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Vinterstemning på vei mot Rundemanen. Sjelden kost, men slå til når snøen ligger der!

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Ved å tilknytt oss som din grasrotmottaker, vil vi få 5 prosent
av alt du spiller for hos Norsk Tipping. DU kan tilknytte oss 
hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no eller på norsk 
tipping mobilspill. Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss med DIN Grasrotandel
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TA VINTERFJELLET  
I BRUK!

Vinteren står for døren. 
Vi som liker denne 
årstiden, får igjen 
muligheten til å dyrke 
skigleden. Selv på Vest-
landet, med skiftende 
værforhold, blir det 
helt sikkert dager hvor 
skiene bare venter på 
å bli hentet frem til en 
tur i det hvite element. 

Mange steder er det tilrettelagt 
med løyper i nærområdene. Ber-

genserne har gode muligheter på 
sitt mest bynære byfjell, Fløyen. 
Overraskende ofte er det skiføre 
i løypene på Fløyen selv når det 
ikke er et snøfnugg i byen.
Vi ser med glede at mange benyt-
ter seg av de tilrettelagte løypene. 
Men hva med en lengre tur, og 
kanskje med overnatting?
Bergen og Hordaland Turlag har 
mange hytter som egner seg for 
besøk vinterstid. Og om vinteren 
er der ofte bedre plass på hyttene 
enn i sommerhalvåret. Noen av 
hyttene krever det litt innsats å 
komme seg til, mens andre er 

lett tilgjengelige. Blant de lettest 
tilgjengelige er Hallingskeid, som 
ligger like ved jernbanestasjonen 
med samme navn. I Bergsdalen 
er bl.a. Vending lett å nå med en 
trivelig skitur som også passer 
godt for barnefamilier.
Selv om det hevdes at nordmenn 
er født med ski på bena, opplever 
vi at mange nøler med å begi seg 
ut på skiturer i høyfjellet. Dette 
finnes det løsninger på! 
Én mulighet er å melde seg på en 
fellestur med en skolert turleder. 
En annen variant er å begynne 
litt forsiktig på egen hånd og gå 

langs kvistede løyper. I Turinfor-
masjonen i Marken finner du 
engasjerte medarbeidere som 
mer enn gjerne hjelper deg med 
råd og vink om hvordan du skal få 
en god skiopplevelse i nye løyper.
Det er noe magisk med å være ute 
i naturen vinterstid. Om vinteren 
er naturen mer stille, og ofte er 
det både lettere og raskere å ta 
seg frem enn resten av året. Det 
er en veldig god følelse å lage 
egne skispor i nysnøen. 

God skitur!

TORE JOHAN SMIDT

Etter at to tredjedeler av landets vassdrag er 
regulert og våre energibehov er dekket, må 
vi erkjenne at utbyggingstidene er historie.

I en interessekonflikt der begrepet «vakker 
natur» skal veies mot millioninntekter og 
arbeidsplasser, har «vakker natur» tidligere 
ikke kunnet mobilisere nok inntekter til å 
vinne debatten og vedtakene. Dette er nå 
endret.

Holdningsendringene er ikke lenger til å 
ta feil av. De største avisene (f.eks. Bergens 
Tidende) taler høyt for at Øystesevassdraget 
må få ligge urørt.
Turistnæringen og NHO tar sterkt til orde 
for samme sak.
Disse har åpenbart forstått at turiststrøm-
mene til Norge er økende, med mange nye 
virksomheter og arbeidsplasser i distriktene.
Men det er ikke Disneyland turistene kom-
mer hit for å oppleve; det er urørt natur.
Da kan vi ikke fortelle turistene at dersom 
de ser bort fra denne demningen i Øystese-
vassdraget, og at elven er tørrlagt med ditto 
økologisk frafall, så er dette et prakteksempel 
på et vakkert norsk dalføre.

Det er en misforstått tolkning av det grønne 
skiftet at all potensiell ren energi må tas ut for 
å erstatte kontinental fossil energi. Om hver 
eneste norske bekk reguleres, vil det knapt 
bli merkbart i det kontinentale konsumet. 

Alle land kan bygge ut fornybar energi når 
de får kniven på strupen. Det flate Danmark 
har for eksempel kommet svært langt med 
utbygging av vindkraft, mens sol og bølger 
står for neste byggetrinn.
Økt norsk krafteksport krever dessuten nye 
linjer med monstermaster i våre nasjonal-
parker og verneområder.

Det danskene, tyskerne og britene har mest 
behov for i Norge, er ikke kilowatt, men 
opplevelsen av urørt natur. Det er de villige 
til å betale mer for enn hva de betaler for 
kilowattimene.

Derfor er Øystesevassdraget en svært viktig 
symbolsak der politikere fra alle partier må 
gjøre et verdivalg ved å frede området mot 
utbygging, for å hindre at vi ødelegger vår 
beste salgsvare.

THORBJØRN KALAND

UTBYGGINGENE SOM RUINERER NORGE

Raundalselven har fått ny oppmerksomhet fra kraftutbyggerne til tross for at den er vernet.
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– Det er en stor glede når et prosjekt som dette 
står ferdig. Det har gått over mange år, men 
selve reisingen av bygget tok utrolig nok bare 
fire måneder, etter en unik kraftprestasjon fra 
et utholdende arbeidslag.
– En del diskusjoner har det vært omkring 
nybygget. Det ligger jo også i en nasjonalpark. 
Men mye falt på plass da arkitekt Eilif Bjørge la 
frem sitt prospekt. Tilbakemeldingen både fra 
bygden og Turlagets medlemmer er nå veldig 
positive. Samtidig er selve Skålatårnet sikret 
en god forvaltning slik at det ikke ødelegges 
av bruk vinterstid, sier daglig leder i BHT, 
Helene Ødven.

SKÅLATÅRNET FÅR AVLASTNING
Første helgen i oktober ble alt utstyr som skal til 
for å sette hytten i drift, fløyet opp. Skålabu er 
en selvbetjent hytte, med mat for salg, ved, gass, 
sengetøy (husk laken-/sovepose).  
–  Nybygget betyr en dobling av overnattingska-
pasiteten i sommersesongen. Vi planlegger å ha 
hytteverter boende der i den travleste tiden. Selve 
tårnet har nå status som sikringshytte. Den står 
åpen, men skal ikke brukes hvis det skulle oppstå 
behov for det. 

OFFISIELL ÅPNING TIL SOMMEREN
Skålabu er nå åpnet for gjester. Turlaget regner  

med at mange vil ta turen opp på ski. Tidlig på se-
songen skal man være forsiktig, og uansett må man 
følge med på skred- og værvarsler før man fester 
fellene og labber de 1843 høydemeterne til topps.   

Den offisielle åpningen av hytten blir søndag 2. juli 
2017. Da blir det folkefest med spelemenn langs 
stien og konsert på toppen. Sett av datoen!

OPPLEV FJELLET PÅ RIKTIG UTSTYR
Valg av riktige ski og sko er avgjørende for en god skiopplevelse. Vi har 
kompetansen og utvalget slik at vi sammen fi nner utstyret til ditt behov. 
Velkommen inn for en hyggelig skiprat!
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FISCHER / 
ALFA BARN E SKIPAKKE 
MED GORE-TEX SKO
Defi nitivt den aller beste barne-
pakken på markedet. Country 
Crown er en bred og innsvingt ski 
med smørefri såle, og Alfa TX-10 
skoen med Gore-Tex® membran 
og ullfor holder barna varm og tørr 
på beina. Leveres med Rottefella
Dino binding. Skilengder: 120-150 
cm. Skostørrelser: 30-38.

Pakkepris:

1.399,-

ÅSNES NANSEN / 
CECILIE FJELLSKI-
PAKKE
Kanskje den optimale ¡ ellsk-
ien. Bred stålkantski med god 
bæreevne og moderat gåspenn for 
høy¡ ellsturer i kupert norsk ter-
reng. Integrert fellelås slik at en kan 
bruke kortfeller. Sammen med den 
nye Crispi Brestøvelen i Gore-Tex® 
og Super Telemarkbindingen, er
dette virkelig en topp høy¡ ells-
pakke. Skien kan også godt 
kombineres med Crispi BC
Stetind i Gore-Tex® og Rottefella 
Magnum binding hvis gåingen pri-
oriteres.

Pakkepris:

5.899,- / 5.899,-

FISCHER E-99 X-LITE 
SKIN TECH SKIPAKKE
Nå med kortfell-system. Den
anerkjente ¡ ellklassikeren som
kan brukes både i og utenfor 
løypen. Stålkantski med lang-
spenn, smørelomme og 13 mm
innsving. Vi har kombinert denne 
skien med støvlene  Alpina 
++Traverse BC eller Crispi BC 
Stetind.

Pakkepris:

5.199,- / 5.999,-

ÅSNES INGSTAD 
FJELLSKIPAKKE
En bred og moderne ¡ ellski med 
meget god bæreevne og supre 
kjøreegenskaper. Perfekt til turer
i krevende og bratt terreng. 
Moderat gåspenn samt integrert 
fellelås. Bør brukes sammen med 
en 75mm støvel, så her har vi 
satt sammen en pakke med Voile 
kabelbinding, samt den nye Crispi 
Bre støvelen. Alternativ er Crispi 
Svartisen støvelen som har en
mykere såle, men stivere
ankelmansjett.

Pakkepris:

6.699,- / 7.199,-

FISCHER E-109 X-LITE 
SKIN TECH FJELLSKI-
PAKKE
Nå med kortfell system. Dette 
er pakken for krevende høy¡ ells-
turer. Fischer E 109 er en kraftig, 
bred og lettsvingt ski med stålkant 
og hele 18mm innsving. Sammen 
med den nye Crispi Bre støvelen i 
Gore-Tex® og Super Telemark 
bindingen, er dette virkelig en pa-
kke vi går god for. Skien kan også 
godt kombineres med Crispi Bc 
Stetind i Gore-Tex®  og Rottefella 
Magnum binding hvis en prioriterer 
gåingen.

Pakkepris:

6.599,- / 6.599,-

FISCHER POWERLITE 
SKIPAKKE
Smal, innsvingt og superlett 
stålkant-ski for preparerte løyper 
i marka og på ¡ ellet. Skien sikrer 
deg trygt og godt svinggrep på alle 
underlag. Vi har kombinert denne 
skien med Alpina Combi (herre)
og Combi Eve (dame) som er 
lette og varme støvler med solid 
ankelstøtte.

Pakkepris:epris:

3.799,-

Dino binding. Skilengder: 120-150 
cm. Skostørrelser: 30-38.

Pakkepris:

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen.
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no

ÅPNINGSTIDER 10-18  TORSDAG 10-19  LØRDAG 10-16
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Skålabu turisthytte ble åpnet i oktober og er helårsåpen. 

Skålabu turisthytte er åpnet
Skålatårnet har fått en avlegger: Skålabu.

Interessert i å være hyttevert på Skåla? 
Kontakt Turlaget ved  
Marit Djupvik; marit.djupvik@dnt.no.  

Vi takker for oppdraget

Vi gratulerer Bergen og 
Hordland Turlag med ny 
hytte 1843 moh.
Vi har hatt gleden av å bygge Skålabu.  

Eit bygg for vandrarar i ein av nasjonal- 

parkane våre. Vi jobber i og med naturen 

og er stolte av dette fotavtrykk på Skåla.

Vi er klar for andre byggeoppdrag.  

Hus eller hytter, gjerne under 1900m. 

Byggmester Bjørn S. Vike AS • tlf: 480 95 468 • e-post: bjorn.vike@gmail.com
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UTFORDRANDE  
TURLEIARKURS I ETNEFJELLA

Mykje snø og mykje regn ga tøff start 
på turleiarkarrieren for ti kandidatar på 
sommarturleiarkurs i Etnefjella i april og 
oktober. Med deltakarar frå Stord, Bømlo, 
Stavanger og Haugesund vart kurset også eit 
nytt og spennande samarbeid som gjerne 
vert vidareført seinare. 

Ti deltakarar gjennomførte kurset, 
som i april hadde base på Olalihytta 
til Haugesund Turistforening. Det var 
teori første helgen, men også med lange 
orienteringsøkter utanfor sti. Mykje snø i 

området ga deltakarane ein tøff start, men 
dei tok utfordringa.
Siste kurshelg i oktober hadde utgangspunkt 
på Seljestad. Her var det lagt opp til 
overnatting ute fredag til laurdag. 
– Det vart ikkje noka natt under 
stjernehimmelen. Regnet hølja ned, og eg 
trur nok at dei fleste ønskte seg betre tak over 
hovudet akkurat då, seier instruktør Jarle 
Hevrøy i Stord-Fitjar Turlag. 

Laurdag fortsette dei og orienterte seg fram til 
Simlebu, med kryssing av flaumstor elv. Turen 
tok 11 timar. Etter middag og litt kvile bar det 
ut på nattorientering rundt Simlenuten. Ei 
fin stjerneklår natt med frostrøyk over tjerna 

gjorde at det vart ei opplevingsrik og uvant 
orienteringsøkt. Søndagen vart avslutta med 
evaluering og utdeling av kursbevis til alle. 
– Så no har Bømlo og Stord-Fitjar Turlag fem 
nye og dyktige sommarturleiarar, Stavanger 
TF har éin og Haugesund TF har fire nye, seier 
Jarle Hevrøy.  

Frå Bømlo: Nils Magne Helle og Alf Kristian 
Selle.
Frå Stord:  Gerda Øen, Jan Ove Øen, Frank 
Breistein.

Kursleiarar har vore Britt Rameckers, Unni 
Vestre, Bjørg Kristin Steinsland og Jarle 
Hevrøy.

50 FJELL-SPORTARAR PÅ 
BASECAMP USKEDALEN    

Helga 16.–18. september 
dro DNT fjellsport Bergen til 
BaseCamp i Uskedalen. Om lag 
femti fjellsportarar fekk gode na-
turopplevingar i triveleg fellesskap. 
På basen, Rabben Camping, var 
grillen varm begge kveldane, og 
det vart også tid til quiz, bading og 
mykje latter. På dagtid kunne ein 

velje mellom ei rekkje flotte turar å 
vere med på. Som Bjørndalstraver-
sen, ein draumetur.
For å vere med på dei flotte 
turane opp hit, blåisvandring på 
Botnabreen og Gygrastolen, 
måtte ein førehandspåmelde seg. 
Her trengte ein ikkje forkunnskap, 
då ein skulle gå i taulag med 
instruktørar som kan sikring. Det 
var ein flott sjanse for dei som 
ikkje hadde kunnskap eller var 
komfortable med å gå slike turar 

aleine. Andre turar ein kunne vera 
med på, var til Malmangernuten, 
Ulvanåso, Engafjell og Melderskin.  
Uskedalen er blitt ein elska plass 
for fjellsportarar frå Bergen, med 
flott natur og mange moglegheiter. 
Basecamp Uskedalen har vore 
ein fast tradisjon i DNT fjellsport 
Bergen i mange år, så sjansen er 
stor for at du kan vera med til neste 
haust dersom dette lyder fristande!

SIGRID KVÅLE MYKSVOLL 

TURLEDERKURS 
UNGDOM

De åtte ungdommene som 
deltok på sommerturlederkurs 
i Stølsheimen, fikk brynt seg 
på førstehjelp, turledelse, 
nattorientering, veivalg og 
elvekryssing.
De første dagene var 
været greit, men fjerde 
dagen lå skyene lavt, og de 
måtte orientere i skodde. 
Planen var nattorientering 
fra Norddalshytten til 
Vardadalsbu, men dette ble 
flyttet pga. sen ankomst til 
hytten og svært dårlig vær.
På nattorienteringen ble 
deltakerne vekket kl. 01 
og så delt i to grupper. De 
skulle være ute 4–5 timer, 
avhengig av deltakernes 
behov for trening på krevende 
orientering. De var tilbake på 

hytta halv seks om morgenen 
for litt søvn før neste økt.
Siste natten sov de under 
Tjuvhelleren ovenfor Steinsland 
i Modalen. Her ble det bading, 
leirbålkos og ca. en skje med 
tomatsuppe på hver.
Etter en sen kveld rundt 
bålet sov de til godt 
utpå formiddagen før 
sluttevaluering og lett jogg 
ned til Steinsland for å rekke 
innleid buss. Alle åtte bestod 
sommerturlederkurset 
og er klare for spennende 
turlederoppdrag!
 
Turlederkurset gikk gjennom 
store deler av Stølsheimen: 
Trefall – Åsedalen – 
Solrenningen – Norddalshytten 
– Vardadalsbu med 
nattorientering – Tjuvhelleren – 
Steinsland.
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Det er alltid spennende å 
gå over Bjørndalseggene i 
Rosendal, og trygt med fører. 

Motivasjon er viktig når alt er vått! 

Tåke og snø gir utfordringer på turlederkurs. 

Vading av elv er del 
av turlederkurset. 

Klar for innsats for 
turistforeningen. 
Turledere er det 
alltid behov for!
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Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no

Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mount Kenya
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Newtontoppen skiekspedisjon
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• Vinterkurs på Finse 
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no

Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no

Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no

Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
• På ski over Grønland

Sjå vårt omfattande turprogram og
informasjon om datoar, prisar og 
detaljert dagsprogram for kvar tur på:

www.jarletraa.no

Telefon: 907 65 330  
Epost: info@jarletraa.no

Bli med på tur!
Me arrangerer turar og ekspedisjonar 
til høge fjell og villmarksområder over 
heile verda, også i Norge. Bli med 
oss og opplev eventyrleg natur og 
eksotisk kultur.

• Kilimanjaro
• Inka Trail / Amazonas / Titicaca
• Elbrus
• Aconcagua
• Mont Blanc
• Everest BC / Island Peak
• Atlasfjella
• Svalbard skitur
• Svalbard fottur
• Josten på langs med bærarar
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INFORMASJONSMØTER PÅ TERMINUS 7. DESEMBER
Inka Trail kl. 18:00 • Kilimanjaro kl. 20:00

Sjå detaljar på www.jarletraa.no.
Vel møtt!

INFORMASJONSMØTER PÅ TERMINUS 7. DESEMBER
Inka Trail kl. 18:00 • Kilimanjaro kl. 20:00

Sjå detaljar på www.jarletraa.no
Vel møtt!

INFORMASJONSMØTER PÅ BUTIKKEN UTE I NEDRE 
KORSKIRKEALLMENNINGEN 12B
KILIMANJARO TYSDAG 10. JANUAR KL. 18:00             
INKA TRAIL  ONSDAG 11. JANUAR KL. 18:00              
SJÅ DETALJAR PÅ WWW.JARLETRAA.NO VEL MØTT!
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Finse byr ofte på fint skiføre alt frå november, og her får du varierte turar i solfylt forvinterlandskap.  
Er du heldig, kan du møta ein fjellrev, ein flokk med reinsdyr eller ryper i vinterkulda. 

TUREN ER MÅLET:
For den som vil byrja skisesongen tidleg, før 
skianlegga er opna og før skiløyper er køyrde 
opp, er Finse eit fint utgangspunkt. Sjølv om 
det ikkje er skiføre i låglandet, er det på Finse, 
1222 meter over havet, ofte godt skiføre alt i 
november. 
Når du stig av toget på Finse stasjon, møter 
sola deg. Turen til Finse bør du planleggja 
å gjennomføre i godvêr, for her er det svært 
vêrhardt. 
Finse har ope viddelandskap mot aust og vest 
og er omkransa av fjelltoppar mot nord og sør. 
Finsevatnet vert mykje brukt som skiløpartrasé.
Det slake terrenget gjev fint føre, sjølv om det 
ikkje er store mengder med snø. På forvinteren 
er terrenget kantete og kupert;  meir snø jamnar 

det ut til ei fin dyne. Ver varsam med å gå på 
snødekte og islagde vatn så tidleg på året, og 
hugs at det er både kaldt og vert tidleg mørkt. 
Ned i 20 minusgrader er ikkje uvanleg når sola 
går ned om ettermiddagen. 

LETT OG SLAKT
Frå Finse stasjon kan du kan gå vestover langs 
Rallarvegen og få ein tur i svakt kupert terreng. 
Er du litt sprek, kan du gå til Hallingskeid (23 
km, 4–5 t). Her kan du overnatta på Bergen og 
Hordaland Turlag si hytte eller ta toget vidare 
mot Bergen. Turen vert nok likevel anbefalt 
noko seinare på vinteren, når kvisteløypa er 
sett opp (februar). 
Går du mot aust frå Finse, er det også slakt 
terreng søraustover langs Hardangerjøkulen. 

VESLE FINSENUTEN
Mot vest, rett ovanfor Finse stasjon, stikk 
Finsenutane forlokkande opp. Vesle Finsenut 
(1493 moh. ) er enkel å nå på ein kort vintertur. 
Du går opp i Finseskaret og tek mot sør til 
Vesle Finsenuten. Her får du vid utsikt over 
Finse og austover til Hallingskarvet. Toppen byr 
vanlegvis på fine nedrenn alt tidleg på vinteren. 
På Store Finsenut kan ein gå om vinteren òg, 
men då må du gå frå vest. Den er meir kronglete 
og kupert og ikkje eigna før utpå våren. 

SANKT PÅL
Toppen ligg mot nord, like ovanfor Klemsbu, 
og er ein litt lengre dagstur. Toppen ligg 1695 
moh. og gjev deg ein bra kneik på ca. 500 
høgdemeter opp, og dertil herlege nedrenn 

Finse lokkar med  
forvinterturar

HARDANGERVIDDA

TURTIPS

heim att. Utsikta er formidabel, ein ser heilt 
inn i Jotunheimen sine høge tindar. Fylg samme 
trase som sommarmerkinga til Klemsbu. Løypa 
vert kvista tidleg på vinteren, og utover vinteren 
er der sal av vaflar og varm drikke. Derfor er 
dette ein attraktiv tur for heile familien. 

HARDANGERJØKULEN
Dette turmålet byr på storslått utsikt frå 1800 
moh., men er ikkje eigna tidleg på vinteren. Då 
er det gjerne så lite snø at turen berre passar for 
spesielt interesserte. Vent med denne turen til 
litt utpå vinteren, då vert løypa kvista. 

TEKST OG FOTO: SVEINUNG KLYVE

FAKTA
Lett terreng: For 
familieturar, dagsturar og 
overnatting. Òg eigna for 
familiar som ønskjer kortare 
turar eller leik og aking i 
nærområdet.  
Overnatting: Varierte 
tilbod. m.a. Finse 1222 og 
Finsehytta tilhøyrande DNT. 
Søk også på internett. 
Toget frå Bergen tek ca. 2½ 
time. Ta morgontoget, som 
er kl. 10.16 på Finse, slik at 
du får nytta heile dagen. 
St. Pål: Ca. 2½ time opp, 
1 time ned. Ca. 500 m 
stigning. Ca. ein halvtime 
frå Clemsbu. 
Vesle Finsenuten: 1 t opp, 
30 minutt ned. 300 m 
stigning.
Kart: Papirkart 1:50 
000 Hardangerjøkulen. 
Eller skriv ut gratis kart frå 
kartverket.no.

Vakker solnedgang frå Vesle Finsenuten i november, med 18 kuldegradar og stor måne over Hallingskarvet.

Ein gjeng med ungdommar på toppen av Vesle Finsenuten.

Fjellrev-par på Finse

Nydeleg forvinterlandskap under Store Finsenuten.
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Finn din tur på hvitserk.no 
eller ring oss på tlf. 23 21 30 70 for en hyggelig turprat 
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Bli med på 
skitur i vinter

Romsdalen

Sunnmøre

Lofoten

Senja

Lyngen

Hjørundfjorden

Haute Route

Høgruta Jotunheimen

Grønland

Svalbard på langs

Svalbard på tvers

Vinterturkurs på Finse

Finnmarksvidda

Hardangerjøkulen

Hvitserk er Norges største arrangør av ekspedisjoner og eventyrreiser. 
I vinter inviterer vi deg med på drømmeturen på ski, enten du vil nyte 
nedkjøringen fra flotte fjell på Sunnmøre, krysse Svalbard på tvers, eller 
kjenne vårsola varme på tur over Hardangerjøkulen.

FINN MER INFORMASJON PÅ VÅRE NETTSIDER, 
OG DRØM DEG BORT!

BUFØREVEGEN  
MELLOM JONDAL  
OG REISETE INNVIGD

Laurdag 17. september 
gjekk meir enn sytti turglade 
den gamle stølsvegen over 
Folgefonnhalvøya frå stølen 
Botsvatn ovanfor Jondal til 
Reisete ved Sørfjorden. Dei 
fleste deltakarane var frå 
bygdene langs Sørfjorden og 
vart transporte til Jondal med 
buss.

Turen var eit samarbeid 
mellom Odda/Ullensvang 
Turlag og Kvinnherad Turlag 
og vart ei minnerik oppleving. 
Før start frå Botsvatn fekk 
turgåarane ta del i opninga av 
den nyrestaurerte stølsvegen 
på Jondal-sida. I regi av 
Buførevegens vener vart stien 
over fjellet på symbolsk vis 
overgjeven til dei framtidige 
brukarane. Deretter kunne 
turgåarane nyta turen over 
fjellet i opphaldsvêr og 
vindstille.
 I følgjet var fire sherpaer som 
for tida arbeider med dei siste 
detaljane i restaureringa av 
Buførevegen. I godvêret stilte 
dei fire nepalesarane opp med 
ei song-helsing til den urørte 
naturen då følgjet nådde 
kanten mot Sørfjorden. 
På turmålet, garden Reisete, 
vart det servert frisk eplesaft 
og betasuppe. Alt kunne nytast 
i friluft medan praten gjekk 
lett om opplevingane over 
fjellet. Turleiarar var Sigbjørn 
Kambestad og Isak Reisæter 
frå austsida, samt Kåre Eik og 
Hermund Fenne frå vestsida.
Tjuvhelleren – Steinsland.

Arbeidet er ei ferdigstilling av Ri-
destien som vart restaurert i 2002. 
Mykje vart gjort den gongen, men 
pengemangel stansa den siste var-
dinga inn mot hytta.  
Dels inspirert av den nye turiststrau-
men til Odda, dels fordi det var naud-
synt, bestemte Odda/Ullensvang Tur-
lag og lokale krefter seg for å gjere 
stien ferdig, heilt til topps. 

Ein av dei viktigaste personane bak 
restaureringa av Ridestien var tidle-
gare leiar i Odda/Ullensvang Turlag, 
Emil Myhre frå Odda. Han var òg 
med då den siste steinen vart lagt på 
plass på øvste varden før Holmaskjer. 
– Tanken bak prosjektet er at det skul-
le bli så godt varda til Holmaskjer at 
det ikkje skal vera mogleg å rota seg 
bort. Ein skal kunna gå trygt i både 
fint og dårleg vêr, seier Emil Myhre. 

Han var primus motor då mange 
gode instansar slo seg saman for å 
restaurera Ridestien gjennom Tok-

heimsgjelet kring år 2000. Det ble 
lagt ned svært mykje arbeid. Opninga 
var i 2002. Sist stien vart rusta opp, 
var i 1902, delvis til rideveg i nedste 
delen. Til høgt opp i lia var stien så 
brei at to personar kunne gå ved sida 
av kvarandre, eller som på 1800-talet, 
at hesteføraren kunne gå ved sida av 
hesten med turistar nedover Ride-
stien til Odda, der cruisebåtane venta 
på sine fjellfarande passasjerar som 
hadde kryssa breen frå Sundal.   
I haust fekk Emil Myhre gleda av å 
sjå prosjektet fullført. 
Ruta er bratt, men særs vakker og 
spektakulær. Utsynet over Hardan-
gervidda og Sørfjorden veger opp 
for stive kne og såre lårmusklar etter 
nedstigninga på 1500 høgdemeter. Ta 
turen til sommaren! 

Kjelder: Eli Lund, Hardanger Fol-
keblad og Anne Grethe T. Vestrheim

Ridestien gjennom 
Tokheimsgjelet til 

Holmaskjer ferdig varda
Ridestien mellom Odda og Holmaskjer turisthytte på Folgefonna har i 

haust blitt varda og har fått ein aldri så liten makeover

Emil Myhre vart tildelt kulturpri-
sen i Odda 2016 for sitt man-
geårige engasjement for tur- og 
kulturarbeidet i kommunen. Emil 
Myhre (82) er veteran i friluftslivet 
i Odda/Ullensvang Turlag. Som 
både aktiv turgåar og leiar av 
turlaget har han jobba utrøyteleg 
med tilrettelegging av turstiar i 
distriktet. Ringedalen rundt er eitt 
av prosjekta. 
Han har ikkje minst vore ein aktiv 
pådrivar for hytta på Holmaskjer 
og restaurering av Ridestien over 
Folgefonna (2002). Ridestien ned 
til Odda vert rekna som ein av dei 
verkeleg klassiske fjellturane her 
i landet. 
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Høytidelig markering da siste varde mot Holmaskjer ble avduket! Ridestien fra Odda til Folgefonna er nå ferdigstilt.

Emil Myhre



1312

Husker du de to solrike januar-ukene i år, med både 
snø og skøyteis av stål? Ikke? Vel, forbered deg 
denne sesongen. Det er forbausende lite som skal 
til for å nyte den sjeldne vestlandske skøyteisen.    

GLEMT AV GENERASJONER
Vi har alle hørt om de barske vintrene «før i tiden». 
Fortalt av en bestefar, en mor eller en gammel tante. 
Man skulle nesten tro at det var umulig å overleve 
de lange kuldeperiodene og de enorme snømeng-
dene som lavet ned åtte måneder i året! 
Det var sånn jeg tenkte samtalen ville bli da en 
eldre nabo kom bort for en prat. Men i stedet ga 
han meg nøkkelen til et lite eldorado, et hemmelig 
sted, et glemt skøyteparadis, forbigått av minst to 
generasjoner.

BARNAS FRIPARADIS
– Da jeg var barn, dro vi alle til myra vestpå. Om 

sommeren fjernet vi gresstuer og brukte myren 
til fotballbane når det var tørt nok, og på vinteren 
var det stålis og ingen foreldre, sa naboen med 
glimt i øyet. 
Som tilflytter måtte jeg så klart prøve å finne «myra 
vestpå». Og jeg fant den. Barnas frie paradis for 
40–50–60 år siden. Litt flere gresstuer var det blitt, 
men man ser at dette er stedet. Glemt? Dette måtte 
vi ordne opp i!

KORT OG INTENS
Av og til får man den vinteren man håper på. Til 
og med ytterst på kysten av Vestlandet. I januar 
kom sprengkulden og snøen og varte i to fryde-
fulle uker. Vi stod på ski i hagen før skoletid, og vi 
laget ordentlige snømenn. Men best av alt, vi tok i 
bruk «myra vestpå». Noen arvede skøyter, tykke 
vinterklær og en piasavakost var det som skulle til!
 

RUNDKJØRING I LABYRINTEN
Med skøytene hengende over skulderen og med 
en iver av en annen verden løper barna bortover 
i det snødekte terrenget. Solen skinner lavt fra 
vinterhimmelen.
– Skynd deg, mamma, det er her! Vi trenger flere 
veier!
Førsteklassingen står ved enden av myren og 
smiler. Her, i barnas eget skøyteeldorado, har de 
sammen med pappa dagen før kostet veier, på kryss 
og tvers. De er cirka en meter brede og akkurat 
passe til at to ustødige barn kan passere hverandre. 
Etter to timer med kosting av flere baner må mor 
bare smile. Hele tiden har barna sust rundt i skøyte-
labyrinten. Røde vinterroser i kinnene, jakkene 
er kastet for lengst, og ingen har tid til å drikke 
solbærsaften på termosen. 
–Perfekt, mamma! Men vi mangler en rundkjø-
ring! 

OFFENTLIG INFORMASJON 
OM ISTYKKELSE
– Grønn Etat i Bergen kommune oppda-
terer istykkelsen på 32 vann. Minimums-
grensen for godkjenning av stålis er 15 
centimeter. Både trygge og utrygge vann 
skiltes, og det kvistes ved inn- og utløp. 
Følg med på skilting ved vannet og på 
kommunens nettsider.
– En ringerunde til fem kommuner i Hor-
daland viste at svært få kommuner driver 
offisiell ismåling. Sjekk din kommune.
– Oppdatert informasjon om isen i en 
region finnes under «Isvarsel» på Norges 
vassdrags- og energidirektorats sider 
www.varsom.no/isvarsel. 

SLIK MÅLER DU ISEN SELV
Fordi få kommuner i Hordaland gjør of-
fisielle målinger av isen, må du kunne det 
selv. Hugg hull i isen med øks eller bruk 
isbor. Mål tykkelsen med en tommestokk 
eller lignende. Sjekk tykkelsen over hele 
isen på samme måten. Istykkelsen og 
-kvaliteten kan variere innenfor bare noen 
få meter. Følg også med på isens farge. 
Stålis er klar og ser nesten svart ut. 
Sørpeis dannes når våt snø begynner 
å fryse til is. Da fryser den fra det våte 
topplaget og nedover. Det kan derfor 
være perioder med to lag, hard sørpeis 
øverst og stålis under. Bæreevnen vil være 
omtrent som for stålisen, men ikke legg 
sammen tykkelsene på de to lagene. 
Beregning av istykkelsen er litt annerle-
des når man har hard sørpeis.  For hver 
centimeter med hard sørpeis du måler, 
teller den bare som en halv centimeter. 
Så er det opp til deg om regnestykket går 
opp og du klarerer isen som brukbar til 
skøytegåing! God tur!

Og mamma koster en rundkjøring. 
– Det er bare du som vil hjem, mamma!
Januarsolen står lavt. Himmelen er oransje, og 
snart vil solen gli ned bak de vestligste holmene. 
Bare mamma ser solen synke i havet, bare mamma 
drikker varm solbærsaft. Ute på isen skøytes det. 
Latter, skrenselyder, glade rop. Solnedgang over 
snødekket terreng er sjelden kost i øyriket vest for 
Bergen. Mamma nyter det til det fulle. Men vi bør 
komme oss hjem før det blir helt mørkt. 
– Det er bare du som vil hjem, mamma, ropes det 
fra rundkjøringen. De har rett. Mamma vil egentlig 
bare være her, nyte fargen på barnekinnene, iveren 
og å være til stede i nuet. Tiden har stoppet opp. 
Livet er her og nå.

KJENN DIN BESØKELSESTID!
Ting forandrer seg. «Før i tiden» var skøytemyren 
barnas foreldrefrie paradis. I 2016 var det foreldre 

som måtte ta initiativet. I den korte vestlandske 
kystvinteren handler det om å kjenne sin 
besøkelsestid. 
Finn frem skøyter og kost allerede nå. Har du 
kanskje et sånt sted du også, der isen fryser fort, 
din egen «myra vestpå»? Spør naboen, ring den 
gamle damen. Sjekk ut at barnas skøyter passer. 
Kjøp noen brukte på senhøstens loppemarked. 
Husk piasavakosten. Og ikke minst: Finn frem 
hverdags-spontaniteten, dropp en fotballtrening, 
gled deg med ungene. Kjenn din besøkelsestid i 
verdens største leke- og skøyteland! 

TEKST OG FOTO: LAILA JOHANNE REIGSTAD

Grip isen
«Nå kommer vinteren, den kalde fine tida», synger østlandsgruppa Jokke & Valentinerne. På kysten 

av Vestlandet kan den kalde fine tiden være kortvarig. Særlig om man snakker om skøyteis!

«Myra vestpå» ligger i verdens største lekeland, her fra Misje på Sotra.

Bare glede med skøyter på beina, mens januarsolen glir 
ned bak holmene i vest. 

HVA ER SIKKER IS?
Det finnes forskjellige typer is, blant andre 
stål-is, sørpe-is og stav-is. Stålisen er sterkest, 
mens stavisen er porøs, svak og skummel. 
Friluftsrådet Vest opplyser at en grei 
tommelfingerregel er at 10–12 cm is er 
trygg is uansett istype, bortsett fra stavis. På 
mindre vann regnes 10-12 cm stålis som 
farbar is for skøyting og turgåing. På større 
vann bør man vente til istykkelsen nærmer 
seg 14-15 cm. Regelen om å sjekke hele 
isflaten gjelder på både små og store vann.

SIKKERHETSTIPS
Ha respekt for isen, og gå ikke utpå alene. 
Ta med sikkerhetsutstyr som ispigger og 
redningsline til bruk som «den forlengede 
arm». Ved disse stedene er isen svakere: Siv, 
råk, bro, odde, avløp, innløp, utløp, sund, 
grunne og vindbrønn. Ta gjerne kontakt 
med lokalkjente om du skal gå på nye 
vann.  Sjøis har helt andre egenskaper enn 
ferskvannsis, og her må man ha spesiell 
kunnskap om is og lokale forhold for å 
ferdes. Anbefales ikke på Vestlandet.
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Fredag 3. juni dro tretten forventningsfulle 
ungdommer i alderen 12–14 år  og tre spen-
te turledere på overnattingstur til Håøy. 
Transporten gikk med båt.Været var slik 
man drømmer om: 25 grader, sol og lett 
bris. Den perfekte ramme rundt den første 
BaseCamp i Nordhordland Turlags regi. 
  
Nordhordland Padleklubb var leid inn for 
å holde kajakkurs. Halve gruppen fikk 
gjennomført kurset fredag ettermiddag i 
Eiavika på Flatøyosen. Resten av gjengen 
rigget seg til på friluftsområdet på Håøy, 
hvor lavvo, telt, soveposer, sekker, bål-
panne, kubbe-spill, badminton ble tatt i 
bruk. Turledere fyrte opp bålpannen og 
laget middag, og appetitten var stor hos 
de unge der de satt ved kaikanten. Utover 
kvelden pågikk forskjellige aktiviteter, og 

høydepunktet var nok fotballkampen mel-
lom ungdommene og turlederne.
 
Det var god stemning i gjengen, selv om 
myggen etter hvert ble litt plagsom. Det ble 
fortalt vitser og historier til langt på natt. 
Jentene sov i telt, mens ni gutter delte lav-
voen. 

Ved 7-tiden våknet ungdommen til liv, og 
varmen slo imot oss da vi åpnet teltet. Flere 
startet dagen med et morgenbad. Gruppen 
som ikke hadde fått padlet fredagen, dro av 
gårde i båt til sitt kajakk-kurs. Resten tok 
ned campen eller var i båt på fjorden, og 
utstyret ble  kjørt tilbake til Flatøy. Kajakk-
gjengen imponerte med balansegang over 
en kajakkflåte. En flott oppvisning!

Vel tilbake på Flatøy og i klubbhuset til 
Nordhordland Padleklubb ble det mer ba-
ding og lek, lunsj, og selvsagt seremoni da 
alle fikk utdelt Våttkort, som er grunnser-
tifikatet for padling. Mange var inspirert til 
å padle mer i fremtiden, og i Nordhordland 
er mulighetene de aller beste.

Ungdommene var klar på at dette hadde 
vært en storartet tur, og de ville gladelig 
bli med igjen og anbefale en slik tur til sine 
venner. Turlederne Cecilie Lærkerød, Eli-
sabeth G. Heradstveit og Beate S. Korsøen 
var svært fornøyde.

–Utrolig kjekt å bli bedre kjent med flotte 
ungdommer ute på tur! Dette gjør vi gjerne 
igjen, understreker de.

TEKST: BEATE S. KORSØEN

Fredag 3. juni dro tretten forventningsfulle ungdommer i alderen 12–14 år  
og tre spente turledere på overnattingstur til Håøy. 

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ OPPLEVELSER FOR LIVET!

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

TURBUTIKKEN
 

Stor suksess da Nordhordland Turlag arrangerte sin første  
BaseCamp for ungdom på friluftsområdet Håøy i Meland.

Årets sprekeste julegaver 
kjøper du i Turbutikken
Se innstikk i Sti og Varde nr. 4 for julegavetips 
Husk at du har medlemsfordeler i turbutikken:
opp til 25 % rabatt på veiledende pris.

 

Suksess i strålende 
sommervær

X UNG  
BASECAMP  

NORD- 

HORDLAND

Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.  
man.–fre. 10.00–16.00,   tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00

TURINFORMASJON – VI GIR DEG DE BESTE TURTIPSENE

ALLE OSPREY OG  
DEUTERSEKKER 

-30 %
Godt utvalg til både  

barn og voksne

 

Langåpent   
i desember

FRA 5.–23. DESEMBER 
 HVERDAGER FRA KL. 10–18 

 LØRDAGER KL. 10–15

VI HAR DET BESTE UTVALG AV TURKART PÅ VESTLANDET

DNT-kalender veil. kr 250,- -24%

Osprey xena 70 
sky blue veil. kr 2600,-

Deuter  
barnesekker  
fra veil. kr 399,-

-30%

-30%
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Jørgen Faye og jeg brøyter oss opp trappene til 
Turlags-kontoret, som om vi var havnet på en 
uryddig studenthybel. Telt og turutstyr henger 
til tørk langs gelender og trapper
– Godt å se at Turlaget viser vitalitet, med spor 
etter siste våte tur langs veggene, sier jeg.
Jørgen er enig. 

Vi setter oss på et møterom. Praten med Jør-
gen Faye bringer oss unektelig tilbake til 
1980-1990-tallet, da vi begge satt i Turlagets 
styre. Det var et betydelig mindre Turlag, med 
tilhold i 3. etasje i C. Sundts gate ved Murall-
menningen.
– Det er vel ingen overdrivelse å si at det var et 
vendepunkt i livet ditt da du i 1988 forlot stillin-
gen som viseadministrerende direktør i byens 
største bank for å bli pensjonist og styreleder i 
Bergen Turlag? 

STARTET MED 7-FJELLSTUREN OG RÅDET
– Ja. Jeg tenkte tiden var moden for å gjøre noe 
annet. Fra slutten av 1970-tallet hadde jeg sittet 
i Rådet i Turlaget.
– Familien min likte å gå 7-fjellsturen, og 
vi var også med legendariske urmaker Olav 
Christian Pedersen på hans turer på Folgefonna. 
Han spurte meg der om jeg ville ta en plass 
i Rådet, og slik ble jeg engasjert i Turlagets 
virksomheter.

– Du ble jo en uvurderlig ressurs for Turlaget 
med din lederkompetanse og erfaring fra mange 
styreverv. Som pensjonist kunne du også fun-
gere som arbeidende styreleder. Dette satte sitt 
preg på organisasjonsbyggingen?
– Jeg kom fra Rådet og tok over lederrollen i 
styret, to svært forskjellige oppgaver. 
Et annet tema var å samle alle tillitsvalgte i 
årlige møter for å drøfte overordnede saker og 
strategier.

NATURVERN SENTRALT I FAMILIEN
– Din kone Rezi var en kjent skikkelse i bybil-
det som leder i Vestlandske Naturvernforening 

Æresmedlem Jørgen Faye har 
fylt 90 år, men er stadig ung til 
sinns og lett til beins.  
Mens andre tok banen, spa-
serte Jørgen opp til Ulriken ved 
125-årsmarkeringen.

 

EN PRAT MED JØRGEN FAYE

Jørgen Faye, 90 år, ung til sinns og lett til beins. Her mot Ulrikens topp.
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(senere Naturvernforbundet Hordaland). Var 
naturvern et tema hjemme?
– Vi kunne ha mange felles refleksjoner om 
natur og naturvern ved middagsbordet, ja. Jeg 
så  klart Turlagets viktige rolle i dette, selv om 
Turlaget var drevet av turinteressen.

– Den gangen kunne vel naturvern bli oppfattet 
provoserende, ikke minst for næringsdrivende. 
Møtte du interessekonflikter i ditt arbeid for 
næringsutvikling?
– Det var ikke tvil om at naturvern kunne pro-
vosere. Men i bankarbeidet var vi ikke opptatt 
av å diktere bedrifter vi arbeidet for. Vi så at 
naturvernarbeidet ville komme som en gradvis 
endring i menneskers holdning, blant politikere 
og i lovverket. Den siste grunnlovsendringen 
er et tydelig eksempel på denne samfunnsend-
ringen, der § 112 setter naturvernet i sentrum.

–  Der avslører du juristen i deg; du kan ramse 
opp lovparagrafer med rette numre?
– Vel, om folk flest ikke husker paragrafnum-
rene, er det viktig å minne om at naturvernet 
er nedfelt i Grunnloven!

FRA BÅT TIL TOG – FRA C. SUNDS GATE TIL 
MARKEN
–  En av dine store innsatser for Turlaget var 
flyttingen til nye lokaler i Marken.
–  Huseier startet oppgradering av bygården i C. 
Sunds gate der vi var leietakere. Vi så at moder-
niseringen ville ta lang tid, og våre lokaler var 
ikke ideelle. Blant annet trengte vi mer plass. 
Samtidig viste endringer i folks reisemønster 
at nærheten til jernbane og busstasjonen var 
viktigere enn nærheten til fjordabåtene. 
–  I Markens Tverrgate hadde Einar Nistads 
(Nistad eide den gang Mekka-kjeden) nybygg 
stått tomt en tid. Vi fikk kontakt med ham og 
ønsket å kjøpe en av etasjene. Nistad var veldig 
positiv til Turlaget, og ga oss en fordelaktig av-

tale. Prisen var 1,3 mill. kr, der de siste 300.000 
(som vi manglet) skulle betales først noen år 
etter. Det ble en aktiv innsats for innsamling, 
enkelte ga opp til 100.000 kroner. Omsider var 
finansieringen på plass, og vi kunne flytte inn 
i 2. etasje med fem ansatte og ekspedisjonen. 

FRILUFTSLIVETS HUS
Tidligere daglig leder Karl H. Olsen lanserte 
tidlig ideen om et Friluftslivets hus der andre 
organisasjoner også kunne holde til. Og slik har 
det fått utvikle seg.
I dag eier Turlaget hele huset med fire etasjer 
og har tredoblet både antall ansatte og med-
lemsmassen.
– Det er imponerende å se den store oppslutnin-
gen, ikke minst i den sterke veksten av lokallag, 
sier Jørgen Faye.

ERSTATTET BAD MED TRESETER
– Du satte tidlig ditt preg på Turlags-arbeidet 
ved dine idealer for det enkle friluftsliv. Da 
Turlaget overtok hytten på Hallingskeid fra 
DNT, var du klar på at her skulle det enkle 
friluftsliv herske. 
–  Vi overtok en hytte som trengte modernise-
ring. Hytten hadde både vannklosett og dusj, 
noe jeg syntes var i overkant for en turisthytte 
i fjellet. Badet ble fjernet, og nye tresetere ble 
satt opp, med forskriftsmessige sandfiltergrøf-
ter for behandling av domassene.

–  Som styremedlem i DNT forfektet du også 
det enkle friluftslivet?
– Det ble noen runder med en organisasjon som 
var kjent for store hyttekomplekser i Jotunhei-
men med vin servert til treretters middag, ja. Vi 
ønsket ikke alkohol på våre hytter. 
 
KJEPPHEST: NÆRMILJØ
 – En av mine kjepphester er satsing på nær-
miljø. Det er der barn får sine første møter med 

naturen, og det er der vi må bygge grunninteres-
sen for friluftsliv. I arbeidet med å tilrettelegge 
det lokale friluftslivet spiller lokallagene en 
meget viktig rolle.

–  Jeg er svært glad for at stien opp til Ulriks-
masten nå rustes opp. Jeg gikk kabelgrøften, 
som vi kalte den, etter jubileumsmarkeringen 
på Ulriken, og den var ikke egnet for verken 
barn eller eldre.  

VESTLANDET PÅ LANGS
– Du deltok aktivt i Turlagets 125-årsjubi-
leum, både på Ulriken og som hovedtaler i 
Håkonshallen. Du ledet selv lagets forrige 
store jubileum.
–  Turlagets 100-årsfeiring var et stort løft. 
Vi hadde jubileumsfest i Grieghallen, utgav 
boken «Vestafjells» og hadde jubileumsturen 
Vestlandet på langs, fra Skålatårnet i nord, over 
Jostedalsbreen og videre gjennom Stølsheimen 
og over Hardangervidda.

FRILUFTSLIV FOR ALLE
– Hvilke tanker har du nå om et Turlag som 
har vokst seg nesten tre ganger så stort mellom 
100-årsdagen og 125-årsdagen?
–  Det er svært gledelig å se at Turlaget har 
lykkes så godt med sitt samfunnsarbeid. Laget 
skal lage turer for hvermannsen, og turer for 
våre nye landsmenn. Når nye grupper lærer 
å bruke naturen, blir glad i den og vil ta vare 
på den, sprer de interessen til familie, venner, 
omgangskrets og kolleger.

– Jeg må gjenta det jeg sa i jubileumstalen i 
Håkonshallen: 
–  Turlaget har gitt meg ufattelig mye. Jeg 
ønsker inderlig at den positive utviklingen 
fortsetter, sier Jørgen Faye.  

TEKST: THORBJØRN KALAND

Antall turgåere har økt kolossalt etter at Askøy på langs-traseen ble lagt til  
rette med merking, broer og trapper. Barnefamilier, skoleelever, barnehager  

og andre våger seg ut i naturen og bruker løypen, kort eller langt.

ASKØY PÅ LANGS  
– fra Kleppestø til Herdla  

på merket sti  

Å gå i Askøy-naturen byr både 
på våte myrer og tett gran- og 
furuskog. Særlig det våte myr-
landskapet har vært utfordrende 
å gå tur i for folk flest.
Da Askøy Turlag ble stiftet i 
2010, kom det fart i tanken om 
å tilrettelegge en turtrasé fra sør 
til nord, gjerne i flere etapper. 
Innspillene kom fra kommunen 
og Askøy O-lag.

DUGNAD LANGS HELE ASKØY
Turlaget og O-laget gikk så i 
dialog med kommunen og Ask 
Friidrett. Snart var arbeidet i 
gang. Kommunen bidrar med 
materialer og redskaper som 
blir handlet lokalt; O-laget, Ask 
Friidrett og Turlaget bidrar med 
dugnadsfolk. Et titalls frivil-

lige spreke seniorer så vel som 
yngre krefter fra de tre lagene 
har vært i sving i Askøy-naturen 
siden høsten 2013. De har tros-
set vær og vind og har fra 2015 
hatt tirsdager kl. 10–14 som fast 
arbeidsøkt. Primus motor er Jan 
Solli. Noen har også vært ute på 
egen hånd, flere ganger i uken. 

ASKØY EXTREME
I 2015 var det duket for Askøy 
på langs Extreme, der hele løy-
pen på ca. 40 km tilbakelegges 
på én dag. Det ble selvsagt en 
suksess. I år ble løpet gjentatt, 
og totalt 473 deltakere gjen-
nomførte årets arrangement 20. 
august, i ideelt turvær. Stien er 
nå så godt opparbeidet at det er 
en fryd å gå eller løpe de fire 

milene.  Lovordene var mange 
etter endt tur, og dugnadsgjen-
gen fortsetter å legge plank over 
blautmyrer og gjennom kratt 
og buskas. 
De tre organisasjonene er med 
rette stolt av dugnadsarbeidet 
som er lagt ned. Merkede stier 
gir folk insentiv til å ta seg ut i 
ukjent terreng. Mange har kom-
met opp av sofaen og klart å gå 
alle etappene fram til Herdla. 
Det har gitt både mestringsfø-
lelse og naturglede. Og så er 
det en ekstra bonus å nå vakre 
Herdla, enten man tar turen på 
én dag eller fordeler den over 
lengre tid. 

TEKST: SIGRUN HAARKLAU
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Jørgen Faye hold hovedtalen under markeringen av 
Bergen og Hordaland Turlags 125-årsjubileum i 
Håkonshallen i fjor. 

Stor oppslutning rundt Askøy på langs, muliggjort av stor dugnadsinnsats på stiene fra Askøy Turlag. 

Dugnadsfolkene i arbeid.
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Når vi bygger noe som er til glede for andre, 
blir det god karma, smiler Nima Nuru Sherpa 
og rugger på en diger stein som skal på plass i 
trappestien, kalt Oppstemten, opp til Ulriken. 
Sammen med en rekke andre nepalesere 
sørger Nima for at bergenserne etter hvert 
vil få en fantastisk flott og tilrettelagt sti opp 
til Ulrikens topp. Det er Bergens Skog- og 
Træplantningsselskap som står for prosjektet.
Den mest brukte stien opp til Ulriken går i dag 
i skaret – oppå en kabelgrøft som Televerket 
og BKK sprengte ut da tv-masten ble bygget 
i 1960. Stor slitasje i terrenget på grunn av 
vann og turgåing gjør det nødvendig å tilret-
telegge bedre. 
-Den største utfordringen er å få kontroll på 

vannet, sier skogmester Jørgen Frønsdal. 
Arbeidet med trappestien startet i juni i år, og 
de dyktige nepaleserne har allerede bygget 
mange meter med steinrenner og impone-
rende trappetrinn. Første del av stien, like 
etter den store steinen i Skiveien, er nå blitt 
atskillig lettere å ta seg fram på.
-Før vi begynte arbeidet her, lå BKKs strøm-
førende kabler helt oppe i dagen. Nå har vi 
bygget opp stien over kablene i god dialog 
med BKK, forteller Frønsdal.
Turgåere vi møter på vei opp eller ned, synes 
det er fantastisk at stien opp den løse uren, 
med til tider mye rennende vann, nå blir 
tilrettelagt.
-Dette er helt topp, smiler to venninner.

Trappebyggerne synger og smiler mens de 
graver, løfter stein og sørger for at trappestien 
vokser seg oppover mot Ulrikens topp. Første 
del er bygget med stein som nepaleserne fant 
i og rundt kabelgrøften. For å kunne fortsette 
arbeidet, har de funnet stein andre steder på 
Ulrikens fjell. Den ble så fraktet med heli-
kopter dit de trenger den.
-Vi var og så på en del stein litt lenger borte 
her, men den deler seg, så den har ikke god 
nok kvalitet, sier Nima til skogmesteren. De 
diskuterer hvor mye stein som trengs. Fore-
løpig har de nok til 2–3 ukers arbeid.

-Målet er å bruke lokal stein, forklarer Frøns-
dal. 

-Når vi bygger noe som er til glede for andre, blir det god karma, smiler Nima Nuru Sherpa og 
rugger på en diger stein som skal på plass i trappestien, kalt Oppstemten, opp til Ulriken. 

OPPSTEMTE TRAPPEBYGGERE
BYFJELLENE

Nima jobber sammen med Sonam Finjo 
Sherpa, Ashok Magar Sherpa og Rana Magar 
Sherpa. De har arbeidet på andre prosjekt 
tidligere.
-Jeg har vært med på å bygge trapper i Lofo-
ten, Romsdal, Preikestolen, Gaustatoppen og 
Stoltzekleiven, blant annet. Vi har gjort mye 
for «T-kompaniet», smiler Nima og peker 
på den røde T-en på jakken til undertegnede. 
Han og de andre nepaleserne trives med å 
jobbe på ulike trappeprosjekt i Norge.

-Der vi kommer fra, er det ikke midler til å 
bygge stier. Når vi er hjemme, bygger vi hus, 
forteller han. Mye i hjembyen Khunde ble 
ødelagt under det kraftige jordskjelvet i april 

2015. Nima er takknemlig for all støtten de 
har fått fra ulike steder i Norge.

Vi står og ser på steinene som ligger plassert 
oppover skaret. Flere av dem er digre – det 
ser umulig ut å flytte på dem.

-Det er veldig tungt hvis du ikke vet hvordan 
du skal gjøre det, men vi kan teknikken. Da 
er det ikke så vanskelig, forteller Nima. Han 
og de andre nepaleserne som arbeider med 
trappestien nå, skal holde på ut oktober. Da 
regner skogmesteren med at de er kommet 
opp til platået som kalles Hesthaugen.
Neste fase starter våren 2017, og hele pro-
sjektet forventes å være ferdig i 2018, da 

skogselskapet feirer 150 år. Men for at det 
skal skje, må det mer midler på plass.
-Vi er helt avhengige av hjelp fra byens næ-
ringsliv. Men når Skogselskapet klarte å få 
støtte til å bygge Fjellveien og alle turveiene 
i Byfjellene for 120 år siden, må vi vel klare 
å samle milder til dette prosjektet nå i 2016, 
smiler skogmesteren.
Har DU lyst å bidra til å få trappestien Opp-
stemten helt til topps? Du kan bli medeier i 
ett trappetrinn for 5000 kroner. Les mer på 
www.oppstemten.no

TEKST OG FOTO:  
ÅGOT CAROLINE NILSSEN

 Nima Nuru Sherpa og Sonam Finjo Sherpa trives med jobben i «Oppstemten» Starten på trappestien viser hvor flott arbeid som gjøres.

Ashok Magar Sherpa er takknemlig for taljen de har 
fått til hjelp.

Det er lagt ned mye arbeid i å bygge vannrenner.
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NY BOK OM HYTTELIV 
OG MANGFOLD I 
BYFJELLENE.

Nå kommer ny bok om bergen-
sernes fjellverden, en fortelling 
om nåtiden, og historien for 
fremtiden. Hyttelivet i Byfjellene 
står sentralt. 

-En stor del av boken er viet 
hyttene. Hver enkelt byfjellshytte 
presenteres over to sider, til 
sammen 57 hytter, forteller 
Trygve Hillestad, som har skrevet, 
fotografert og lagt til rette for 
produksjonen. 
-Det er mange gode tradisjoner 
og historier rundt dagens hytteliv 
i Byfjellene. Disse forteller vi om. 
I stor grad går vi ikke tilbake i tid, 
da må man lese «Bergensernes 
fjellverden». Samtidig er vi ikke 
historieløse, sier Hillestad.

NOE HISTORIE ER MED.
-Poenget med boken er å fortelle 
brukerne om steder og annet 
de ser i Byfjellene; rester etter 
en gammel hoppbakke, veiene, 
demninger osv., og hva som har 
foregått rundt disse stedene. Ikke 
alt er like utfyllende, hensikten er 
å vekke nysgjerrighet. 

HVA ER DE 7 FJELL?
-I boken er Byfjellene i Bergen 
de syv fjell, de samme som 
på 7-fjellsturen. Lyderhorn, 
Damsgårdsfjellet, Løvstakken 
og Ulriken er klart selvstendige 
fjell. Selv regner jeg de tre siste 
som ett fjell. Men vi har likevel 
med fakta om hvert av de syv 
fjell, så de er godt ivaretatt.
- 
FOLK I BYFJELLENE
-Ni personer er blitt spurt om 
sitt forhold til Byfjellene, vanlige 
folk som bruker Byfjellene mye. 
Dette henspeiler på tittelen. De 
forteller hvorfor de er så ofte på 
tur i Byfjellene, hva turene gjør 
med dem; om sine opplevelser 
av å være i denne naturen vi har 
så tett på oss.

HOBBY
-Hvorfor ville du lage boken?
-Erfaring fra Røde Kors 
hjelpekorps, og ikke minst da 
jeg jobbet i politiet, erfarte jeg 
et behov for å kunne identifisere 
hyttene i Byfjellene når per-
soner hadde gått seg vill eller 
trengte annen hjelp nær en av 
hyttene. Derfor nummererte og 
registrerte jeg samtlige hytter 
og en del andre viktige steder i 
Byfjellene. Kart-koordinater, fo 
 

tografier, beskrivelse av letteste 
vei i terrenget og hytteeiere ble 
også registret. Redningsmann-
skaper har hatt god nytte av 
dette i ettertid. 

-Noe senere kontaktet jeg 
Bodoni forlag og spurte om 
de kunne gjøre nytte av alle 
bildene jeg hadde tatt av hyt-
tene. Etter hvert begynte ballen 
å rulle. Det har tatt mange 
år og er gjort på hobbybasis 
ved siden av jobb og familie. 
Mange har bidratt, ikke minst 
hytteierne, med bilder og kor-
rekturlesing, på dugnad. Med 
forlagsredaktør Jo Gjerstad 
i førersetet har prosjektet 
langsomt blitt realisert. Uten 
Gjerstad og typograf Stig Moe 
ville ikke resultatet blitt slik det 
er. Nå er vi jo meget spent på 
hvordan boken blir mottatt, sier 
Trygve Hillestad, for øvrig selv 
har vært fotograf og journalist 
gjennom en årrekke.

LETTERE Å FINNE  
VEIEN PÅ FLØYEN

Har du lurt på hvor langt det er 
fra Fløyen til Rundemanen? Eller 
hatt lyst til å prøve nye stier? Fløyen 
fikk nye turskilt i høst, så nå er det 
atskillig enklere å finne fram på 
de mange veiene fra byens mest 
populære fjell.
De 109 gamle, brune treskiltene 
har gjort jobben i ti år. Nå er 225 
nye skilt, fordelt på 69 skiltstol-
per, satt opp rundt omkring på 
Fløyfjellet. Disse følger nasjonal 
skiltstandard. Det vil si at de alle har 
fargekode for vanskelighetsgrad, 
viser antall kilometer til bestemmel-
sesstedet samt aktiviteter i området. 

-Løypene merkes gjennomgående 
på alle skiltstolper helt frem til en-
destoppet for ruten. Ved at også 
tverrforbindelsene blir merket, 
er det vanskeligere å gå seg vill, 
og lettere for turgåere å finne nye 
turstier for vandringene sine i om-
rådet, forteller Bergen kommune 
på sine nettsider.
Det er lagt ned mange timers 
arbeid i å fornye skiltene. Midler 
fra Hordaland fylkeskommune og 
Gjensidigestiftelsen, med tilsva-
rende arbeidsinnsats fra Bergen 
kommune, Bergens Skog- og Træ-
plantningsselskap, Fløibanen AS  
og Bergen og Hordaland Turlag, 
og ikke minst ressurspersonene 
Gunnar Knudsen og Geo Wilson,  
 

har sørget for at prosjektet kunne 
gjennomføres.
-Den nye skiltingen blir til god hjelp 
for at bergenserne kan komme seg 
opp i fjellet på en grei og trygg 
måte. Jeg er veldig takknemlig for 
alle dem som gjør en god jobb med 
å få skiltingen på plass, sier byråd 
Anna Elisa Tryti på kommunens 
nettsider.
Byfjellene vest ble skiltet i 2013, 
men da uten merking med antall 
kilometer. Ulriken–Landåsfjellet 
ble skiltet etter nasjonal standard i 
mai i år, mens resten av Byfjellene 
skal være skiltet ferdig etter samme 
standard i løpet av høsten.

ANBEFALER 
FORVALTNINGSPLAN 
FOR BYFJELLENE 
NORD

Byrådet har anbefalt bystyret 
å vedta Forvaltningsplan 
for Byfjellene nord – Veten, 
Høgstefjellet, Tellevikafjellet, 
Nordgardsfjellet og Geitanu-
ken. Dette betyr at de sentrale 
turområdene i Åsane sikres 
mot utbygging. Landbruket 
skal også sikres gode kår.

Kommunens folk har gjort et 
svært grundig forarbeid. Da 
saken ble sendt på høring, kom 
det mange innspill, og de aller 
fleste var positive.  

Forvaltningsplanen er detaljert 
for å ta hensyn til alle brukere 
av området. Den skal gi en 
langsiktig byfjellsgrense som 
definerer skillet mellom by-
fjellsområdene og byggesoner. 

– Grensen trekkes slik at 
områdene som blir liggende 
innenfor, tilsvarer de områder 
som etter allmenn oppfatning 
utgjør Byfjellene, både bruks-
messig og landskapsmessig, 

sier byfjellsforvalter Jan Robert 
Brandsdal i Bergen kommune.

Byfjellsgrensen innarbeides 
ved rullering av kommunepla-
nens arealdel. 

VIL ETABLERE  
SAMARBEIDSRÅD
Biltrafikk, parkeringsproble-
mer, løse hunder, mangel på 
hensyn gjennom ferdsel over 
innmark, gjennom og nær tun 
bidrar til å skape konflikter. Flere 
grunneiere ønsker nærmere 
samarbeid med kommunen 
om å løse konfliktene.   
– Kommunens oppfølging i 
samarbeid med grunneiere 
blir viktig for å lykkes med en 
god fremtidig og helhetlig 
forvaltning av Byfjellene nord. 
Opprettelse av et samarbeids-
råd vil være et viktig virkemid-
del i så måte, sier Jan Robert 
Brandsdal. 

Forvaltningsplan for Byfjel-
lene nord gjelder Veten, 
Høgstefjellet, Tellevikafjellet, 
Nordgardsfjellet og Geitanu-
ken, og er den fjerde i rekken av 
forvaltningsplaner for fjellene 
rundt Bergen.

Nye og informative skilt er nå å finne på hele 
Fløyfjellet.

Den sørlige delen av Ulrikenmassivet har fått 
nye skilt, og nå står den nordlige delen for tur. 

 Seniorene i Bergen og Hordaland Turlag er flittige brukere av  Åsanefjellene.
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Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal

«Sorgen forgik mig ...» – når bergensernes nære fjell viser seg slik, forsvinner trivielle bekymringer. 
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Noregs vassdrags- og energidirektorat inn-
stilte på å gje løyve til to prosjekt i Øystese-
vassdraget like før jul i 2015. 
Organisasjonane i Forum for natur- og fri-
luftsliv (FNF) Hordaland la i august fram ei 
ny naturmiljøundersøking. Den vart utført av 
stiftinga Biofokus. Den nye rapporten doku-
menterer truga, sårbare og sjeldne artar innan 
artsgruppene mose og lav i nedre del av Øys-
tesevassdraget. I tillegg skildrar rapporten 
ei svært viktig bekkekløft og fossesprutsone 
ved Ørredalsfossen. Det er framleis eit poten-
sial for funn av nye naturverdiar i vassdraget. 
Olje- og energiminister Tord Lien har lova 
Stortinget ei grundig sakshandsaming, 

23.08.16: «Departementet har nylig fått 
oversendt Biofokus sin rapport fra Natur-
vernforbundet og FNF Hordaland (…) De 
mulige konsekvensene av de omsøkte vann-
kraftprosjektene for de nylig kartlagte artene 
vil bli grundig belyst og vurdert i den videre 
konsesjonsbehandlingen i departementet». 
Dei nye funna i Øystesevassdraget kjem i til-
legg til dei store verdiane knytta til friluftsliv, 
reiseliv, landskap, inngrepsfri natur i Kvam-
mafjella og fiske. 
Departementet er no i gang med å behandla 
saka om kraftprosjektsøknader i Øystesevass-
draget. Synfaringa vart leia av ekspedisjons-
sjef Per Håkon Høisveen og underdirektør 

Katrin Lervik i energi- og vassressursavde-
linga i OED. Under folkemøtet i Holmatun 
kvelden før var OED klar på at ein ikkje 
kunne vente ei avgjerd i saka i løpet av dette 
året. Ei avgjerd kan først ventast i 2017. 
Generalsekretær Nils Øveraas frå Den Nor-
ske Turistforening deltok saman med Bergen 
og Hordaland Turlag under synfaringa. Re-
presentantar frå Klima- og miljødepartemen-
tet og Miljødirektoratet var også til stades 
– noko som understreker at forvaltninga tek 
saka på alvor. Øystesevassdraget har nasjonal 
verdi. 

NICOLAS RODRIGUES

Klokka har så vidt passert ni. Statlege representantar frå alle nivå, natur- og friluftslivsorganisasjo-
nar, kommunale representantar, grunneigarar og utbyggjarar har møtt opp i Fitjadalen i Øystese til 
ei siste synfaring av Øystesevassdraget, 1. september 2016. Regntåka heng tett over Kvammafjella, 

lyden av rotorblad skjer gjennom lufta. Ut av tåka kjem eit helikopter inn for landing. 

NYE ARTSFUNN I 
ØYSTESEVASSDRAGET

SMÅKRAFTVERK I BERGSDALS-,  
VAKSDALSFJELLA OG FYKSESUNDET AVSLÅTT

I 2015 ble det søkt om å få 
etablere to småkraftverk i 
Bergsdalsfjellene og ett prosjekt 
i Vaksdalsfjella. Bergen og 
Hordaland Turlag vurderte de tre 
prosjektene til å være i konflikt 
med friluftslivsinteressene. De 
sentrale delene av Bergsdalsfjellene 
er verdisatt som et regionalt 

utfartsområde med stor verdi for 
friluftslivet. Bergen og Hordaland 
Turlag uttalte seg mot etablering 
av disse tre prosjektene. NVE avslo 
i august kraftprosjektene Boge 3, 
Skarvagrovi og Oddmundsdalen 
kraftverk. I avslagene har NVE 
særlig vektlagt hensynet til landskap 
og friluftsliv.   

Fyksesundet, en sidearm av 
Hardangerfjorden, byr på særskilte kultur- 
og landskapsverdier. I 2014 ble det søkt om 
å få etablere to småkraftverk i Fyksesundet 
i Skåroelven og Kastdalselven. I september 
i år avgjorde Olje- og energidepartement 
klager fra utbyggerne på NVEs avslag. 
Departementet la avgjørende vekt 
på områdets store landskaps- og 
friluftslivsverdier, og støttet derfor avslaget 
til de to kraftprosjektene i Fyksesundet.

Skarvagrovi kraftverk i Bergsdalen fikk ikke konsesjon. 
Dette landskapet blir liggende i fred. 

Ingen kraftutbygginger i Fyksesund pga. områdets særskilte kultur- frilufts- og 
landskapsverdier. Padling i Fyksesund blir stadig mer populært.
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Stor nasjonal oppslutning på vassdragsseminar i Øystese i høst.

Det er funnet nye arter i bekkeløft- og fossesprutsoner i Øystesevassdraget.
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Hvis du liker  
– utfordringer på tur
– gå i vilt og vakkert terreng
–  liker å klatre og vandre på 

«svaberg» i fjellet
–  forsere snøbreer, urer og elver 

uten bro da er Bergsdals- og 
Kvamsfjellene absolutt noe for 
deg.

Også for voksne. Jentegjengen mellom 65 og 
76 år kvidde seg ikke, selv om regnet sipet døg-
net rundt, bekkene ble til elver og alt var bare 

vått, seks dager til ende (nesten). På tur på tvers 
av Bergsdalsfjellene skulle de, som planen var. 

De skryter av: Fabelaktig utsikt fra toppene 
når det lettet, stadig nye oppdagelser, mye fin 
stein og flotte steinformasjoner, mange vann, 
elver, bekker og fosser, og irrgrønne bakker. 
Og viktig:   
Trivelige hytter å komme frem til. Det trengtes, 
sammen med gode tørkemuligheter og godt 
matlager til varme middager. 

TIL HØGABU
- Sikten var dårlig, og regnet bøttet ned. Ull 
holdt oss varme. Det var godt å komme i hus 
etter 3-4 timer, forteller en av dem, Sidsel 
Frøkedal. 

GULLHORGABU 
Turen mellom Høgabu og Gullhorgabu kan 
være litt strevsom, det er en god motbakke fra 
hytten og oppover Gjetlo, før stien tar bratt 
nedigjennom til Gullhorgavatnet.
- Men her fikk vi heldigvis litt blandet vær 
med sol innimellom, og fin utsikt fra toppen.   

 VENDING, DAG 3
Strekningen Gullhorgabu mot Vending ble en 
prøvelse, en seig tur i tungt terreng i og ek-
stremt sommervær. 
- Regnet bøttet ned, vinden var sterk og tåken 
tett, elvene svulmet, og vi var gjennomvåte på 
beina etter en kilometer. Over Trollaskardet 
fikk vi lyn og torden.
Mot slutten av turen måtte vi passere en bekk 
som var blitt elv. Vannet rakk oss nesten til 

midjen, understrømmen var sterk. Vi holdt 
godt fast hverandre mens første- og sistemann 
i laget brukte staver aktivt. Seiersjubelen sto 
høyt under skyene da vi var over. 
Der fantes en omvei, fikk de vite senere, men 
den var lang. 
- Men så, etter 9 timer, kom vi til en oppvarmet 
og moderne hytte med gode tørkemuligheter. 
Vi syntes vi var spreke 70-åringer, sier hun.

HAMLAGRØ, DAG 4 
– Turen fjerde dagen gikk til en privat hytte i 
Kyrkjeviki. Det var opplett og gløtt av sol, kun 
få regnbyger, og en vakker regnbue dukket opp 
underveis. Terrenget var mye lettere enn dagen 
før. Ved ankomst Hamlagrø forsvant skyene, 
og solen skinte, utsikten over Hamlagrøvatnet 
var vidunderlig.

BREIDABLIKK, DAG 5 
– Vi startet fra Kyrkjeviki i et nydelig vær og 
gikk et stykke tilbake, i retning Vending, og tok 
av mot Solheimdalen. Ved enden av Solheim-
dalsvatnet dreide vi av, opp til Breidablik. Siste 
oppstigning var ganske bratt. Til gjengjeld var 
utsikten formidabel, og uteområdet rundt hyt-
ten er eventyrlig. Selve hytten er også utrolig 
spesiell. Det var bare å nyte fasilitene på slottet 
der oppe mellom bergknausene.

TIL FITJADALEN I SOL
- Etter frokost tok vi fatt på nedstigningen til 
Fitjadalsvatnet.Været var fint og utsikten 
fantastisk. Dette var fortjent, syntes vi, om enn 
litt bratt for velbrukte knær. Vi tok oss den tiden vi 
trengte. Vel nede ringte vi etter drosje, som brakte 
oss til Øystese. Her avrundet vi høyst varierte 

turdager med en god middag før vi entret bussen 
til Bergen, fornøyde med oss selv og det vi hadde 
gjennomført, sier 76-åringen og minner oss om 
hvor viktig det er å holde seg i form – hele livet.

 
PÅ VEGNE AV TURGRUPPEN 
SIDSEL FRØKEDAL

Voksentur i 
Bergsdalsfjellene

TURTIPS

HVORDAN KOMME 
DIT UTEN BIL
Tog fra Bergen kl. 11.59 til 
Dale (40 min.).
Venting på kafé på Dale.
Buss fra Dale kl. 14.09 til Li 
(hverdager i skolesesongen). 
Retur: Taxi fra Fitjadalsvatnet 
til Øystese og buss til Bergen. 

BERGSDALSFJELLENE

Glimt fra sommeren som var ved seks spreke voksne damer på tur i Bergsdalsfjellene. Mye vann og vading hindret dem ikke fra å ha en god og minnerik tur! 

Solglimt ved Vending varmer både kropp og sjel.

I porten til Breidablik turisthytte.

Godt humør i regnbygene.

Vått og frodig landskap.
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Mange barn i alderen 
8 til 12 år trenger
fosterhjem

Barn og unge er forskjellige. De trenger forskjellige fosterhjem. Gode fosterforeldre fi nnes over 

alt – i store og små familier, hos enslige og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem 

som gir alminnelig god omsorg og trygghet.

Kan du bety en forskjell for et barn? 
På våre nettsider fi nner du mer informasjon om hva som kreves for å bli fosterhjem, hvilke 

barn som trenger fosterhjem, hva slags opplæring du får og økonomiske betingelser.

Les mer på nettsiden vår fosterhjem.no
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 De 40 fineste fotturene i Bergen og Os  
 Over 700 veivisende bilder og detaljkart  
 Inkludert hefte til å ta med på fotturen 

Medlemspris i  
Turbutikken: 

Kr 220,- 
(veil 250,-) 

w
ww.turbok.no/bergen 

Gi en aktiviserende julegave 
– turboken som viser det andre bare beskriver! 

INFORMASJON-
STAVLER VED STISTART I 
FLERE FJELLOMRÅDER

I løpet av 2016 har Bergen 
og Hordaland Turlag fått 
utarbeidet og produsert 26 
informasjonstavler i regi av det 
nasjonale Turskiltprosjektet. 
Tavlene er satt opp i Lofthus, 
Kinsarvik og ved Hjølmaberget 
i samarbeid med lokale 
ressurspersoner og kommuner.
I områdene rundt Bergsdalen 
og Kvamsfjellene er det 
produsert åtte tavler, og de 
fleste er nå på plass. 
I Lindås/Masfjorden er det 
tre tavler ved de viktigste 
innfallsportene mot Kalvedalen, 
mens det vest i Stølsheimen 

settes opp tavle fire steder: 
Stordalen, Olsbotn, Dyrkolbotn 
og Svartavatn. To tavler settes 
opp i Modalen ved Steinsland 
og Stølsvatnet. I Ortnevik og 
på Tenne i Arnafjord er det 
kommet informasjonstavler, og 
ved Bjergane. I løpet av vinteren 
skal det lages tavler for Trefall 
og Åsabotn.
Det har vært et prosjekt med 
mye nøyaktighetsarbeid som 
har tatt lang tid. Som vanlig er vi 
spesielt stolte av kartene som er 
utarbeidet til tavlene. De skal gi 
en oversikt over turen du er i ferd 
med starte, og informasjon om 
hyttene og noen severdigheter 
langs stiene. Masaoki Adachi 
har laget kartene for oss.  
All info er på norsk og engelsk.    

GRASROTANDELEN

Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009 og er en ordning 
som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi fem 
prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening.  
Svært mange benytter seg av denne muligheten til å støtte 
frivillige organisasjoner, og det er kjærkomne inntekter for 
mange foreninger. Blant dem som får mest i Bergen, er Kattens 
Vern. Bergen og Hordaland Turlag får også sin andel, hele 62 
000 kroner kom inn til Turlaget i 2015. Dette er gaver som 
kommer umåtelig godt med i arbeidet for å få flest mulig ut på 
tur. Vi takker dere som gir tippeandelen til friluftslivet, og tar 
gjerne imot flere grasrotandeler!

TURLAGET NÆRMER 
SEG 30 000 MEDLEM-
MER 
Turlaget har hatt en økning av 
medlemmer i 2016 på 7,5 %, 
nesten 2000. Barn og unge 
utgjør en stor del av økningen. 
Også nasjonalt har Den Norske 
Turistforeningen hatt et godt 
år, med en økning på 20 540 
medlemmer, totalt 290 790. 
Friluftsliv og turer i fjellet er 
blitt trendy. Samtidig har god 
markedsføring av det fantastiske 
produktet DNT kan by på, hatt 
god effekt.

DNT Ung Bergen 
(ungdomgruppen) har utmerket 
seg på landsbasis med sin store 
aktivitet og høye oppslutning. 
Å ha en fast ansatt som jobber 
kun med ungdom, har vist seg å 
være riktig satsing. 

GODT HYTTEBESØK
Bergen og Hordaland Turlag 

har også hatt en god økning 
i hytteovernattinger i forhold 
til i fjor. Særlig folksomt har 
det vært i Bergsdalen og 
Kvamsfjella. Både Gullhorgabu 
og Breidablik er magneter, og 
mange benytter muligheten til å 
gå mellom alle de fem hyttene i 
området. Gode, gamle Høgabu 
har fått et fortjent oppsving og 
her vil vi oppleve økende besøk. 
Stølsheimen led litt under den 
våte sommeren, men så kom 
høsten og solen og hyttene ble 
fylt opp. 
På Vestvidda har Stavali hatt 
mange på besøk, og stedet 
er populært for turer videre 
innover på Vidda. 

VINTERHYTTER
På tidligvinteren nå fremover 
er Hallingskeid og Høgabu 
gode valg, når vatna er trygge 
er det greitt å nå Gullhorgbu 
og Vending og gjerne også 
Kiellandbu. Breidablik er stengt 
om vinteren.

Tavle ved 
Stølsvatnet.
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Fredfullt ligger det der, Insta Mosevatnet, 870 
meter over havet i fjellene ved Rosendal. Enda et 
fjellvann, tenker du kanskje, men nei. I enden av 
fjellvannet flyter en brearm av Folgefonna. Breen 
ligger helt ned på vannet, oppsprukket, asurblå og 
knakende majestetisk! Velkommen til ditt lokale 
arktiske padleparadis!

ARKTISK SUS PÅ HJEMMEBANE
Her kan du kjøre helt frem strandkanten, la kajak-
ken gli ut på vannet og la alt hverdagsmaset bli i 
bilen. For når du padler innover de tre kilometerne 
med direkte utsikt til hele brefallet på Sørfonna, da 
er det som om du er i Arktis. Du kan drømme deg 
til Svalbard, Grønland eller Alaska. Mens du er i 
Kvinnherad kommune!

ASURBLÅ ISJUNGEL 
Etter en halv times padling nærmer du deg noen 
små holmer fremfor brefronten. Disse fungerer 
som en barriere for mesteparten av isen som kalver 
fra bretungen. Da vi padlet her i august, møtte vi 
asurblå isflak i alle mulige størrelser og fasonger 
idet vi rundet holmene. For en overraskelse! Det 
ble padling med smil og latter, jubel– og masse 
fotografering. Små råker mellom isflakene ble mest 

populært, og jammen er det adrenalinspekket når 
du padler over flate isflak og sklir ned i det turkise 
vannet på den andre siden!  

HOLD AVSTAND! 
En uskrevet regel sier at du ikke bør padle nærmere 
en brefront enn tre ganger brefrontens høyde. Da 
er du trygg for eventuelle bølger inneholdende is 
dersom breen skulle kalve. Slik er det også ved 
bretungen i Insta Mosevatnet. Breen kalver re-
gelmessig. Holmene, som ligger rundt 150 meter 
fra breen, lå en gang under isen. I dag tilbyr de en 
strand der det er lett å lande kajakkene. Holmene 
blir et naturlig sted for lunsjpause, og du er i trygg 
avstand fra eventuelle kalvinger – og med en utsikt 
av de sjeldne. 

UNIKT PADLEVANN
Padlingen og utsikten i Insta Mosevatnet er ikke 
hverdagskost, og den er i unikt selskap, bare bre-
frontene Styggevatnet og Nigardsbrevatnet i Jotun-
heimen er tilgjengelig med utsetting fra bil.

VEIER TIL FJELLS
Hordaland er det største vannkraftfylket i landet. 
Vannkraftutbyggingene har medført et nettverk av 
veier innover i fjellet. De drøye 20 kilometerne på 

Sunnhordland Kraftlags anleggsvei til Insta Mo-
sevatnet fører deg til det fantastiske fjellområdet 
rundt Blådalsvassdraget. Veien passerer turkise 
brevann, grønne sletter med beitende sau, du kjører 
over demninger og tett på bratte fjellsider. Veien er 
asfaltert og bomfri, med noen informasjonsskilt 
underveis. Vær for øvrig obs på at vannstanden 
i Insta Mosevatnet har en variabel på 53 meter!   

FOTTURER I OMRÅDET
Du behøver imidlertid ikke kajakk for å komme 
deg inn mot breen. Fra parkeringsplassen ved Insta 
Mosevatnet er det sti oppover fra vestsiden av van-
net. Det er verdt litt strev å komme  opp og se inno-
ver store deler av Sørfonna. Et annet alternativ er å 
gå den merkede stien langs Blådalselva til Svelga-
breen, en parallell bretunge (skiltet ved startpunkt 
like før oppkjørselen til Insta Mosevatnet). Her 
går du langs irrgrønne beiteområder, sandbanker, 
passasjer sikret med kjetting, en eksponert henge-
bro, og inn til brefronten. Turen er klassifisert som 
krevende og tar seks timer tur-retur pluss pauser. 
Det er en sikringsbu på veien. 
Kombineres turen med kajakk, padler man fra 
Midtbotnvatnet og helt inn mot Kjerringabotn, og 
tar stien til Svelgabreen derfra.

SESONGBETONT PADLING
Padlingen i Insta Mosevatnet er sesongavhengig 
og starter først i juli. Da er det aller meste av vinte-
risen smeltet, og man kan padle hele vannet inn til 
bretungen. Den fineste tiden med tanke på de flotte 
blåtonene i breen er nok i august og september. Da 
er snøen i brefallet smeltet og selve isen står frem. 
Senere kommer frosten. I mellomtiden ligger breen 
der, hemmelighetsfull og majestetisk, og kanskje 
den vokser litt igjen? Den venter på neste års ju-
blende padlere i islabyrinten!   

TEKST OG FOTO: LAILA JOHANNE REIGSTAD

Arktisk padleperle  
– i Hardanger!

Som friluftsmenneske har man vært både høyt og lavt til lands 
og til vanns i Hordaland. Likevel: Overraskelsen var stor da vi 
oppdaget en arktisk padleperle i vårt eget fylke! 

SLIK KOMMER DU TIL INSTA MOSEVATNET
Med utgangspunkt i Rosendal, kjør sørover og ta inn på fylkesveg 40 fra Dimmelsvik. 
Etter cirka 10 km, ta av til venstre og inn på kraftlagsvei mot Blådalsvassdraget. Totalt 
tre mil fra Rosendal.
Overnatting: Telt ved vannet, Blådalshytta, eller overnatting i Rosendal.
Kart: Folgefonna Nasjonalpark 1:50 000

BLÅDALSHYTTA
I august i 2016 kunne Interesselaget for 
Vardhaugselet åpne den nybygde Blådals-
hytta. Den er satt opp ved Grøneviksvatnet 
(Svartavatnet) og ligger 800 moh. Fra 
stistart (skiltet) ved oppkjøringen til Insta 
Mosevatnet tar det cirka halvannen time 
å gå inn til hytten. Den er åpen og har ti 
sengeplasser.   

Glimt fra sommeren som var ved seks spreke voksne damer på tur i Bergsdalsfjellene. Mye vann og vading hindret dem ikke fra å ha en god og minnerik tur! 
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Utfordringen fra DNT var: Hvordan motivere 
barn til å gå på fjelltur? Hva skal man ha i 
sekken på dagstur? Passer DNTs turer, hytter 
og aktiviteter for en gjennomsnitts-famile? 
DNT søkte etter fem testfamilier som ønsket 
seg et år utenom det vanlige. Over 150 søkna-
der kom inn. 
Den utvalgte familien fra Bergen besto av: 
Pappa Trond Kristian Kalstø, mamma Sol-
veig Amundsen, Sofia April (6) og Bjørk 
Leonora (3), som var i startgropen for litt len-
gre turer, men som følte at de trengte et spark 
bak for å komme i gang.  

SUPERT ÅR
-Dette har vært et supert friluftsår for vår 
familie. Vi har oppdaget nye turer både i 
nærområdet og høyt til fjells. Der har vi gått 
på ski, grillet pølser, spist pannekaker med 
hjemmelaget blåbærsyltetøy, sovet i lyngen, 
klatret i trær og på kampesteiner, ligget i telt 
med sovepose, prøvd oss på DNTs enorme 
hyttenettverk, gått på utedo, kastet snøballer, 
blitt våte inn til skinnet, testet geocaching 
(veldig gøy!) og badet i ferskvann sammen 

med millioner av rumpetroll.
 
-Videre har vi klippet snoren til Verdens Stør-
ste Lekeland, pratet på radioen for tusenvis 
av mennesker, vært på toppturer til fots og 
på ski, kjent årstidene på kroppen, blitt kjent 
med mange andre turglade familier, drukket 
litervis med varm sjokolade, fanget alskens 
småkryp i fjæresteinene, fått ansikstmaling, 
tatt på en isbre og stort sett kost oss på tur, 
forteller Trond Kristian. 

TURPLAN VIKTIG
Noen «motbakker» underveis?

-Enkelte av turene har vært krevende. Ikke 
fordi det har vært så langt eller bratt å gå, 
men fordi det det ikke alltid er like lett å dra 
på tur når én er værsjuk, den andre forkjølet, 
den tredje har glemt jakken hjemme og fjer-
demann smurte med klister når det var nysnø 
og minusgrader ute. 

-Men ut på tur har vi kommet oss, uansett vær 
og vind, og det takker vi Turlaget for. Det har 

vist seg at det er kjempeviktig å ha en turplan 
å forholde seg til, og så gjennomføre den. 
Mindre justeringer var tillatt.

- Uten en klar plan har alle helger og fin-
værsdager en tendens til å forsvinne i den 
tidsklemmen som småbarnsfamilier stort sett 
befinner seg i. Husk at en tur ut i naturen, 
uansett om den er kort eller lang, er balsam 
for sjel og sinn, sier Terje Kristian Kalstø på 
vegne av familien.

Han er fornøyd med hjelpen fra Turlaget og 
DNT og alle som har stilt opp og gjort året 
kjempespennende.  

- Neste år? Vi håper å sette opp en like god 
turplan som i 2016. Selv om vi ikke er testfa-
milie for DNT lenger, skal vi i alle fall teste 
oss selv!

TEKST: TORILL REFSDAL AASE
FOTO: FAMILIEN KALSTØ/AMUNDSEN

2016 er på hell. I løpet av året har DNT hatt fem uteganger-familer til å teste DNTs tilbud 
i fem landsdeler. Testfamilien fra Bergen er strålende fornøyd med «året ute» og har satt 

seg som mål å utarbeide en like god turplan for 2017.

SUPER TURÅR

Familien Kalstø/Amundsen har vært på fjellturer i hele 2016. Det ble et spennende år med inspirerende opplevelser for små og store.
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Samtidig er det et faktum er at det 
finnes fine muligheter for litt ned-
overmoro innenfor kommunegren-
sene. De som har bodd en stund i 
Bergen kjenner hemmelighetene.
 
Som innflytter tok det litt tid før 
jeg ble oppmerksom på det.  At 
det som faller som regn i byen og 
som kan gi sporadiske snølag på 
byfjellene, legger seg som mer 
permanent snø på ulike steder rett 
utenfor byen. Snø det går an å leke 
seg i med et par (topptur-)ski på 
beina, steder man rekker å ta en et-
termiddag etter jobb når det kribler 
i topptur- og frikjøringsnerven. 

Her er fire av disse stedene. Noen 
vet du helt sikkert om. 

ULRIKEN 
Alle kjenner Ulriken.  Ikke riktig 
alle er klar over at det kan kjøres 
på ski ned her. Banen opp, ski ned. 
Eller svette opp, ski ned. Noen 
få dager i løpet av vinteren er det 
er bra å kjøre på ski her. Da duk-
ker videoene opp i sosiale media. 
Ulriken ned med ski på beina. 
Fjellkammen sørover fra masten 
på Ulriken har noen fine renner og 
noen fine dropp for den som liker 

å oppsøke slikt. Turskifolket kjører 
Korketrekkeren, søkket i retning 
Sædalen, en klassiker som før i 
tiden hadde sitt eget renn, ”Ulriken 
utfor”. På langrennsski.

BJØRNDALEN
Bjørndalen, et snøsikkert sted øst 
for Unneland i Arna, ligger mer 
avsides. En halvtimes kjøring fra 
Bergen. Kanskje det mest popu-
lære utgangspunkt for bergensere 
som vil ha ettermiddagstur med 
toppturski. Tidlig i sesongen 
bør du ha med kraftig hodelykt, 
da mørket senker seg tidlig. Fra 
parkeringsplassen i Bjørndalen 
er det rett opp i bakken. Etter en 
god times motbakke mot toppen 
av Austefjellet (eller andre avstik-
kere) kan du sette utfor eller leke 
deg i heng og dropp helt ned mot 
parkeringen.  
 
BORGAFJELLET
En mindre brukt destinasjon er 
Borgafjellet. Denne kneiken gir 
kanskje  ikke den aller beste ski-
kjøringen, men den gir  variasjon. 
Borgafjellet ligger øst for Grøne-
tua. Adkomsten er fra Rødland i 
Arna. Parkering ved Stikka (på 
ut.no sitt kart vil du finne disse 

stedsnavnene). Med mindre du er 
den første etter snøfall, vil du se 
skispor som går opp mot Borga-
fjellet fra bilveien når du kjører 
mot Stikka.  Turen opp tar ca 45 
minutter. Nedkjøringen byr på 
noen fine linjer fra toppen og ned 
mot skogen igjen. Her kan velges 
både bratt og slakt. Som sagt en 
variant om du vil prøve et nytt sted. 
Det siste partiet ned mot veien er 
åpent og er en kort og fin avslut-
ning med småkupert skikjøring.

AUSTEBOTN
Min favoritt er Austebotn på sør-
siden av Austefjellet. Dette er en 
perle hvor snøen legger seg tidlig 
og kan vare gjennom senvinteren. 
Her er renner og heng, slake og 
bratte nedfarter, men få skikjøre-
rere.

For å komme hit må du kjøre til 
Bontveit og parkere ved Øvstebø. 
Det er omtrent en halv time (av og 
til litt mer) innmarsj med ski i sek-
ken. Deretter nok en times tid med 
ski på beina før du er på toppen 
av Austefjellet. Fra parkeringen 
følger du sti langs vestsiden av 
bekken som renner fra Austbotn. 
Stien er ikke markert på kart. Vel 

oppe i Austebotn vil det åpenbare 
seg en rekke fine nedfarter fra top-
pen av Austefjellet. Min favoritt er 
en nedfart nordøst i dalen. Denne 
ser du med en gang du kommer inn 
i Austebotn. Det er flere renner ned 
fra fjellet, og også muligheter fra 
Hausdalshorga (sørøst i dalbun-
nen) og Nobbane (i vest). I tillegg 
er Austebotn i seg selv svært idyl-
lisk og flott og vel verdt turen inn 
hit!

Bergen har flere muligheter for 
spennende skikjøring enn de som 
er omtalt i her Men disse fire 
forslagene kan forhåpentlig være 
et bidrag for deg som er ukjent og 
gjerne vil kjøre litt på ski i nærom-
rådet. God tur!

På nedoverski i Bergen
Det finnes mange steder i verden som kan by på bedre skikjøring enn Bergen. Du skal ikke reise langt 

før skikjøringen er bedre enn innenfor kommunegrensene til Bergen. 

Finere utsikt skal du lete lenge etter. Den nærmeste skikjøringen er med byen i sikte.

Det er alltids en kul i terrenget for den som liker litt luft  
under skiene.

Du skal ikke langt opp fra parkeringsplassen i 
Bjørndalen før lekeplassen åpenbarer seg.

Avblåst og smeltet på rabbene.

 Austebotn byr ikke bare på bra 
skikjøring, men også på idylliske 
naturopplevelse.
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Men det var uvanlig dårlige 
værforhold over Stiganosi. I 
verste fall ville vi tatt turen ned 
til Undredal og båt ut til Stigen. 
På selve Stiganosi var sikten 
tidvis 10–20 meter, så utsikten 
var definitivt dårligere enn 
ønsket, men gleden over å være 
på tur er jo som regel større enn 
behovet for utsikt.

Turfølget var fjellvante og 
hadde ingen problemer med å 
tilpasse seg forholdene, men 
som alltid – når man kommer 
ut mot fjorden og tåken endelig 
letter, blir man sterkt fascinert 
over dette landskapet som stu-
per ned i fjorden langt der nede.

GLEDEN FOR FJELLET
– Har du tatt barna dine med over 
Stiganosi?
– Jeg hadde et år med sønnen 
min, han var 13. Det var en fan-
tastisk tur, sol og veldig varmt. 

I dag er barna voksne, men har 
som mange andre vært med for-
eldrene sine på alle slags turer. 
Alle har ivaretatt interessen for 
fjellet, så noe har de gjort rett.
 
MOTIVERT FOR TUR
– Hva er det som får deg til å 
holde på som turleder i over 40 
år?
– Generelt det å gå i fjellet og 
være i naturen. En del turer er 
vanskelige å gjennomføre alene 
eller i små grupper. Da er det fint 
å kunne samle en gruppe moti-
verte mennesker for å oppleve et 
spesielt område. Som bonus tref-
fer man mennesker som senere 
har vist seg å bli faste turvenner, 
sier Hans.

Å være på tur i norsk natur er nok 
for de litt eventyrlystne. Å være 
på tur som turleder innebærer 
mye mer. For en person som hol-
der koken i mange år, blir rollen 

som formidler og kulturbærer 
mer beskrivende. Det er kanskje 
også snakk om et verdivalg? 
Terrenget ned mot Stigen er 
bratt. Min turlederkollega må 
tidvis sette seg ned for å forsere 
enkelte hindere. De sprekeste 
deltakerne er sendt i forveien. Så, 
idet vi nærmer oss målet, får jeg 
uten forvarsel ansvaret for bak-
troppen, hvorpå Hans stikker til 
skogs og tar en annen vei ned.

Hans liker å gå sine egne veier. 
Se muligheter der ingen andre 
går. Det opplagte er ikke alltid 
det mest fornuftige eller interes-
sante, tenker jeg. 

TIL FJELLS I KINA
Høstturen gikk til Kina. 
Hans og konen dro av gårde i 
oktober for å gå turer langt inne i 
kinesiske fjell på over 4000 me-
ters høyde.
De gjør det enkelt.

– Jeg har gått turer der i flere år 
allerede, så jeg kjenner forhol-
dene godt. Vi bruker et kart fra 
ca. 1930, leier oss en kjentmann 
med kløvhest som tar bagasjen, 
og så går vi … noen mil.

Vel fremme på Stigen gård sitter 
ringreven i en krok og smiler. 
Han er lykkelig. Ikke bare fordi 
han skal spise verdens herligste 
mat hos verdens herligste vert-
skap, men fordi han tenker at han 
har gjort sitt. Nå får andre ta over.

For man skal jo vite … Hans 
Schaefer sitter ikke stille og ven-
ter. Verken her i Norge, i  landet 
han kaller hjemme eller i utlan-
det … verdens største turområde 
for en eventyrlysten papirbretter 
fra Osterøy!

Takk for følget, Hans!  

TEKST OG FOTO: JON FRACZAK

– Takk for sist! Hyggelig å se 
deg igjen, sier Hans Schaefer, 
turleder i Turlaget gjennom en 
mannsalder.

Vi møttes første gang på tur-
ledersamling for ett år siden. 
Han satt bak meg og krøllet på 
et stykke Twist-papir. Jeg var 
grundig irritert.  

Etter endt samling og en Twist-
pose senere ble de fleste stå-
ende igjen og snakke om turer 
som var gått og turer som de har 
lyst til å gå. Jeg var fersk og litt 
tilbakeholden. En person pekte 
på meg:
– Han der kan du sikkert ta med 
deg. Han er ung og sprek!

UTNEVNT TIL TURLEDER
Jeg var utnevnt til turleder på 
min første fellestur, uten å ha 
hatt et ord med i laget. Fra Fyre 
til Grindaflethytta, over Stiga-

nosi og ned til Stigen gård.  
Hans og jeg kommer raskt inn 
på Stigen-turen, men snakker 
også om de mange turene Hans 
selv har gått. Det er derfor jeg 
vil møte ham igjen. Få inspira-
sjon og høre mer.

TYSKEREN SOM  
BLE BREFØRER
Han kom til Norge i 1976, 
som student. Han hadde meldt 
seg på breførerkurs. Å mestre 
brevandring ga tilgang til mer 
fjerntliggende og utilgjengelige 
turområder. I tillegg var det en 
positiv bieffekt. Oppdrag som 
brefører på den tiden kunne 
finansiere ferieturer han planla 
i Norge etter studiene.

– Hvorfor Norge? Hvorfor ikke 
alpene i Tyskland, Østerrike, 
Italia og andre steder i Europa?
– Mindre folk!
– Du er jo turleder. Da må du 

da like folk? Det er liksom litt 
av oppdraget, å være limet i 
gruppen.
– Jeg liker folk, men ikke så 
mange på en gang. 12–14 styk-
ker er ok. Da passer det godt 
med fellesturer i DNT-regi, og 
de er det blitt mange av.

STIGEN-TUREN
En av disse var vår nevnte fel-
lestur med det klingende navnet 
«Høyt over Nærøy- og Aur-
landsfjorden».
– Hvor mange ganger har du 
gått turen til Stigen?
– Som turleder gikk jeg den før-
ste gang for tolv år siden. Jeg 
var da godt kjent med ruten, for 
å si det sånn, i alt fra strålende 
sol til tåke og regn.

Årets tur startet med regn. Mye 
regn. En gjenglemt paraply 
som lå i veikanten fikk nytt 
oppdrag. 

– Din kone var veldig glad for 
den paraplyen?
– Hah, hun spurte om å få ta pa-
raply med hjemmefra, men jeg 
nektet. Så da du fant en paraply, 
var smilet fort på plass.
Konen er norsk. De traff hver-
andre på Island for mange 
år siden. Selvsagt på tur. En  
norsktalende tysker med genuin 
interesse for norske fjell. 

Paraplyen var til liten nytte. De 
fleste var våte til skinnet. Om-
sider fremme ved Grindaflet-
hytten ble det raskt fyr i ovnen, 
og matlagingen ble igangsatt 
umiddelbart. Maten smakte 
som alltid fortreffelig når man 
har kjent på vær og vind.

KOMMER ALLTID FREM
– Var du aldri i tvil om at vi 
skulle gjennomføre turen som 
planlagt?
– Nei, vi kommer alltid frem. 

Papirbretteren fra Osterøy
Hans Schaefer er av Turlagets mest benyttede turledere de siste 

30 årene. Mange har vært i tur med denne stødige fjellkaren som 
kjenner terrenget i Hordaland og Sogn og Fjordane bedre enn 

de fleste. Nå trapper han ned, og har gått Fyre - Grindafletene - 
Stigen for siste gang som turleder.

Hans Schaefer har ledet turer over Stiganosi  i 12 år, i all slags vær.  Men tross tåke og dårlig sikt, blir det alltid et glimt av fjordlandskapet til slutt.
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PADLETURER I BERGENSOMRÅDET

Interessen for padling er stigende. Stadig flere tar kurs og skaffer seg kajakk. Men hvor er det fint å padle, 

hvor kan du sette ut båten og hvor er det greit å sette fra seg bilen? Dette er en bok som forteller deg om 

noen av de mest populære og opplevelsesrike turene i en utvidet definisjon av Bergensområdet; 

skjærgården fra Austevoll i sør til Austrheim i nord.

Bare en kort kjøretur fra byen finnes verdens fineste og mest varierte områder for kajakkpadling. I tillegg 

kommer innlandsvatn og fjordene, som er omgitt av høye fjell og byr på store kontraster.

Boken beskriver gjennom bilder, kart og tekst hele 51 turer i populære padleområder. Den gir konkret 

informasjon om hvor du kan sette ut kajakken  og parkere bilen når du drar på tur, hvor du kan raste, slå  

opp telt, og litt om hva du ser langs turen; Hordaland har mye spennende historie knyttet til kysten. Boken  

har også tips og råd for deg som nybegynner med padling, både hva gjelder utstyr og sikkerhet, hvor du  

kan kontakte kajakklubber og ta kurs. Turene er gradert etter lengde og vanskelighetsgrad, i samråd med 

den nasjonale fargegraderingen som nå utvikles også for padling.

Dette prosjektet har foregått i nært og unnværlig samarbeid med utgiver, Bergen og Omland Friluftsråd, som 

har unik kompetanse på friluftsliv langs kysten og fjordene i Hordaland.

PADLETURER I BERGEN er skrevet av Torill Refsdal Aase. Hun har arbeidet som journalist i Bergen og 

siden tidlig på 1990-tallet vært ansatt i Bergen og Hordaland Turlag som redaktør for Sti og Varde. Sent på 

1980-tallet skaffet familien seg to North Shore-kajakker, som ble flittig brukt langs kysten, særlig nordover  

og i fjordene i Hordaland og Sogn. Siden har det blitt mange kajakker og turer, også i dobbelkajakk med 

lasterom i midten spesialinnredet for datteren.   

Torill har vært redaktør for flere oppgraderinger av boken Turløyper i Bergensområdet, og var redaktør for 

boken Stølsheimen (2003). Hun har også gjennom årene bidratt til DNTs årbøker og andre turbøker.

Torill Refsdal Aase

PADLETURER I BERGENSOMRÅDET

Padleperler i 16 kommuner rundt Bergen

Austevoll, Sund, Fjell, Øygarden, Os, Samnanger, Osterøy, Vaksdal, Bergen, Askøy,  

Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Masfjorden og Fedje. 
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JOHN GRIEG FORLAG

Få informasjon om hvor du kan sette ut kajakken og 
parkere bilen når du drar på tur. Hvor du kan raste, slå 
opp telt, og litt om hva du ser langs turen.
 
VED KJØP I TURBUTIKKEN TIL  
BERGEN OG HORDALAND TURLAG  
FÅR DU MEDLEMS-RABATT PÅ BOKEN.

PADLETURER I  
BERGENSOMRÅDET

 399,-
VEIL. KR

51 
TURER

DUGNAD:
SELVERKJENNELSE

L Frisk og opplagt står jeg opp etter noen 
nydelige dager i fjellet. Jeg er litt støl og 
stiv, men det er bare kroppens måte å si 
fra at den er tilfreds med å ha blitt brukt 
aktivt.

Det er tid for en liten handletur, og på 
butikken møter jeg kjentfolk.

– Kor har du vært? Eg har prøvd å ringe 
deg. 
– Har vært noen dager i Stølsheimen.
– Dugnad no igjen? 
– Vi har tatt lagt ut noen broer og gjort 
litt arbeid på stien inn til Solrenningen.

Godordene hagler over meg. For et godt 
menneske jeg er som ofrer noen av mine 
verdifulle og travle pensjonistdager til 
gratis arbeid for en ideell organisasjon.  
Dager som ellers kunne vært brukt på 
handleturer til Lagunen, TV-titting eller 
reiser til nordmenns favorittland, Syden.

Men stopp en halv. Før jeg tar rosen 
altfor mye til meg og begynner å tro at 
jeg er så fantastisk, er det på sin plass 
med litt ettertanke. Jo visst har jeg utført 
mange timers tildels hardt arbeid som 
er nyttig for Turlaget. Men her som ellers 
ligger det en god porsjon egennytte i 
bunnen. Jeg har fått noen flotte dager på 
tur i fjellet i lag med turvenner som jeg 
setter umåtelig pris på å være sammen 
med. Jeg har hatt hyggelige stunder i 
solveggen med kaffekoppen og deilige 
måltider om kvelden hvor praten går 
om turer en har gått eller har lyst til å 
gå, eller hvorledes gjengen kan bidra til 
å gjøre turopplevelsen i fjellet bedre for 
Turlagets gjester. Og siden dugnadene 
stort sett foregår i ytterkant av sesongen, 
har jeg som oftest enkeltromsgaranti på 
hyttene! Og alt dette er gratis!

Det er med andre ord i høyeste grad 
snakk om en vinn-vinn situasjon hvor jeg 
i realiteten får rikelig kompensasjon for 
det arbeidet jeg utfører. Og enn så lenge 
er det skattefritt ...

Du får kjøpt boken hos Ark Bokhandel, Platou sport Fjøsanger, 
Bergen og Hordaland Turlag samt en rekke nettbutikker.
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TURPROGRAM
FELLESTURER
En fellestur er en tur med turleder. Vi arrangerer en rekke fellesturer året gjennom. Du melder deg 
på en tur gjennom våre nettsider. I denne utgaven av Sti og Varde informerer vi ikke om alle turene i 
hele år, men de turene som arrangeres de nærmeste månedene. I neste ugave av Sti og Varde lister 
vi opp nye turer som holdes fremover. En fullstendig oversikt over alle våre turer og kurs finner du på 
våre nettsider, eller ved å gå innom Turbutikken i Marken.

24.—26. mars: 
STJERNER OG  
SNØKRYSTALLER  
I STØLSHEIMEN 
Stølsheimen er kommet litt 
i skyggen av Bergsdalen og 
Kvamskogen. Her støter du 
ikke på horder av skiløpere. 
Nyt den stille idyllen i et lite 
turfølge og bli med på en 
sjarmerende skitur i dette 
vakre fjellområdet. 10—12. februar: 

SKITURER OG GOD MAT PÅ ALEXANDER GRIEGHYTTEN 
Bli med på kosehelg i Bergsdalen. Vi innlosjerer oss på Alexander 
Grieghytten midt i vinteridyllen. Her har vi enkel tilgang til flotte oppkjørte 
skiløyper, så vel som mange flotte og enkle skiturer til fine utsiktstopper der 
vi må ferdes utenfor oppkjørte spor. Denne skihelgen legger ikke opp til de 
mest krevende skiturene, men til et middels/enkelt nivå. 

UTVALGTE  

TURER

FELLE
STURER

HELG

12. februar
SKITUR I BERGEN 
Hvis snøen har lagt seg 
på Byfjellene i Bergen 
inviterer vi til å bli med på 
skitur i Gullfjellsområdet. 
Et av byens fineste 
friluftslivsområder. 

5. mars
SKITUR TIL 
KIELLANDBU 
Bli med på skitur over 
Sveindalsnuten til vakre 
Kiellandbu. Turen byr 
på vakker utsikt over 
Fyksesundet. På veien 
hjem stopper vi på Bergs-
dalstunet og spiser nystekt 
pizza fra steinovnen.

UTVALGTE  TURERDAGSTURERHELG
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FELLES HELGETUR

10.–12. februar Skiturer og god mat på Alexander Grieghytten Bergen og Hordaland Turlag
17.–18. februar Ferskingtur Hallingskeid Bergen og Hordaland Turlag
25.–26. februar På skitur i verdensarven: Ljosandbotn–Grindaflet–Fyre Bergen og Hordaland Turlag
11.–12. mars Lett skitur til Vending Bergen og Hordaland Turlag
18.–19. mars Skitur frå Skromme til Sauda Kvinnherad Turlag
24.–26. mars Finse–Hallingskeid–Geiteryggen Bergen og Hordaland Turlag
24.–26. mars Stjerner og snøkrystaller i Stølsheimen: Gullbrå–Torvedalen–

Selhamar
Bergen og Hordaland Turlag

31. mars–2. april På ski i Rallarriket Bergen og Hordaland Turlag
31. mars–2. april Skitur fra Hallingskeid til Kaldavass Kvinnherad Turlag
8.–9. april Skitur på Hardangervidda Kvinnherad Turlag

11.—12. mars
LETT SKITUR TIL VENDING 
Skituren til Vending er ikke så lang 
og har en snill stigning. Den er 
ganske overkommelig og enkel. Vi 
starter passe tidlig og tar oss god tid 
på veien inn til denne fine hytten. Vi 
koser oss med god mat før vi skreier 
ned igjen i en akkurat passe snill 
bakke. 

12.–17. april Påsketuren: Sylvarnes til Dyrkollbotn via Solrenningen–
Vardadalsbu–Skavlabu

Bergen og Hordaland Turlag

28. april–1. mai Guidede toppturer fra Leirvassbu: Storebjørn, Semelholtind 
og Stetind

Bergen og Hordaland Turlag

28. april–1. mai Folgefonna på langs Bergen og Hordaland Turlag
28. april–1. mai Vårtur i Breheimen Bergen og Hordaland Turlag
5.–7. mai Haukeliseter–Sandfloegga Bergen og Hordaland Turlag
6.–7. mai Folgefonna på langs Kvinnherad Turlag
16.–17. mai Nasjonaldagen på Hardangerjøkulen-Hordalands høyeste 

topp
Bergen og Hordaland Turlag

1.–4. juni På oppdagelsesferd på sørsida av Sognefjorden Bergen og Hordaland Turlag
2.–5. juni Sørfonna i ny trasé Bergen og Hordaland Turlag

FELLES DAGSTUR HELG

21. januar Vidden på ski Bergen og Hordaland Turlag
11. februar Fullmåneskitur Fjellhaugen Kvinnherad Turlag
12. februar Gullfjells Triangelet Bergen og Hordaland Turlag
19. februar Bruviksnipa fra Båtaleitet til Njåstad Bergen og Hordaland Turlag
5. mars Kiellandbu fra Hodnaberg via Sveindalsnuten. Avsluttes 

med pizza på Bergsdalstunet
Bergen og Hordaland Turlag

19. mars Klassikeren: Hamlagrø—Kvamskogen Bergen og Hordaland Turlag
1. april Oksen via Ingebjørgfjellet fra Granvin Bergen og Hordaland Turlag
2. april Mykletveitveten fra Alexander Grieghytten (avsluttes med 

pizza på Bergsdalstunet)
Bergen og Hordaland Turlag

23. april Skitur Ulvanosa Kvinnherad Turlag
30. april Skitur til Kvitanosi fra Gullbrå Bergen og Hordaland Turlag

Med forbehoild om endringer.

Med forbehoild om endringer.
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KURS
Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Ønsker du å bli tryggere på egenhånd i 
fjellet, tilbyr vi kart- og kompasskurs og GPS-kurs. Vi arrangerer kurs i bolteklatring 
og klatring med naturlige sikringer. Vi arrangerer kurs i både hav- og elvepadling. 
Vi har også turlederkurs på flere nivåer for deg som ønsker å formidle turglede til 
andre. Turlederkursene følger DNTs utdanningsstige. 

DNT-ung
DNT -Ung er for ungdommer mellom 13 og 26 år.
Vil du oppleve hyttenes ovnskos og stemning, fjellenes massive 
topper, elvepadling i herlige stryk og føle adrenalinet pumpe med 
luft under bena i klatreveggen? Vil du ha venner for livet, lærerike 
kurs og opplevelser du aldri vil glemme? Bli med oss UT! Vi vil bli 
kjent med akkurat deg!

DNT-UNG

1. januar Iiiik! Nyttårsbad DNT ung Bergen
14.–15. januar Nybegynner innklatrekurs Bergenshallen (16–19 år) DNT ung Bergen
Januar Grillin N chillin: Aketur på Fløyen DNT ung Bergen
21.–22. januar Kosetur til Hallingskeid (13–15 år) DNT ung Bergen
10.–12. februar Tatt av vinden på Haukeliseter - Kitekurs (19–30 år) DNT ung Bergen
10.–12. februar Gourmet- og utekinotur til Hallingskeid (16–19 år) DNT ung Bergen
Februar Grillin N chillin: Hodelykttur på Gullfjellet DNT ung Bergen
15. + 22. februar Telemarkkurs i Eikedalen (16–26 år) DNT ung Bergen
19. februar Vidden by ski (15–26 år) DNT ung Bergen
25.–26. februar Ski, leik og moro inn til Høgabu (13–15 år) DNT ung Bergen
25.–28. februar Vinterferie i Stølsheimen (16–19 år) DNT ung Bergen
11.–12. mars Vårskitur til Oksen i Hardanger (19–30 år) DNT ung Bergen
18.–19. mars Ski- og hyttetur til Gullhorgabu (13–15 år) DNT ung Bergen
24.–26. mars Våridyll på Kaldevass (16–19 år) DNT ung Bergen
Mars Grillin N chillin: Bålkos på Perabu, Ulriken DNT ung Bergen
30. mars–2. april Landsmøte for DNT ung på Voss DNT ung Bergen

21.-22.januar 
KOSETUR PÅ HALLINGSKEID (13-15 ÅR)  
Denne turen er for alle, uansett om man er et naturtalent på ski 
eller ikke. Det er en fin mulighet til å øve ski-kunnskaper rundt 
hytten, og ellers ake, leke i snøen og ha det gøy ute. Gjør deg 
klar for en hyttetur med kos og hygge i førersete.

3.—5. februar
ISKLATREKURS 
Har du lyst til å lære hvordan 
du kan klatre på frosne fosser 
og vannsig om vinteren på en 
trygg måte? Våre instruktører 
tar vare på deg, samtidig 
som de gir deg en grundig 
opplæring i bruk av utstyr, 
bevegelsesteknikk og sikkerhet 
forbundet med isklatring 
vinterstid.!

9.+10.—12. februar  
og 9.+10.—12. mars
NF GRUNNKURS 
SKRED ALPIN FERDSEL 
(TOPPTUR) 
Ønsker du å lære mer om 
hvordan du kan gjøre gode 
vurderinger i forhold til skred? 
Da er dette kurset for deg. 
Vi reiser opp til Mjølfjell og 
fordyper oss i snø, veivalg og 
gruppedynamikk.opplæring i 
bruk av utstyr, bevegelsestek-
nikk og sikkerhet.

10.-12.februar
KITEKURS: TATT AV VINDEN PÅ 
HAUKELISETER (19-30 ÅR) 
Spenn på deg skiene, ta på deg selen 
og la vinden stå for resten. I løpet av 
kurset vil vi lære å bevege oss raskt over 
snøen, hoppe, trikse og sveve både 
høyt og lavt, og langt! Etter helgen 
vil vi ha gjennomgått de elementære 
tingene man trenger for å håndtere 
en kite. Du kommer til å lære å temme 
vindens krefter, og fange den med 
kiten. Hvis du liker sommerfugler i 
magen, fart og spenning, da kommer 
du garantert til å elske kiting!

UTVALGTE  TURERDNT-UNG

SKREDKURS

5.+ 6.–8. januar NF Grunnkurs skred nordisk ferdsel (obligatorisk for vinturle-
derkurs deltakere)

Bergen og Hordaland Turlag

9.+10.–12. februar NF Grunnkurs skred alpin ferdsel DNT Fjellsport Bergen

9.+10.–12. mars NF Grunnkurs skred alpin ferdsel DNT Fjellsport Bergen

17.–19. februar Laussnøtelemarkkurs DNT Fjellsport Bergen

15. + 22. februar Telemarkkurs i Eikedalen (16–26 år) DNT ung Bergen

3.–5. mars Frikjøringskurs i Røldal DNT Fjellsport Bergen
 TURLEDERKURS

19.+27.–29. 
jan+3.–5.feb

Vinterturlederkurs Bergen og Hordaland Turlag

6.+8.–9. april Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene Bergen og Hordaland Turlag

20.+22.–23. april Grunnleggende turlederkurs for Barnas Turlag på Træet Gård Bergen og Hordaland Turlag

27.+29.–30. april Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene Bergen og Hordaland Turlag

2.–4. juni Grunnleggende turlederkurs for ungdom på Høgabu Bergen og Hordaland Turlag

1.+17.–18. juni+8.–
10.+22.–23. sept

Sommerturlederkurs BHT Bergen og Hordaland Turlag

8.–14. juli Sommerturlederkurs DNT ung i Stølsheimen (16—26 år) DNT ung Bergen

 KLATREKURS

3.–5. februar Isklatrekurs DNT Fjellsport Bergen

7.–9. april Videregående klatrekurs-Lær naturlig sikret klatring DNT Fjellsport Bergen

22.–23. april Innføringskurs i utendørs klatring DNT Fjellsport Bergen

5.–7. mai Videregående klatrekurs-Lær naturlig sikret klatring DNT Fjellsport Bergen

13.–14. mai Kameratredningskurs klatring DNT Fjellsport Bergen

9.–11. juni Videregående klatrekurs-Lær naturlig sikret klatring DNT Fjellsport Bergen

17.–18. juni Innføringskurs i utendørs klatring DNT Fjellsport Bergen

26.juni–2. juli Klatrekurs Eikedalen/Uskedalen naturlig sikret klatring DNT Fjellsport Bergen

6.–9. juli Avansert Brekurs DNT Fjellsport Bergen

17.–23. juli Alpinkurs Jotunheimen DNT Fjellsport Bergen

7.–13. august Brekurs på Fonnabu DNT Fjellsport Bergen

25.–27. august Videregående klatrekurs-Lær naturlig sikret klatring DNT Fjellsport Bergen

9.–10. september Innføringskurs i utendørs klatring DNT Fjellsport Bergen

 PADLEKURS

11.–12. mars Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling Bergen og Hordaland Turlag

22.–23. april Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling Bergen og Hordaland Turlag

13.–14. mai Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling (16-26 år) DNT ung Bergen

UTVALGTE  

KURS
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Med forbehoild om endringer.

Med forbehoild om endringer.
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BARNAS TURLAG

11. januar Kveldsmattur til Eidsvågsfjellet Gratis Barnas Turlag Bergen
12. januar Kveldsmattur, Lofthus Gratis Barnas Turlag Ullensvang Aust
17. januar Vintertur med aking eller skøyter Gratis Barnas Turlag Odda
23. januar Kveldsmattur, skitur Gratis Barnas Turlag Samnanger
5. februar Kom deg ut- dagen Gratis Barnas Turlag Samnanger
5. februar Kom deg ut- dagen på Bygdastølen Gratis Barnas Turlag Fusa
5. februar Kom deg ut- dagen i Stordalen Gratis Barnas Turlag Masfjorden
5. februar Kom deg ut- dagen, Korlevoll Gratis Barnas Turlag Odda
5. februar Kom deg ut- dagen i Fjellhaugen Gratis Barnas Turlag Kvinnherad
5. februar Kom deg ut- dagen på Fløysletten Gratis Barnas Turlag Bergen
8. februar Kveldsmattur til Rambjøra Gratis Barnas Turlag Bergen
9. februar Kveldsmattur, Lofthus Gratis Barnas Turlag Ullensvang Aust
10.–12. februar Vintertur til Hallingskeid (8-12 år) Pris Barnas Turlag Bergen
16. februar Kveldsmattur, Skare Gratis Barnas Turlag Odda
17.–19. februar Vintertur til Hallingskeid (8-12 år) Pris Barnas Turlag Bergen
20. februar Kveldsmattur, aketur Gratis Barnas Turlag Samnanger
24.februar–5. mars Fast opphold på Alexander Grieghytten, vinterferie Pris Barnas Turlag Bergen
8. mars Kveldsmattur til Liatjørna Gratis Barnas Turlag Bergen
8. mars Kveldsmattur til Knappenfjellet Gratis Barnas Turlag Bergen
9. mars Kveldsmattur, Kinsarvik/Røtelia Gratis Barnas Turlag Ullensvang Aust
10.–11. mars Overnattingstur til Lundarstølen Påmelding Barnas Turlag Stord-Fitjar
11. mars Skidag der det er snø! Gratis Barnas Turlag Bergen
12. mars Filmpremiere, Karsten og Petra på Odda Kino Pris Barnas Turlag Odda
13. mars Kveldsmattur til Trylleskogen, Mannsåker Gratis Barnas Turlag Odda
17.–19. mars Vintertur til Alexander Grieghytten (2-6 år) Pris Barnas Turlag Bergen
18.–19. mars Vintertur til Alexander Grieghytten (2-6 år) Pris Barnas Turlag Bergen
20. mars Kveldsmattur Gratis Barnas Turlag Samnanger

3.–5. mars
FRIKJØRINGSKURS  
I RØLDAL 
På vinteren søker mange 
urørt snø på toppturer og 
utenfor preparerte løyper. 
Dette frikjøringskurset tar for 
seg de viktigste utfordringene 
man møter i slik skikjøring, 
nemlig hengvurdering, 
skiteknikk, kjøremønster/
linjevalg, skredvurdering og 
gruppedynamikk. Å ha kjenn-
skap og kontroll på dette er 
viktig for selve skiopplevelsen, 
for å minimere risiko når 
man ferdes i skredutsatt ter-
reng, samt kunne kjøre trygt 
og «energiøkonomisk» nok 
til å ha nødvendig overskudd 
gjennom en hel dag i fjellet. 
Kurset inneholder først og 
fremst mye skikjøring. Det 
egner seg for folk som ønsker 
større utbytte eller trygghet 
i løssnøterreng. Deltagerne 
bør være godt vant til skikjø-
ring i bakke, og ha litt kjenn-
skap til løssnøkjøring fra før.

10.-11. mars 
OVERNATTINGSTUR 
TIL LUNDARSTØL 
MED BARNAS 
TURLAG STORD-
FITJAR  
I 2015 overtok Stord- 
Fitjar turlag drifta 
av Lundarstøl. Dette 
synast me er stor stas 
og ynskjer å invitera til 
overnattingstur med 
Barnas turlag. Det er 12 
sengeplassar, så her er 
det lurt å vera tidleg ute å 
melda seg på. Me møtast 
på Lundarstøl fredag kl  
17.30 for innlosjering, 
leik og kveldsmat. 
Laurdagen vert det 
aktivtetar i nærområdet 
avhengig av kva type vær 
me har. Me håpar på fint 
vintervær til fjells i lag!

10.-12. februar  
VINTERTUR TIL HALLINGSKEID MED 
BARNAS TURLAG BERGEN 
Bli med på en herlig vintertur til Hal-
lingskeid! Turområdet rundt Hallingskeid er 
variert og innbyr til flotte skiturer både for 
store og små. Her får vi oppleve et vinter-
kledd høyfjellsområde, og mulighetene for å 
utvikle egne ferdigheter på ski er absolutt til 
stede. For barn mellom 8-12 år.

UTVALGTE  

TURER

Fjells
port

DNT Fjellsport
DNT Fjellsport Bergen passer for deg med erfaring fra turer i høyfjellet og som nyter gleden 
av å kunne være på tur utenfor de vanlige turløypene både sommer og vinter. 
Noen av turene krever at du har kompetanse i brevandring eller fjellklatring, er i god form og 
i stand til å ta vare på deg selv ute i naturen på tross av vær og vind. En av våre målsetninger 
er å kunne samle flest mulig folk som driver med et allsidig friluftsliv. Vi arrangerer ulike 
aktiviteter både sommer og vinter. I turprogrammet finner du alt fra kurs i kajakkpadling 
til ukesturer med klatring.

BARNAS 
TURLAG
Barn formes i naturen. Barn 
tar utfordringer med et smil. 
Barn slutter ikke å leke om 
vinden blåser litt. Barn er et 
hovedsatsingsområde i Bergen 
og Hordaland Turlag. Ta med 
barna på tur med Barnas 
Turlag. Vi arrangerer alt fra 
trilleturer til BaseCamp for 
barn og egne kveldsmatturer. 

UTVALGTE  

TURER

BARNAS  

TURLAG

FJELLSPORT

15. januar Topptur i nærområdet DNT Fjellsport Bergen
20.–22. januar Issamling i Hemsedal DNT Fjellsport Bergen
29. januar Topptur i nærområdet DNT Fjellsport Bergen
3.–5. februar Med Flåmsbanen som skiheis DNT Fjellsport Bergen
17.–19. februar Gjennom Stølsheimen på fjellski DNT Fjellsport Bergen
17.–19. februar Laussnøtelemarkkurs DNT Fjellsport Bergen
19. februar Topptur i nærområdet DNT Fjellsport Bergen
26. februar Topptur i nærområdet DNT Fjellsport Bergen
3.–5. mars Frikjøringskurs i Røldal DNT Fjellsport Bergen
17.–19. mars BaseCamp Vinter DNT Fjellsport Bergen
14.–17. april Påsketur med utsikt DNT Fjellsport Bergen

Med forbehoild om endringer.

Med forbehoild om endringer.
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Bli med og skap 
gode vinterminner!

Fløistuen er åpen hver dag for 
byens beste skillingsboller
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AKTIV TIL 100
Et aktivt friluftsliv er gunstig for helse og 
livsglede. Gjennom pilotprosjektet ”Aktiv 
til 100” ønsker vi å bidra til at flere får 
muligheten til å komme seg i fysisk aktivitet 
og få gode naturopplevelser. 
Målgruppen for turene er personer som 
ønsker å komme i fysisk aktivitet og bli en 
del av et sosialt turmiljø. Andre som har 
anledning til å gå tur på dagtid er også 
velkomne.
Turtilbudet består av lette turer på dagtid 
med fast oppmøtetid og – sted i flere byde-
ler, slik at du kan gå på tur sammen med 
andre i nærheten av der du bor. Det legges 
stor vekt på et sosialt og inkluderende 
fellesskap. Turene vil være ekstra lette og 
vare ca. 1,5 time. På noen av turene vil det 
også bli instruert i enkle styrketreningsø-
velser ute i det fri. Turene krever hverken 
medlemskap eller påmelding og det er 
gratis å delta!

Mandag kl 11.00:  Kanadaskogen.  
Oppmøte: Turparkeringen ved barneha-
gen innerst i Spelhaugen.

Tirsdager kl 11.00: Fløyen.  
Oppmøte: Fløybanens nedre stasjon  
kl 10.50 (for å rekke 11.00 banen).

Torsdager kl 11.00: Alvøen.  
Oppmøte: P-plass ved Alvøen  
Idrettspark.

Torsdager kl 12.00: Askøy.  
Oppmøte: Myrane banen klubbhus  
på Kleppestø

SENIORGRUPPEN
Seniorgruppen i Bergen og Hordaland Turlag tilbyr frisk luft, 
naturopplevelser og gratis turer til godt voksne. Uansett form og erfaring vil 
du finne turer som passer for deg. Vi legger stor vekt på sosialt samvær og at 
du skal føle deg trygg. Hver uke året rundt, uansett vær, arrangeres tre turer 
med forskjellig vanskelighetsgrad. Mandagsturene er for de sprekeste. På 
onsdagene er det en tur som er middels til tung og en som er lett til middels. 
Gruppen har også lengre turer med overnatting i flere dager både vinter, 
sommer og høst.
Informasjon finner du på www.bergenoghordalandturlag.no
Ellers kan du få den hjelpen du trenger ved å komme innom i Turbutikken  
i Marken. Seniorgruppen har egen kontortid tirsdager 10-12,  
tlf. 55 33 58 24.
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BYFJELLSTRIMMEN
Byfjellstrimmen er for deg som ønsker et uforpliktende 
og sosialt turtilbud i bynære friluftsområder. Vi har turer 
i ulike tempo, slik at du kan delta på den turen som 
passer din form. 

Hver tirsdag kl. 18: turer i middels/ raskt tempo
Hver onsdag kl. 18: turer i rolig tempo

Enkelte turer legges også til fredager (med sosial avslut-
ning) og søndager. Turene er gratis, åpne for alle og det 
kreves ikke påmelding. Informasjon om oppmøtested, 
varighet, tempo, kollektiv transport og turlederkontakt 
finner du på nettsiden: bergenoghordalandturlag.no/
byfjellstrimmen

HVERTIRSDAG  OG ONSDAG BYFJELLS-TRIMMEN
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 Platou Sport AS  •  Småstrandgaten 8  •  Telefon 55 55 30 80  •  Fjøsangerveien 207  •  Telefon 55 55 30 83  •  www.platousport.com

Noe av det kjekkeste vi opplever her hos Platou er å 
møte de entusiastiske, nyskapende produsentene 
som virkelig brenner for en sak, et produkt eller begge 
deler. Fjällraven er et godt eksempel og har som mål 
om et sunnere friluftsliv, i dag og for fremtidige 
generasjoner. De jobber derfor kontinuerlig med å 
utvikle funksjonelt og tidløst friluftsutstyr med lang 
levetid. Fjällravens bukser viser dette. Nå har Keb-
modellen seilet opp som Platous  klare bestselger og 
som vi tilbyr nå til en ekstra god pris ut året...

Den beste turbuksen...

FJÄLLRÄVEN KEB
Vannavstøtende teknisk avansert turbukse i slitesterkt G-1000 stoff og med 
behagelige stretchpaneler. Buksen har et klassisk design, glidelåser for lufting, 
har sidelommer og regulering rundt anklene. Testvinner i buksetesten til frilufts-
magasinet ”Villmarksliv” og favorittbuksen til han som skriver denne teksten! 
Og vi vil at fl ere skal få oppleve dette fantastiske plagget og regner med at den 
både blir brukt til hverdag og tur. Ut året har vi derfor en ekstra god pris. PS! Vi 
har den både for dame og herre i fl ere spreke farger.

2000,- 1499,-


