smines viste Gjermund Andersen, Naturvernforbundet, rundt i Bodøområdet ( Heggmoen - 

Soløyvannet - Turisthytta - Keiservarden) mens han ventet på å være med på et møte i Stormen 

arrangert av Bodø friluftsforum. 

Tirsdag 12.desember ble BOT invitert av MDG for å være med å markere kravet om en nasjonal 

nærmarkalov sammen med bl.a. Naturvernforbundet. Carl A Boe representerte BOT og vi fikk fremmet 

vårt syn for en slik lov som BOT har jobbet for i årevis. På markeringen deltok også sentral talsperson 

for MDG, Rasmus Hansson. 

Styret i Bodømarkautvalget har brukt ca 260 timer i 2017 til styrearbeid, møter og noe praktisk arbeid. 

Løypetilsynene i Bodømarka melder å ha brukt 30 timer til oppsyn og vedlikehold av løypenettet. 

 

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 2018 

- Vi planlegger å få satt opp de 4-5 infotavlene i Turskiltprosjektet som vi har i rest.  
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- Det er søkt om midler til forbedring/utbygging av en god adkomst i det bratte partiet på stien 

mellom Vågøyvannet og veien opp mot Junkerfjellet. Her har vi et avtalt samarbeid med 

tømrerlinja ved Bodø videregående skole som vil hjelpe oss.  

- Det mangler en del røde merker til oppmerking av løypenettet i Bodømarka, dette skal 

Bodømarkautvalget bestille og fordele til løypetilsynene. 

- Ellers vil vi delta aktivt i arbeidet som Bodø Friluftsforum fronter i forhold til markalov og 

markagrensa. 

4.2 Naturforvaltningsutvalget 

Medlemmer er Gunnhild H. Aasmoe, Audun Sandberg, Eirik Vevelstad, Terje Cruickshank og Terje 

Øiesvold (leder). 

Utvalget har hatt et møte i tillegg til jevnlig kontakt pr. e-post.  

Utvalget har behandlet følgende saker: 

 

1. Klimaskogprosjektet. 

BOT sitter i referansegruppa for «Klimaskogprosjektet». Det har vært flere møter i vårhalvåret for å 

planlegge sommerens plantestrategier.  

Til sammen 5-600 da er plantet i 2017 i kommunene Sømna, Brønnøy og Saltdal (Vik/Dverset). Til 

neste år (prosjektets siste år) skal det plantes klimaskog i Hemnes (Leiskardalen) og i Beiarn 

(Arstadalen). 

Bodø har gjort politisk vedtak om å si nei til å delta i klimaskogprosjektet. Det er kun plantet gran – i 

tettheter på over 200 planter pr da på gode boniteter.   BOT har ikke fått gjennomslag for også å 

forsøke plante furu nord for Saltfjellet.  

Argumentet er at gran binder mye mer CO2 enn furu, men vi har en mistanke om at man ikke behersker 

planting av furu pga manglende erfaring med dette.  

Det er planlagt nye møter i referansegruppa i 1ste halvår 2018. 

 

2. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark: Utvidelse, nye verneforskrifter og forvaltningsplan. 

Utvalget har fulgt denne prosessen gjennom hele 2018. Etter omfattende høringer har saken ligget i 

Miljødirektoratet (MD) hele året. Det er avsluttende runder med kommunene i disse dager. Hvis disse 

går bra, er det mulighet for at regjeringen gjør vedtak før jul. 

Utvalget har også fulgt arbeidet med ny forvaltningsplan for Nasjonalparken. Denne vil ikke bli 

ferdigstilt i 2018. 

Friluftsorganisasjonene har ikke mye innflytelse over verneplanprosessene i Nordland, og vi er i 

realiteten kun en høringsinstans. 

Det er nå kommunene og Sametinget som sitter i Nasjonalparkstyrene.  

I det såkalte kontaktutvalget for nasjonalparkstyret er det FNF som ivaretar friluftsorganisasjonenes 

interesser, men dette utvalget har bare ett møte i året og derved liten innflytelse.  

Det bør være en prioritert oppgave å arbeide for at friluftsliv/verneinteressene blir direkte representert i 

nasjonalparkstyrene.  

 

3. Planendringssak for bygging av Tverrfjellelva kraftverk i Meløy kommune i Nordland 

Utvalget har gitt forslag til uttalelse. 

 

4. Igangsetting forskrift om snøskutertrase i Saltdal kommune 

Utvalget har gitt forslag til uttalelse. 
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5. Avklaring av samarbeidet i FNF 

Utvalget har avgitt forslag til uttalelse. 

 

6. Tillitsvalgtmøte 30. sept. – 1. okt. 2017 på Gjælentunet 

Utvalget var representert ved TØ. Han tok bl. a. opp at naturforvaltningsutvalget burde kobles inn ved 

etablering av nye løypetraseer og liknende virksomheter for å få sjekket ut at det ikke kommer i 

konflikt med naturmangfoldet. 

 

7. Naturvernsamling DNT 23.-24. okt. 2017 i Oslo 

 

BOT var representert ved Terje Øiesvold.  Tema var flerbruk av utmarka med spesielt fokus på slitasje 

samt friluftslivinteressenes representasjon i nasjonalparkstyrer/rådgivende utvalg. 

 

Det ble tatt opp av undertegnede at man i tillegg til slitasjeproblematikk også burde ha fokus på 

naturmangfold og mulig konflikt ved etablering av turstier/løyper og organisert ferdsel. 

 

Det kom fram at rådgivende utvalg for nasjonalparkstyrer ikke fungerte med unntak av for DNT/Oslos 

område. De var fornøyd. Terje tok opp at DNT burde arbeide aktivt for at friluftslivinteressene ble 

direkte representert i nasjonalparksyrene. Dette fikk alminnelig tilslutning. 

 

8. DNT’s konferanse «Grønnere utsikter»   4 desember  

om et framtidig mer bærekraftig friluftsliv – hvor bl.a. DNT-ung sine miljømål stod sentralt. BOT var 

representert ved Audun Sandberg 

4.3 Hedersmerkeutvalget 

Utvalget har bestått av Elin Andreassen, Knut Storteig og Lars-Fredrik Moe (leder). 

Utvalget har hatt to møter, og har etter  å ha gjort sine vurderinger kommet til at vi i år innstiller to 

kandidater til å motta turistknappen, og en kandidat til Æresmedlem. Innstillingen følger vedlagt. 

Utvalget har samlet 15 dugnadstimer. 

4.4 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 natur- og kulturgrunnlaget for friluftslivets utøvelse.” 

Generalforsamlingen velger jubileumsfondets styre som i 2017 har bestått av Reidar Gabrielsen (på 

valg i 2020), Randi Ulvøy (på valg i 2019) og Bjørnar Nystrand (på valg i 2018). Leder for styret har 

vært Reidar Gabrielsen. Styret har hatt 1 møte. Fondet er presentert for ca 100 av de største bedrifter i 

Saltenområdet i form av et brev som ble sendt ut primo desember 2017 med informasjon om 

skattefradrag og muligheter for profilering.  

Fondet er tilført kr 37 050,-. I tillegg har vi renteinntekter på kr 2 197,-. Grunnkapital i fondet ved 

utgangen av 2017 er kr 238 694,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på  

kr 32 974,- er kr 271 668,-. Det er ikke utbetalt midler fra fondet i 2017, men vi kan dele ut avkastning i 

2018 til et godt prosjekt i tråd med fondets statutter. 


