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Postadresse: Pb. 20, 8401 Sortland
Bankgiro: 4570.17.07676
Hjemmeside: www.dnt.no/vesteralen

Post til medlemsbladet PÅ RÆK:
inger@blv.no, ragna.renna@gmail.com

Kontaktperson medlemsbladet:
Inger Merete Elven, inger@blv.no
Ragna Renna, ragna.renna@gmail.com

Kontaktperson Snytindhytta:
Trond Løkke tlf. 976 01 906
e-post: trond.lokke@vkbb.no

Kontaktperson Guvåghytta:
Tom R. Jakobsen tlf. 916 35352

Kontaktperson Trollfjordhytta:
Trond Løkke
Jan Reinertsen

tlf. 976 01 906
tlf. 959 03 805

Kontaktperson Ingemannhytta:
Asle Hansen tlf. 76 12 66 43 (p)
og 952 64 472 (a) 958 22 099 (p)

Nøkkelutlån Guvåghytta:
Vesterålen Reiseliv, Kjøpmannsgata 2, Sortland • ESSO
Havna Sortland • Statoil, Sortland • Sport 1, Sortland •
Statoil Børøya, Stokmarknes • Statoil Straume, Bø • Guvåg
Camping, Bø. (Arvid Thorsen) Depositum kr. 100,-

Besøkskalender for hyttene
Se www.dnt.no/vesteralen for informasjon
om og bruk av vår besøkskalender.

Styret
Leder:
Trond Løkke
Nestleder: Berit Hansen
Sekretær: Camilla Lauksund
Kasserer: Heidi Ellingsen
Styremedl.: Willy Vestå
Tor Arne Vik
Christian Bakken
Stine Bakkan

tlf. 976 01 906
tlf. 970 19 797
tlf. 959 03 805
tlf. 992 27 109
tlf. 917 70 769
tlf. 911 66 947
tlf. 907 45 945
tlf. 977 51 195

Overnattingspriser på hyttene
For voksne DNT/VT medlemmer
150,Voksne ikke medlemmer
300,Barne- og ungdomsmedlemmer 0–18 år gratis
Ungdomsmedlemmer 19–25 år
75,Ungdom 13 til 25 år ikke medlemmer
150,Barn 0 til 12 år ikke medlemmer
75,-

Dagsbesøk på hyttene
Voksne medlemmer
50,Voksne ikke-medlemmer
100,Barne- og ungdomsmedlemmer 0–25 år gratis
Dagsbesøk 0–25 år ikke medlemmer
20,Sauna 0–18 år
20,Sauna voksne
40,-

Viktige hytteregler
Skriv deg i protokollen straks, først da har du rettigheter på
hytta! Hytta kan ikke benyttes som del av kommersielle turarrangement. Teltere betaler overnattingsavgift når hytta
benyttes etter kl. 18.

Innbetaling
Betal hytteopphold i din nett- eller mobilbank til konto
4570.17.08060. Benytt gjerne betalingsblanketten på hyttene
som huskeliste for hva og hvem du betaler for.
På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også betale kontant
i konvolutt som legges i kassen.
På vår hjemmeside www.dnt.no/vesteralen kan du tegne og
betale medlemsskap, og dermed få medlems-fordelene allerede nå. Se også nettsiden for betaling med Vipps.

HVEM SKAL VI
TILRETTELEGGE FOR?
Skal Vesterålen Turlag lage tilbud som favner lokalt, nasjonalt eller internasjonalt?
Spørsmålet og problemstillingen er spesielt knyttet til vår hyttedrift, og økningen av
utenlandske turister. Turlaget har hatt en
relativt klart uttrykt målsetting om å arbeide
for å få på plass et tilbud som først og fremst
henvender seg til våre medlemmer lokalt og
forsåvidt befolkningen i omliggende regioner. Samtidig er vi medlem i DNT-familien,
og hyttetilbudet vårt markedsføres i DNT’s
nasjonale kanaler. Vi har med åpne øyne vært
med på og vunnet kåringer av Norges flotteste hytter (Snytindhytta og Guvåghytta).
Slik sett har vi utvilsomt vært med å bygge
vår del av et nasjonalt hyttetilbud. Og vi har
i en årrekke hatt besøk av fjellgåere fra hele
landet. Stort sett personer som kjenner DNTtilbudet og bruken av dette. Personer som
har et forhold til, identifiserer seg med og
tar vare på dette unike DNT-tilbudet.
De siste årene har spesielt Trollfjordhytta
opplevd en voldsom økning av turister. Og da
i stor grad utenlandske og spesielt østeuropeiske turister. Det kan synes som om både
betalingsvilje og evne er dårligere, da mye
tyder på at spesielt øst-europeerne i langt
mindre grad gjør opp for seg på hyttene våre.
Dette utfordrer dugnadskapitalen vår. Det er
mer krevende å drive tilsyn når man knapt
klarer å kommunisere med de besøk man
treffer, og de man ikke treffer, registrerer seg
ikke og bruker ofte ikke hytta slik vi ønsker.
Sjølsagt er dette en del av den tiltagende
tilstrømming av turister vi ser i Lofoten og
Vesterålen. Og man kunne sikkert nevnt
Senja og Helgeland i samme åndedrag. Vi
ser en i denne sammenheng ny hovedåre
for aktivitetshungrige turister med bil og
busser fra øst via Finland og Sverige. Om
dette er starten på en såkalt megatrend, kan
nærmest en endeløs strøm ligge og vente i
startblokka i øst. Vi er allerede blitt en reiselivsaktør og har ikke helt kontroll på hva
som skjer videre. Lofoten Turlag har i mange

Styret besluttet i sommer å bygge ny
Trollfjordhytte hvor kapasiteten økes fra 8 til
18–20 sengeplasser. Her fra sommerens dugnad. (Foto: Trond Løkke)

år slitt med overforbruket av Munkebu. I
høysesong er 99 av 100 brukere turister, og
lokalbefolkningen holder seg unna.
Styret i Vesterålen Turlag måtte nylig ta
et valg om vi skulle la Trollfjordhytta bestå
som i dag og dermed stå i fare for å miste sin
attraktivitet, eller ta hensyn til de endringer
som er på gang. Styret besluttet i sommer å
bygge ny Trollfjordhytte hvor kapasiteten
økes fra 8 til 18–20 sengeplasser. Og ikke
minst, det bygges et tilsynskvarter som åpner
for å ha hytteverter boende på hytta i høysesong. Forhåpentligvis vil dette gjøre det enda
mer attraktivt å arbeide dugnad, slik at vi i
alle fall beholder dugnadsvilje og -evne gjennom det som kan skje i årene som kommer.
I fremtidige valg av hytteprosjekter er det
særs viktig å ha med seg hvem man tror tilbudet kan bli brukt og overbrukt av. Å eksempelvis bygge ny hytte nær nasjonal turistveg
i vårt område, kan skape et «monster» som
vi ikke klarer å temme. Vi har rett og slett
ikke ressurser til å være en reiselivsaktør.
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Den gode turen
starter hos oss!

Nøkkelutlån Guvåghytta.

Sett ikke igjen mat og søppel på hyttene! Det blir det bare
problemer av. Det du har båret opp, klarer du å ta med deg
ned!
Allergiplager er blitt en folkesykdom, og mange av dem som
plages finner helsebot i fjellturer. La din allergiske venn også
få en hyggelig hyttetur. Hold hunden konsekvent unna de
hundefrie hyttene!

TROND LØKKE, LEDER

Gode rabattavtaler
får du hos oss.

Mat og søppel på hyttene

Allergi

Leder

FORSIDA:
Nordlys over Snytindhytta.
(Foto: Daniel Bright)

SortlanD aS

Telefon 76 12 49 40 Sortland Senter

DRONNINGSTIEN
Fredag 21. juli ble snora over Dronningstien klippet av Dronning Sonja, her sammen med Ragna Renna og Trond Løkke som holdt endene.

Igjen har H.M. Dronningen vært
på besøk i distriktet, og denne
gangen ble en ny adkomst
til Stortinden (530 moh) og
Dronningvarden innviet. Fredag
21. juli klippet H.M. dronning Sonja snora over stien fra
Årsteinskaret til Pundslett helt
sør i Raftsundet, og den har fått
navnet Dronningstien. Denne
traseen er en alternativ rute til
og fra Dronningvarden, som ble
innviet av Dronningen 14. juli i
fjor med nærmere 500 personer tilstede.
– I august i fjor var H.M. dronning Sonja
tilbake på Dronningvarden, og hun lot seg
begeistre over den alternative ruta forbi
Pundslettvatnet og til Pundslett. Men stien
var svært utfordrende å følge på grunn
av fallskog, gjengroing og våte partier.
Dronningen utfordret derfor oss til å få satt
i land denne stien, sier Trond Løkke som på
vegne av Vesterålen Turlag var vertskap for
Dronningens besøk i juli i år.
– Og heldigvis fikk vi grunneierne med
på dette, og i løpet av noen dagers innsats
med lokale ressurser fra Austre Vågan, ble
traseen både ryddet, skiltet og klopplagt
i sommer. Dronningstien starter/ender

ved det kommunale vannverkshuset 450
meter (vest) før landanlegget til Nordlaks
på Pundslett. Det er satt ned et skilt ca 15
meter fra hovedveien som viser startsted.
– Det vi gjerne anbefaler, er å gå
opp fra enten Årstein eller Pundslett til
Dronningvarden og ned andre vegen, sier
Løkke. Dermed får man både med seg
Dronningstien, og får sett mer av Årsteinøya.
Det krever at man enten har med seg sykler
eller er flere biler i følget, og plasserer dem
slik at man slipper å gå de 6 kilometerne
langs landevegen fra Pundslett til Årstein

NOVEMBER 2018

Det blir Vesterålskalender for 2018 også.
Den 26. kalenderen i rekka er like om
hjørnet, lover turlagets kalender-leder
Willy Vestå. Novemberbildet for neste år
er tatt på Å i Andøy, og vi ser Grytøya i
bakgrunnen. Æren for blinkskuddet har
Terje Megård.

etter endt tur – eller motsatt. For de aller
sprekeste kan eventuelt denne etappen være
bonustrening.
– Uansett er det svært hyggelig at H.M.
dronning Sonja er så glad i dette området
at hun det siste året har innviet både en
dronningvarde og nå en dronningsti på
Årsteinøya i Austre Vågan, avslutter Trond
Løkke.

MEDLEMSUNDERSØKELSE
Før jul kommer alle våre medlemmer
med registrert e-postadresse til å få en
medlemsundersøkelse fra Vesterålen
Turlag. Vi ønsker å få vite hva våre
medlemmer mener om det tilbudet
Vesterålen Turlag gir, og vil favne om
tema som for eksempel turtilbud, hyttedrift, publikasjoner og nettsida vår.
Men mest av alt ønsker vi å få vite
om det finnes noen der ute som kan
tenke seg å bidra i det frivillige dugnadsarbeidet i Vesterålen Turlag. Vi
håper du setter av noen minutter til å
besvare undersøkelsen når den kommer! Og lurer du på om du har registrert e-postadresse? Logg inn på Din
side på dnt.no eller ta kontakt med
medlemsservice på 40 00 18 70 eller
medlem@dnt.no.
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hele runden tilbake til Nyksund sammen
med de lokale turlederne.

(Foto: Gunn Gravdal Elton, Hjemmet)

GIKK I DRONNINGENS

FOTSPOR
Lørdag 17. juni møtte vi 12
forventningsfulle turdeltakere
på Kysthotellet på Børøya. I
over et halvt år hadde turen
vært planlagt.
«I Dronningens fotspor « er - som man sier
- et konsept utviklet av ukebladet Hjemmet
i samarbeid med DNT Oslo og Omegn.
Konseptet hadde tidligere vært gjennomført i områder i Sør-Norge, og hva var mer
naturlig enn at opplegget nå ble prøvd i
Vesterålen; et av dronningens favorittområder.
Forespørselen kom til turlaget, som
igjen spurte oss om å være lokale koordinatorer/turledere. Som nevnt møttes vi på
Kysthotellet lørdag kveld. Tolv deltakere,
alle fra Sør-Norge, med unntak av en svensk
kvinne. I gruppen var det kun én mann!
Det første møtet ble brukt til å bli litt
kjent med den enkeltes «personalia», og
ellers orientering om programmet de fire
dagene.
Etter middag på Isqueen, dro vi som
planlagt i privatbiler en kveldstur til
«Yttersia» - til Teigan. Vi var innom Galleri
Uvær, hvor Siv Johansen stilte opp på tross
av et hardt program både dagen før og etter.
Hennes glasskunst vakte stor beundring.
Etter en stemningsfull vandring rundt
Nedre Teiganvann, tok vi veien tilbake til
Stokmarknes/Børøya via Melbu.

VÆRET
Planen vår var jo egentlig å se ei litt tidlig midnattsol fra Yttersia. Men for å si det
4
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forsiktig, så var ikke værgudene på vår side
det meste av tiden. Regn på Stokmarknes
hele lørdagen, også når vi startet på turen
til Teigan. Heldigvis sluttet det å regne da vi
kom til Breivika, men sola så vi ikke. Men da
vi kom tilbake til Stokmarknes, var det klar
himmel mot nordvest - og sol! Så søringene
fikk iallfall se «nattsol».

DRONNINGVARDEN
Neste dag - søndag - skulle turen gå til
Dronningvarden på Årsteinøy. Som for
resten av dagene foregikk transporten med
minibuss fra Sortland Taxi. Etter fergetur
fra Melbu gikk ferden videre på Austvågøy.
Og været? Regn.
Men som ved et under: Da vi nærmet
oss Raften, så vi lysning i syd, og etter hvert
full sol på Årsteinøy! Turen ble gjennomført
under gode værforhold, bortsett fra kortvarig tåke på toppen.
DRONNINGRUTA
Mandagen ventet selve juvelen – og den
mest krevende delen i programmet:
Dronningruta. Været var variabelt med litt
regn underveis, uten at det skapte problemer. Vi startet cirka en kilometer sør for
Nyksund. Alle deltakerne gikk turen opp til
skaret hvor man ser over til Stø. Derfra gikk
noen den lange turen over fjellet, andre den
korte løypa ned fra skaret og langs havet til
Stø. Her var det godt å slappe av på kafeen
på Stø camping.
Nesten alle syntes det var nok turgåing,
så vi bestilte (utenom opplegget) minibuss
tilbake til Nyksund, hvor middag ventet. En
hard kjerne imponerte imidlertid med å gå

SKULPTURLANDSKAP
NORDLAND
Siste dag - tirsdag - gikk turen til Bø. Det
ble dessverre en noe amputert deltakelse,
da mange hadde booket hjemreise i løpet
av dagen, eller valgt å reise på egenhånd.
Vi som ble med til Bø fikk en fin opplevelse med ordfører Sture Pedersen, som fortalte om Mannen fra Havet og tilblivelsen av
galleriet over Skulpturlandskap Nordland.
Og i Bø opplevde vi strålende vær med sol
fra nesten skyfri himmel! På fotturen opp fra
Brenna mot Vetten fikk vi også en uforglemmelig opplevelse på Losjehytta, med sang
og gitarspill fremført av nylig hjemvendt
lærerpar Kristin Anett Hansen og Erlend
Hatlebrekk Åseng.
Vi fikk også en fin tur videre oppover
mot Vetten, men måtte snu før toppen da
noen skulle rekke flybuss på Sortland.
LOKAL MAT
Under planleggingen mente vi det var viktig at deltakerne fikk smake god, lokal mat.
Det var suksess med middag hos Neumanns
Røykeri og Supperclub på Melbu etter
Dronningvarde-turen, og på Ekspedisjonen
Restaurant i Nyksund etter Dronningruta.
Besøket på Skagakaia restaurant i Bø måtte
dessverre avlyses på grunn av forhold nevnt
ovenfor.
HJELPERNE
Til uvurderlig hjelp var Sølvi og Asbjørn, Knut
Ivar Årstein, Aud Eide, Gudrun Rasmussen,
Kyrre Bruun og Ronny Pettersen.
Vi var også veldig heldig med å ha Ørjan
Reinholdtsen som dyktig og hyggelig sjåfør
på turene med minibuss.
Så vidt vi vet, er det ikke foretatt noen
samlet evaluering fra deltakerne, men vi
har oppfattet at deltakerne var glade for å
oppleve Vesterålen, og noen har gitt utrykk
for at de gjerne kommer tilbake.
TORILL HADSEL HANSEN OG LEIV TORMOD HANSEN

På tur like under Vetten i Bø.
(Foto: Leiv Tormod Hansen)

GULLKNAPPEN

TIL TROND LØKKE

Gullknapp-gutt Trond Løkke og leder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll. (Foto: Marius Dalseg Sætre)

Leder i Vesterålen Turlag,
Trond Løkke, ble tildelt Den
Norske Turistforenings (DNTs)
Gullknappen under foreningas
landsmøte i juni.
– Det var en stor dag for Vesterålen Turlag,
sier nestleder i turlaget, Berit Hansen.
– Dette er en heder man skal ta godt
vare på, og en pille jeg må suge litt på for å
få det til å synke helt inn, sa Trond Løkke til
Bladet Vesterålen etter tildelinga.

HENGER HØYT
– Det er i hvert fall femten år siden siste
gullknapp i DNT, og jeg vet ikke om noen i
Nord-Norge som har fått den. Så dette var
hyggelig.
Gullknappen er den mest høythengende
utmerkelsen Den Norske Turistforening har,
sett bort fra æresmedlemskap.
ILDSJEL
Trond løkke får gullknappen for sitt arbeid
for DNT, både gjennom Vesterålen Turlag
og gjennom en rekke tillitsverv og oppdrag
i DNT.
Trond er inne i sitt 17. år som leder for
Vesterålen Turlag, som har vokst fra 763
medlemmer da han overtok til det nå har
rundet 2.000.

ÆRESMEDLEM
Trond Løkke ble i 2013 utnevnt til æresmedlem i Vesterålen Turlag. Han kom inn i det
nystartede turlagets drift allerede den første
tursesongen i 1989. Og han var blant annet
primus motor da turlagets ungdomsgruppe
så dagens lys samme år.
– Hyttebygging, hyttedrift, fjellsport,
turledelse, turkart, bøker og kalendere;
overalt har Trond gitt uvurderlige bidrag,
slår Berit Hansen fast. Hyttene framstår
som juvéler, og samlet har turbøkene solgt
20.000 eksemplarer. Og de har nedslagsfelt
over hele landet.
RÅE MÅL
Trond har vært ansvarlig for prosjektering,
oppbygging og drift av alle turlagets hytteanlegg (fra 1991 til dags dato), hvorav
tre etter hvert er blitt nasjonale turmål.
Trollfjordhytta, Guvåghytta ble kåret til landets flotteste kysthytte og Snytindhytta ble
kåret til landets råeste toppturhytte i 2014.
Ei side som er mindre kjent for mange,
er Tronds rolle som lokal tilrettelegger og
turleder for HM dronning Sonjas årlige
besøk i Vesterålen siden 1994. Turlaget
var vertskap da dronningen ble utnevnt til
æresmedlem i DNT, og diplomet overrakt av
DNTs daværende styreleder under majestetens fjellferie i Vesterålen i 2007.
Trond var også primus motor for innvi-

elsen av landets første dronningvarde sommeren 2016 med majesteten til stede. Til
stede var også styreleder Berit Kjøll, politimester, fylkesmann, flere ordførere og 500
turdeltakere.

INSPIRERES
I 2014 ble han slått på målstreken under
kåringa av den nasjonale Friluftslivets ildsjelpris, i ei landsomfattende avstemning.
– I sum forteller dette om en person som
har gitt de mindre foreningene i DNT en
stemme. Han har bidratt sterkt til utvidelse
av organisasjonens nedslagsfelt og repertoar,
heter det i begrunnelsen fra DNT-leder Berit
Kjøll.
Mange av de som har fått lignende heder
tidligere har fått det på tampen av sin virketid i DNT.
For Trond Løkke er hederen ingen sovepute, han tar den som inspirasjon til videre
innsats:
– Jeg er midt i ei reise som ikke er slutt.
Jeg er ikke rundet 50. Så det er ingen grunn
til å se dette som et klapp på skuldra når
man vil bli kvitt meg. Jeg tar denne hederen
til meg, sier Trond Løkke.
MARENO LEONHARDSEN

På Ræk 3.17
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VI SAMARBEIDER I NORD
DNTs medlemsforeninger i nord møtes hver høst for å
utveksle erfaringer og høre nytt om DNTs planer og tilbud. I år var møtet lagt til Hamn på Senja, og samtlige
seks utsendte fra Vesterålen Turlag benyttet anledninga
til å bestige den luftige Sukkertoppen (456 moh) ved
Hamn. Våre seks var Trond Løkke, Ragna Renna, Sølvi
Mathisen, Berit Hansen, Heidi Ellingsen og Willy Vestå.
På bildet utsikt mot Hamn (nærmest) og Skaland. (Foto:
Pål Tengesdal)

HYTTE I EVENTURTERRENG

Det er gode muligheter for aktiviteter i området rundt Skavlnes skole. (Foto: Marian Leonhardsen)

Turlaget inngikk avtale om
Skavlnes skole med Øksnes
Leirsted i mai, og sikret allmennheten ett års tilgang til
billig overnatting i et flott turterreng.
MANGE MULIGHETER
Har du ikke egen båt kan du ennå ta hurtigbåten fra Myre, Smines eller Skjerfjorden.
6
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På Skogsøya er det mange muligheter for
friluftsliv.
– Det er mulighet for kjempefine fjellturer, og det er nydelige stender her ute. I
løpet av en dag når du det meste på øya, sier
daglig leder Jarle Jørgensen ved leirstedet
til Øa.
Tar man kontakt på forhånd kan man få
lånt seg en kano eller kajakk. Har du med
sykkel kan du sykle fra Øksnes den 5,5 km
lange grusveien til Hjellsand. Tunstad er

verdt et besøk om du går til fots, gjerne med
en stopp ved kirkegården. Her er det også
en fin gapahuk, som står til fri benyttelse,
opplyser Jørgensen.

STIGKOLLEN OG ØKSNESHEIA
Om man virkelig vil utnytte mulighetene
på selve Skogsøya, så går man seg en tur til
fjells eller i marka. Bengt Stian Nilsen har
gått mye tur på øya, og har gode tips.
– Det fineste målet synes jeg personlig er

ODIN PÅ GLATTISEN
Hvem der? Odin studerer sitt eget speilbilde på Isvatnet ved Trollfjordhytta
den 23. juli 2017. Hundens eier Bjørnar
Pedersen fra Molde forteller om en flott
opplevelse i det ville terrenget. – En unik
sak med dette området er at det ikke er
tamme dyr der. Ingen sauer eller tamrein
«eier» fjellet – som de gjør nesten over
alt ellers i landet, skriver Bjørnar til oss.
Dermed fikk familiens to hunder gå en del
fri. Og Odin fikk problemer med å komme
i land igjen! (Foto: Bjørnar Pedersen)
Stigkollen. Man kan velge i to ruter opp dit,
og begge turene er like fine. Fra Skavlnesskolen sparer man seg noen høydemetere
ved å gå via Hjellsanden ut mot Kyllsundet.
Man bør nok beregne minst fire–seks timer
fra Tunstad tur/retur, alt etter formen, anslår
Nilsen.
Han beskriver det som bratt, langt og
høyt, men fullt overkommelig for folk som
er vant med å gå i fjellet.
– Det går ikke sti, men det bør gå greit
å se av terrenget hvor man skal gå, sier han.
Det mest vanlige turmålet er kanskje
Øksnesheia. Hit går det sti til toppen, det er
fin utsikt og det er en enkel tur ifølge Nilsen.

TID FOR TURER
UNDER FULLMÅNEN
De neste fullmånene kommer 4. nov., 3. des., 22.
jan. og 31. jun. Men også noen dager før og etter at
fullmånen viser seg er det godt lys. Om fullmånen
er midt i ei uke, er det best å velge helga før fullmåne om du vil dra på tur under fullmånen. Det er
fordi månen står opp senere og senere på kvelden
utover i perioden. Drar du på tur noen dager etter
fullmånen, får du ikke så mye glede av månelyset på
ettermiddagen og tidligkvelden. Men til gjengjeld
har du da fullmånen utover nattmårran, om du
trenger lyset da. 			 TROND LØKKE
Et annet alternativ er å gå opp
Tunstaddalen opp i Tekkelskaret. Det
er en kort og grei tur med fin utsikt til
Nordsanddalen.
– Skredtind er en fin og enkel topp å
gå på fra Tunstadsiden. Der får man flott
utsikt, sier Nilsen

ØYA PÅ LANGS
En annen fin turmulighet han drar frem,
er å gå øya på langs. Da går man opp fra
Breistrandvågen gjennom Breistranddalen
og følger sti opp Tekkelskaret, videre ned
Nordsanddalen.
– Jeg anbefaler vestsiden av vannene ut

til Nordsanddalen. Her er det en fin strand
å raste på. Dette er også en flott tur, som jeg
vil tippe tar 4–6 timer tur retur, sier han.
Han opplyser videre at hvis man husker på å løse fiskekort på inatur.no så kan
man fiske i vannene underveis. Vannene i
Nordsanddalen er ikke regnet som lakseførende, men det hender seg at man får både
laks og sjøørret i disse vannene.
Er man først på Nordsanden er det
for øvrig en enkel tur å gå til toppen av
Vågsberget, som Nilsen også mener er et
fint turmål.
MARIAN LEONHARDSEN

SKAVLNES SKOLE HOLDER ÅPENT
Turlagets ferskeste hyttetilbud på Skogsøya
i Øksnes Vestbygd forblir inntil videre et
overnattingstilbud for alle. Etter at Øksnes
leirsted åpnet skolen som et turlagstilbud
i vår, har bare rundt 30 personer benyttet
dette, men daglig leder Jarle Jørgensen sier at
de ønsker å videreføre tilbudet inntil videre.
Det er varmeovner man kan sette på når
man kommer, og det går greit å varme opp
de rommene man trenger når man er en
mindre gruppe, sier Jørgensen. Og det er
mulig å kontakte leirstedet på forhånd slik
at noe varme kan bli slått på før ankomst.
Kontakt da Jarle på 91314994 eller mail
post@oksnesleirskole.no På hjemmesiden
www.oksnesleirsted.no finner du mer informasjon om utlånsordningen.
Skavlnes skole kommer du enkelt til ved
å benytte hurtigbåten fra Myre eller Smines,
og stedet er en fantastisk base for familier
og andre som ikke ønsker å gå for langt for
å finne hytta. Ønsker man å gå på fjellet,
er Øksnesheia det perfekte nærturmålet til
Skavlnes skole. Og ønsker ungene å leke i
fjæra, har de funnet sitt paradis resten av

oppholdet. Og ikke minst, de fire kilometerne med nærmest bilfri veg på øya innbyr
til å gå på kveldsmørketur til Breistrand,
Tunstad og Hjellsand. Det som var hovedsenteret i gamle Øksnes.

Det nye tilbudet på Skogsøya er åpent for alle.
(Foto: Marian Leonhardsen)

TROND LØKKE
På Ræk 3.17
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KLAR FOR NORDLYS
Nordlys over Snytindhytta. (Foto: Daniel Bright)

Daniel Bright er klar for nordlys. Sortlendingen med opprinnelse i Australia drar ut med
kameraet så ofte han kan. –
Kameraet og stativet ligger alltid klar til kveldstur, sier han.
– Jeg liker å ta landskapsbilder, og er mest
fornøyd med nordlysbildene med bra landskapsmotiv.
– Mange snakker om kameraets lukkertid. Jeg bruker både kort lukkertid for
å fange opp detaljer og lang lukkertid med
mindre blenderåpning for å oppnå skarpest
mulig bilde med mer «saktegående» nordlys.

SØRLYS
Daniel Bright kommer fra delstaten Victoria,
sørøst på det australske fastlandet, men sørlys har han ikke sett. – De som er spesielt
på jakt etter sørlys setter oftest kurs mot
øydelstaten Tasmania, forteller han.
Daniel har bodd lenge i Skandinavia,
men det var først da han kom til Sortland
i fjor at han fikk oppleve kraftig nordlys. –
Det er rett og slett magisk, sier den australske dataingeniøren som har slått seg ned
på Sortland.
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DET BESTE MOTIVET
Vakre landskap, gjerne med snø, måneskinn
og gjenskinn i sjø. Det går igjen blant favorittmotivene hos de mange nordlysfotografene i Vesterålen.
Men det finnes andre spesialiteter.
– Månelys,snø, samt speiling i vann/
isen, og gjerne et tre med i bildet, da kan det
bli det «perfekte» nordlysbilde, sier Benny
Høynes fra Hognfjord til På ræk. – Men
jeg synes også aurora corona, eller nordlyskrone, er fint. Det kommer rett ovenfra, og
danser seg nedover mot deg, i stor fart og i
forskjellige farger.
Bjørn Eide fra Melbu liker nordlysbilder
i kombinasjon med kjente elementer som
mennesker, hus, naust eller telt.
KALDT PÅ FOTAN
– Gjør som mora di sier! Det må vel være
påkledningsråd nummer én for nordlysfotografer.
– Noen foretrekker termodress, mens
jeg personlig foretrekker ullundertøy med
turklær utenpå og fjellstøvler, sier Jan-Helge
Andersen fra Straume i Bø. – Det kan være
greit å ha klær så man vandre litt rundt i
stedet for å sitte stille. Lue og hansker hører
med. Begynner man først å fryse, blir det
kjedelig…
Og det kan Bjørn og Benny skrive under på.
– Fryser du, da vil du bare heim, sier

Daniel Bright er fra Australia, men sørlys har
han ikke sett.

Benny. Han bruker vintersko som er polstret
inni, og ellers går det i superundertøy og
varmekjeledress.
Bjørn har med hell testet oppladbare
varmesåler til fjellstøvlene. Ellers anbefaler han vindtett bekledning i kombinasjon
med ull og dun.
Bjørn gjør seg også til talsmann for nordlysfotografering som sosial aktivitet:
– Vi er en gjeng som pleier å varsle hverandre når vi drar ut på nordlysfoto. Vi har
også grupper på Facebook der vi legger ut
når og hvor vi drar. Det er sosialt og lærerikt
å være flere, og vi deler erfaringer, kamerateknikker og mye annen nyttig info, sier han.
WILLY VESTÅ

Nordlyskrone over Hognfjord. (Foto: Benny Høynes)

NORDLYSVARSEL

Bjørn Eide: – Jeg bruker i hovedsak appen
Nordlysvarsel. Den varsler nordlysaktivitet og kan stilles inn på ønsket styrke på
nordlysaktivitet (KP-indeks) og også når
den skal varsle.
Eksempelvis fra KP-indeks 4 mellom
klokken 17 og 23. Blir det for mye nordlys,
blir ofte bildene bare en grønn grøt.
Jan-Helge Andersen: Jeg pleier å sjekke
http://www.tv2.no/storm/nordlys/

Bjørn Eide fra Melbu liker nordlysbilder i kombinasjon med kjente elementer. (Foto: Bjørn Eide)

Benny Høynes: Jeg bruker spaceweather.com for det meste, men det finnes apper til mobilen man kan bruke, for
eksempel auroral forecast.

HVA ER NORDLYS?
Nordlys er et lysfenomen som oppstår når
energirike partikler blir slynget fra Sola
mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare
atmosfæren, mellom 80 kilometer og

sjelden over 500 kilometer over
jordoverflaten, når elektroner og
protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi
som så sendes ut igjen i form av lys. Selve
lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra
atomer og molekyler i atmosfæren og ikke
fra selve primærpartiklene. (Store Norske
Leksikon)

Utsyn fra Fjærvollfjellet mot Gaukværøya og Lofoten. (Foto: Jan-Helge Andersen)

På Ræk 3.17
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NY TROLLFJORD-HYTTE I 2018
Det ble også laget en bru over bekken like etter man forlater rørgata på tur mot Trollfjordhytta. Fra
venstre Christian Bakken, Lars Rask og Trond Løkke. Foto Heidi Ellingsen.

Vesterålen Turlag har i høst
påbegynt bygging av ny hytte i
Trollfjorden.
Den gamle hytta fra 1994 med 8 sengeplasser har de siste årene opplevd en voldsom
besøksøkning, og Vesterålen Turlags styre
har besluttet å bygge en ny hytte med rundt
10 sengeplasser i tillegg til den gamle.
På tre helger i august og september er
fundamentet til den nye hytta blitt ferdigstillet, så man kan starte bygginga allerede i
slutten av juni neste år før all snø og tele i
bakken er borte. I tillegg er det satt inn nye
dører på uthus og hovedhytte, da all snø og
fuktighet hadde gjort de gamle dørene både
skjeve og dårlige.
- Området er veldig snørikt, så det var en
utfordring å finne egnet tomt for ny hytte.
Heldigvis var det en knaus i umiddelbar
nærhet til dagens hytte og uthus som var
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flat og stor nok til en ny hytte, sier prosjektleder Trond Løkke.
Og det blir en fantastisk beliggenhet
med utrolig utsikt mot Trollfjordfjellene,
mye bedre enn dagens hytte. Den nye hytta
blir på vel 70 kvm, men ca 15 av disse blir
eget tilsynskvarter.
- Det store besøket gjør at vi bør ha mye
oftere tilsyn enn tidligere, gjerne hyttevakter boende på hytta i høysesong, og da er
eget tilsynskvarter helt nødvendig for å få
frivillige til å stille opp i tilstrekkelig grad,
sier Løkke.
Erfaringene med tilsynskvarter på
Snytindhytta og Guvåghytta er så gode
at det er riktig satsing å bygge et slikt på
Trollfjordhytta.
På grunn av byggearbeidene neste år,
vil dagens hytte måtte påberegnes å være
stengt mye av perioden fra slutten av juni til
henimot 1. september. Det store besøket gjør
også at dagens vedlager i uthuset er for lite.

Lars Rask monterte nye dører på uthus og gammelhytta. Foto Trond Løkke.

Derfor anlegges det også et vedskjul på 8
kvadratmeter langs veggen på dagens hytte.
Dermed bør det også være mulig å lagre to
års vedforbruk på hytta, og vi slipper forhåpentligvis å fly materiell hvert år til hytta.
Målet er at byggearbeidene skal være
avsluttet til høstmørket inntrer, og at hele
anlegget kan åpnes i slutten av august. Men
fram til slutten av juni neste år kan hytta
benyttes som tidligere, avslutter Trond
Løkke.

KLOPPING AV STIEN TIL
TROLLFJORDHYTTA
I høst ble det fløyet ut og lagt nærmere
400 meter med klopper over de våteste
partiene på stien mellom Trollfjorden og
Trollfjordhytta. Stedvis var det blitt ganske
gjørmete, og det var nødvendig å få utlagt
klopper for å beskytte terrenget mot erosjon
og ytterligere opptråkking.
TROND LØKKE

Gasskassen er flyttet og det kommer et lite vedskjul langs yttervegg på eksisterende hytte. Foto Trond Løkke.
Laging av platt rundt den nye hytta, Asle Hansen til venstre og Per Åge Klo til høyre. Foto Trond Løkke.

Klargjøring av løft for flyging fra Tennfjord i Raftsundet. Fra venstre Dag
Noen hadde tatt i bruk det gamle toalettet i hytta, og det måtte tømmes.
Scherffenberg, Ragna Renna, Beate Holand og Espen Båtnes. Foto Trond Løkke. Espen Båtnes og Ragna Renna koste seg med jobben! Foto Trond Løkke.

Heidi Ellingsen og Camilla Lauksund var med
på kloppinga innover dalen mot hytta. Her fra
brua over bekken like etter man forlater rørgata.
Foto Trond Løkke

Det blir gode forhold for tilsynet i den nye løsninga, og gjestedelen vil forhåpentligvis fungere godt
for fremtidas besøkende på Trollfjordhytta.
På Ræk 3.17
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Julia Cortis og Oda Johanna (2) koste seg med
jazzkonsert ute i godværet.

Rundt hundre mennesker satt i lyngen og lyttet til jazz. Alle foto: Inger Merete Elven

– DET FINESTE
KULTURHUSET
John Pål Inderberg Trio ble
møtt av rundt 100 tilhørere og gnistrende høstsol i
Appelsinholla, på det som var
avslutningskonserten for høstens Sortland Jazzfestival.
– En fantastisk konsert. Fin musikk, og omgivelsene her er helt enestående. Jeg mangler
ord, egentlig, sa Julia Cortis fra Haukenes
i Hadsel etter opplevelsen i lyngen utenfor
Turlagsstua i Sortlandsmarka.
Da hadde John Pål Inderberg på saksofon,
Håkon Mjåseth Johansen på trommer og
Trygve Waldemar Fiske på bass vartet opp
med over en times finfin utendørsjazz.
– Dette var min første konsert med fjellsko
på, kunne Fiske fortelle.

Sunniva Birkeland (f.v.), Maria Bakke og Camilla
Lauksund i turlaget sørget for varme vafler og
sveler og kaffe.

– Det var helt fantastisk å komme hit.
Inspirerende – og episk, er vel ord som er
brukt.
– Ja, det er spesielt. Dette er det fineste
kulturhuset vi har spilt i, slo Johansen fast.
For øvrig spiller han selv alltid barbeint –
også i fjellet.
Og musikken de spiller beskriver han
som jazz med sterke røtter i folketoner.
Det var bare blide fjes å se, både
blant musikere, publikum og arrangører.
Konserten som avsluttet årets Sortland
Jazzfestival ble arrangert i samarbeid med
Vesterålen Turlag.
Thomas Stigen i turlaget var også strålende fornøyd: – Dette ble ti ganger bedre
enn forventet. Musikken, været, besøket
– det ble jo en fantastisk dag. Og heldig var

John Pål Inderberg Trio fikk både musikken og
latteren til å runge gjennom fjellheimen.

også de som bare gikk forbi, men som fikk
fin musikk i øret.
Inne i Turlagsstua sto en gjeng fra Barnas
Turlag og stekte vafler og sveler:
– Det har vært kjempegøy å være kaféverter i dag. Vi har hatt bare fornøyde kunder, smilte Sunniva Birkeland.
INGER MERETE ELVEN

STATUS I ARBEIDET MED TURLAGSSTUA
Siden forrige utgivelse av På Ræk har det ikke
skjedd så mye i prosessen rundt Turlagsstua.
En prioritert oppgave med å gjerde inn hytta
ble gjort på dugnad på forsommeren. En
ivrig dugnadsgjeng møtte opp og satte opp
gjerdet over et større område på én kveld.
Et kjempearbeid!! Dette har fungert veldig
bra, og det er betraktelig mindre saueskit
rundt omkring. Det har vært noen sauer
som i løpet av sommeren har klart å komme
seg innfor gjerdet.
Videre jobbes det med å prioritere hva
det skal settes i gang med av bygging på stua
og tunet. Det planlegges å fundamentere for
ny redskapsbu med tilsynsdel i nær fremtid.
12
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Om denne bygges før ombygging/tilrettelegging av eksisterende bygg er ennå ikke
avklart. Utedassen vil få en oppgradering, og
det er allerede byttet vindu der. Søknad og
godkjenningsprosess til kommunen/grunneier allerede igangsatt.
Turlagsstua vil kunne leies ut så snart
den er forsvarlig rigget for det. Det vil si
iløpet av 2018. Hytta vil bli låst med eksklusiv nøkkel og ikke standard DNT-lås. Dette
vil sikre leietaker at ingen andre kommer
inn på hytta i leieperioden. Steder for nøkkelutleie og annen info om dette kommer
etter hvert.
CAMILLA LAUKSUND

Dugnadsgjengen har blant annet skiftet vindu
på utedoen. (Foto: Camilla Lauksund)

PÅ TUR MED
LOMMELYKT
Lommelykt-turen som vi har til Møsje
er veldig populær. Dette er en skikkelig
familietur, med reflekser som henger i
buskene og viser vei til lavvoen,hvor vi
på forhånd har vært oppe og tent bål
i grua. Det grilles, ettermiddagskaffe

drikkes og utenfor lekes det med lommelyktene.
Tove Laila og Torill er også i år turledere og gleder seg til desemberturen til Møsje. Pynting av pepperkaker,
fenalår, rømme og flatbrød står da på
menyen.
TORILL JOHANSEN

VEL GJENNOMFØRT

10-TOPPERSTUR
Etter fjorårets avlysning på
gunn av tåke, kunne årets
10-topperstur gå som planlagt
søndag 3. september.
Riktignok var ikke været det aller beste, men
litt utpå dagen forsvant både regnet og tåka,
og de 214 deltakerne fikk en fin dag på tur
– enten det var på alle ti toppene eller den
litt kortere femtoppersturen.
– Det er en fin tur dette, og så er det
artig å være med på et sånt fellesopplegg.
Det er greit å støtte opp om arrangementene til turlaget, mente Stein Kyrre Aronsen,
Elisabeth Ottesen og Jostein Johansen fra
Eidsfjorden.
– Vi skal bare nyte turen, og håper at
tåka letter etter hvert, sa de etter å ha passert Kleksura, som var den første av de ti
toppene.
For familier med små barn var det lagt
til rette ved Nils Persavatnet, hvor det var
fisking, båling og premier til alle de yngste
turgåerne. De som ikke hadde med fiske-

Stein Kyrre Aronsen, Elisabeth Ottesen og Jostein Johansen er erfarne 10-topperstur-deltakere.
(Alle foto: Inger Merete Elven)

stang selv hadde mulighet til å låne stang.
Dessverre var det ingen som fikk napp
denne dagen, men en av de unge deltakerne
kunne opplyse om at han bare noen dager
tidligere hadde fått fisk i vannet.
Ved målgang i Markmarka tok Vigdis

Vigdis Amundsen (t.v.) og Sølvi Mathisen (t.h.) i turlaget tok imot deltakerne etter hvert som de kom i mål. Frank Berntsen, Kurt Jarle Johnsen, Martin
Solheim og Nina Kraknes var slitne, men fornøyde.

Amundsen og Sølvi Mathisen i turlaget imot
deltakerne.
– Vi synes det er kjempebra med 214
deltakere i det været vi fikk, slo de fast.
INGER MERETE ELVEN

Nils Persavatnet var målet for familieturen. Amalie (10) og Nikolai (8)
Rasmussen Gjellestad fra Sortland prøvde fiskelykken.
På Ræk 3.17
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kompass sammen. Ungene fikk prøve ut sine
nyervervede kart- og kompasskunnskaper
på stjerneorientering rundt Lomtjønnåsen.
Flere av barna imponerte med å få til bruk
av kart og kompass, og brukte kompasset
aktivt til å ta ut kurs. Alle ungene fant alle
åtte postene, og ingen barn rotet seg bort.

ALLEMANNSRETTEN OG
SPORLØS FERDSEL
Ungene fikk lære om allemannsretten, og
forskjell på utmark og innmark. De lærte om
hvor det er lov å gå, sykle, ri og bade. Her var
det tydelig at ungene kunne mye fra før, og
de var flinke å dele kunnskap med hverandre.
Sporløs ferdsel og å vise respekt for naturen
ble det også snakket en del om. Dette praktiserte vi hele uken. Etter «timen» var det
gruppequiz i allemannsretten. Her var det
tydelig at de hadde fulgt med i timen, for det
var høye poengsummer på alle gruppene!

OPPLÆRING
I FRILUFTSLIV
PÅ SORTLAND

Kasper Knudsen er strålende fornøyd med fangsten.

I uke 26 ble det gjennomført Friluftsskoler i regi av Vesterålen
Friluftsråd i alle kommunene i Vesterålen, og på Sortland ble
Friluftsskolen ledet av Liv-Helga Sørensen og meg. Friluftsskolen
er et ferietilbud for barn i alderen 10 til 13 år. Målet med
Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv. Friluftsskolen er et samarbeidsprosjekt mellom
DNT og Friluftsrådenes landsforbund.
Vi var så heldige å ha 21 positive, blide og
turglade unger sammen med oss i fem fine
dager. Campen hadde vi på Lomtjønnåsen
i Sortlandsmarka, hvor vi tilbrakte tre av de
fem dagene på Friluftsskolen. Friluftsrådet
hadde lagt føringer for noe av det barna skulle lære på Friluftsskolen, men vi hadde ganske stor frihet ut over det. På Friluftsskolen
på Sortland lærte ungene følgende:

«Fuglekongen» Ole-Petter Bergland
besøkte campen og lærte ungene å kjenne
igjen noen av de mest utbredte småfuglene
i Sortlandsmarka, både på lyd og utseende.
Videre lærte ungene å henge opp fuglekasser, og hvordan de skal ta vare på fuglekassene. De lærte å kjenne igjen hvilken fugl
som hekker i kassen ved å se på eggene og
hva reiret er lagd av.

PLANTER OG FUGLER
Vi valgte å ha fokus på spiselige bær og planter. Etter en kort gjennomgang av hvilke spiselige planter som finnes i Sortlandsmarka,
fikk de i oppdrag å finne flest mulig spiselige
planter. Mange turte å smake på plantene
også, men med ulik suksess.

KART OG KOMPASS
En viktig ferdighet for friluftsfolk er å bruke
kart. Barna fikk en innføring i de viktigste
karttegn, og hvordan de kan bruke kartet
til å orientere seg i terrenget. De fikk også
en kort innføring i bruk av kompass for å
finne himmelretningen, og bruk av kart og

14

På Ræk 3.17

LANGTUR
Et av kompetansemålene i friluftsskolen
er at ungene skal planlegge og gjennomføre en «langtur». Vi planla turen dagen
før ved å snakke om hva man skal pakke
med seg i sekken og fordele ansvar. Det ble
fordelt roller som kartsjef, førstehjelpssjef,
oppmuntringssjef (tre stykker!), pausesjef,
opptellingssjef og baktroppssjef. Videre
fikk barna se på kartet hvor turen skulle
gå, og få vite hvor lang tid turen skulle ta.
Langturen vår gikk fra Skibua i Vestmarka
til Blåhammerdalsvatnet i Holmstaddalen,
en tur som tok 1,5t hver vei for oss. Det var
ingen sure miner, og godt humør på gjengen.
Oppmuntringssjefene fikk en enkel jobb på
langturen vår. Barna øvde også på å bruke
kartet underveis på turen.
BÅL OG LAGE MAT PÅ BÅL
Ved Blåhammerdalsvatnet lærte ungene å
tenne bål. Det måtte fem unger, to aviser og
tre pakker fyrstikk til før de fikk skikkelig fyr.
Men humøret og pågangmotet var det ingenting å si på. Ungene lærte videre om når, og
hvor, man kan tenne bål. Friluftsrådet har
satt ut bålpanne ved vannet, slik at vi kunne
båle trygt. Etter vi hadde fått varme i bålpanna, var det tid for matlaging. Skattekiste
(laks med grønnsaker) stod på menyen, og
ungene skrellet grønnsaker, hakket dem
i små terninger og krydret laksefiletene.
Deretter var det bare å plukke sine favoritter
og putte det i folie i skattekista. Det smakte
himmelsk godt!
Noe som var nytt for alle, også for meg
og Liv-Helga, var å poppe popcorn på bål.
Det var kjempeartig, og da ble det fest i
skogen!

Turfolk

NAVN: Stine Bakkan
ALDER: 51
BOSTED: Myre
MS Sjøblomsten i Nyksund

MIN ROLLE I VT: Har vært medlem i
turlaget i over 20 år, og ble nytt styremedlem
i Veserålen turlag på årsmøtet vinteren 2017.
TURFAVORITT: Vesterålen turlag - med
sitt turprogram er med på å vise vei til å bli
kjent med naturen vår, og dens muligheter.
For meg er det viktig at barn og ungdom
blir kjent med tilgjengeligheten til vår spennende og flotte natur, slik at de kan ta den
i bruk på egenhånd.
HVORFOR VÆRE MEDLEM I VT:
For egen del er jeg å se på dagsturer i fjellet.
Jeg er fascinert av fjellene vi har i Vesterålen
og blir aldri mett av vårt spennende turterreng. Vesterålen turlag har mange flotte hytter som holdes vedlike av aktive og dedikerte
turlagsmedlemmer - all ære til dere. Ønsker
dere alle en fin turvinter!

TIL TOPPS PÅ
STORRAPA

Skogsbrøl fra deltakerne på Friluftsskolen ved camp på Lomtjønnåsen

FISKE
Torsdag startet vi dagen med busstur til
Nyksund. Der ventet MS Sjøblomsten på
oss. De tok oss ut på storhavet for å søke
fiskelykken. Det ble noe fisk, vi fikk fem
ulike arter; torsk, sei, lange, uer og brosme.
Noen av ungene hadde aldri fisket fra båt før,
så det ble en ekstra stor opplevelse for dem.
Skipper og båtmannskap lærte velvillig bort
hvordan man bruker havfiskestang, hvordan
man bløgger og sløyer fisken. Vi hadde fint
vær på turen, men storhav er storhav, så
omtrent halvparten av oss ble sjøsyke (inkludert begge lederne). Fisken ble med hjem i
kjølebager og ble tilberedt til middag.
Siden det ikke var plass til alle i båten
samtidig, delte vi gruppa i to. Imens den ene
gruppa fisket, fikk den andre gruppa omvisning og historiefortelling om Nyksund fis-

14 personer var med på turen til Storrapa
27. august. Turen gikk i overskyet vær og litt
vind. Turlederne Bjørg Nina Markussen,
Svein P. Nilssen og Geir Mellem Klæboe
rapporterer om en flott tur.
(Foto: Geir Mellem Klæboe)

En glad deltakergjeng på Friluftsskolen Sortland

kevær av den flinke historieforteller Yngvar
Gustavsen fra Øksnes historielag.
Fisketuren ble trukket frem som høydepunktet i Friluftsskolen for de aller fleste
barna.
LENA DARÉN
På Ræk 3.17
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GAPAHUK OG RYDDEDUGNAD
PÅ KJERRINGSTRANDA I BØ
I fjor ble den vakre Kyststien
langs yttersiden i Bø ryddet og
remerket av Vesterålen Turlag
i samarbeid med Friluftsrådet.
Den 9,9 km lange strekningen mellom Straumsjøen og
Spjelkvågen er nå blitt svært
populær å gå, ikke minst på
grunn av at det står hele tre
TellTur-poster underveis!

Gapahuken som skal settes ut på
Kjerringstranda neste år. (Foto: Bård Meløe)

noe med. Det vil derfor bli annonsert en stor
ryddedugnad på Kjerringstranda til våren,
der skoleklasser, lag og foreninger blir invitert til en felles ryddesjau. Vi håper at også

mange av Vesterålen Turlag sine medlemmer vil finne veien til denne viktige ryddeaksjonen.
BERIT HANSEN

HARDCORE OPPFYRING
Det fyres med ved på hyttene våre stort sett
hele året, men selvsagt aller mest i høst- og
vintersesongen vi nå går inn i. Og mange
får fyr i ovnen på første forsøk, mens andre
igjen sliter med akkurat dette. Her skal du
få en oppskrift som gir suksess og varme:
Legg to små kløyvde vedskier i ovnen med
den kløyvde siden inn. Fyll hulrommet
med papir, never og annet lett brennbart
materiale. Legg småved på kryss og tvers
over og avslutt med en større kubbe på
toppen. Da er det bare å tenne på!
Og når du sitter og kjenner på varmen
kan du gjerne lese en gang til på klistremerket som sier «Fyr med omtanke»,
og send en fin tanke til de som har fått
veden på plass. Det er sant at veden varmer mange ganger, selv om vi får den fer-

dig pakka i sekker. For all ved skal fraktes
videre, så alle sekker må løftes flere ganger
og det er ikke fritt for at det kjennes på
rygg og armer.
Og du, husk på å hugge tennved til
nestemann som skal fyre i ovnen.
RAGNA RENNA

241 906

Kjerringstranda er blitt et populært turmål. (Foto: Berit Hansen)
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Kjerringstranda, som er en diger rullesteinstrand mot storhavet, ligger som et
naturlig stoppested på ruten midt mellom
Vikan og Åsandsand. Her er det godt å ta seg
en pust i bakken og nyte havet som bruser
innover. Det ble i fjor laget til en bålplass
med benker av ræktømmer til glede og nytte
for vandrerne. Men Friluftsrådet ønsker nå
å utvide tilbudet enda mer. Til neste vår er
planen å sette opp en gapahuk med plass for
inntil åtte personer. Denne er nå i bestilling
ved yrkesfaglig linje på Sortland videregående skole. Gapahuken skal ha torv på taket
og vil gli godt inn i terrenget. For oss turgåere vil den bli et kjærkomment element ute
på stranda i ruskete vær.
Men storhavet drar også med seg masse
søppel innover til stranda. Det er etter hvert
blitt et problem som Bø kommune vil gjøre

