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1. Tillitsvalgte og administrasjon 

1.1 Sammensetning av styrer, administrasjon, komiteer og utvalg 

 

Styret:  Arnulf Sørum (styreleder) 
Kjersti Bakken (nestleder) 

Pål Tengesdal   
Monica Bryn 
Elin Nicolaisen 
Christine Smith-Simonsen 
Tine Mikkelsen (1. vara) – fratrådt 
Morten Olsen (2. vara) 
André Lind (3. vara) 

 
Valgkomité:  Hilde Grimstad (leder) 

Randi Børresen 
 Christopher Haug  

    

Administrasjon:  Lin Einarsdotter Olsen (daglig leder) 
Mia Kanstad Kulseng (til april 2021 - koordinator BT og DNT ung)/ 
Merethe Stiberg (fra august 2021 - koordinator BT og DNT ung) 
Nina Brygfjeld (turveileder – 50 %)  
    

Revisor: Hallgeir Hemmingsen (statsautorisert revisor – Revicom) 

 

Regnskapsfører:  Marit Sørnes (regnskapsfører – BDO) 

 

Æresmedlemmer: Torbjørg Østgård 
Odd Arne Østgård (gikk bort 27.03.2021) 

 Kjell Vangdal 
Jarle Nilsen 
Espen Nordahl 
Bernt Løvlid 
Jorunn Fleten 
Bjarne og Hanna Bockelie 

 
Senja Turlag:  Roger Konradsen (leder) 

Svein Heitmann (nestleder) 
Bodil Kjær Brones (kasserer)  
Astrid Johannesen (sekretær) 

Willy Pettersen  
Torild Hanssen (1. vara) 

Inger Johnsen (2. vara) 

 
Barnas Turlag Senja:  Øivind Kringstad (leder) 

Espen Holen 
Jorunn Nygaard 
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Tor-Erling Nygaard 
Stine-Marie Henriksen 
Hege Håkedal 

 
Balsfjord og Omegn Turlag: Ann-Jorun Berntsen (leder) 

Leif-Petter Lieng (nestleder) 

Leen Berger (kasserer) 

Bjørn Gjærum (sekretær) 

Eivind Hemmingsen  
Frøydis Gullesen 

May-Britt Vangen (1. vara) 

Dagfinn Landbakk (2. vara) 

Inger-Helen Hemmingsen (3. vara)       

 
Barnas Turlag Balsfjord: Cathrine Edvardsen (leder arbeidsgruppe) 

Jeanette Marie Ovesen Strand (nestleder t.o.m. mai 2021) 

Vibeke Jeanette Iversen (kasserer) 

Øyvind Karlsen (sekretær) 

Ylva Sneve (styremedlem) 
Siw Laila Nilsen (styremedlem) 

Kristin Markussen (styremedlem) 

 

Nord-Troms Turlag: Bodil Bråstad (leder) 
Sunniva Kråbøl (nestleder) 
Knut Skomedal (sekretær) 

Tor Martin Nilsen (kasserer) 
Elin Winje Skallebø (styremedlem og turutvalgskontakt) 

Kristin Høidalen (1. vara) 

Beate Nordgaard Simonsen (2. vara) 

Heidi Arnesen (3. vara) 

 

Barnas Turlag Nord-Troms: 
Barnas Turlag Kåfjord: Henriette Såstad Henriksen 
    Berit Lilleberg 
Barnas Turlag Nordreisa: Ingunn Hanssen  
    Matilde Persen 
Barnas Turlag Storfjord: Kine Rasmussen 
    Marie Kvande 

 
Barnas Turlag Målselv: Tom Erik Tangen (leder arbeidsgruppe) 

Nina Fjeldet 
Anne Katrine Skaarup 
Vegard Wang 
Helene Sofie Hågensen 

 
Barnas Turlag Karlsøy: Ingebjørg Tollefsen (kontaktperson) 
    Jannicke Johansen  
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Barnas Turlag Lyngen: Anne Lise Samuelsen (leder) 
    Viktoria Berglund 
    Catarina Samuelsen 
    Eirik Rognli 
    Lotte Helen Hermansen 
    Inger Palopää 
    Mikal Bjørklid 
 
Barnas Turlag Tromsø: Reidun Trondsen (leder)  
    Meri Isaksson 
    June Malnes 
    Marianne Larsen 
    Ane Fors 
    Frank Hansen 
    Fredrik Aunegård 
    Anna Nylund 
    Trine Jegervatn 
    Kamilla Thorsteinsen 
 
Barnas Turlag Dyrøy:  Kine Svendsen  
    Inger Guttormsen 
 
DNT Ung Troms:  Mia Kanstad Kulseng (til april 2021)/ 

Merethe Stiberg (fra august 2021) 
Arbeidsgruppe bestående av ungdom  

 
DNT fjellsport Troms: Caroline Haug (leder) 

    Edda Marie Rainer 
    Thorleif Svendsen 
    Hans Erik Alterskjær 
    Ingvild Mageli 
    Nils Christian Fareth 
 
NF Førstehjelpskomite: Geir Bye (høringsinstans) 

 
DNT senior Troms:  Bjørnar Seljehaug (leder) 

    Liv Anne Løvland (nestleder)  

 

Merkeutvalget:  Pål Tengesdal (leder) 

    Reidar Skarshaug 
    Kaisa-Wenche Vivisdatter 
    Magne Lund 
    Magnar Uvsløkk 
 
DNT vandring Troms: Christine Smith Simonsen (leder) 

Monica H. Mikalsen  
Ingrid Berthinussen 
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Jan Børre Henriksen 
 Karoline Østgård Olsen 

 

Hytteutvalget:  Morten Olsen (leder)  
Eli Moksnes Furu 
Trond Mikkelsen 
 Walter Andersen 

 
Turlederutvalget:  Harald Faste Aas 

 Geir Bye 
Anders Lund Eide 
Richard Fjellaksel 
Christine Smith-Simonsen 
Ole Jakob Skou Nilsen 
Caroline Haug 
Jan Thomas Schwenke 

 
Branntilsynsgruppe:  Kristian Karlsen 
    Frank Hernes 
    Tore Nordmo 
    Morten Gulstad  
  
Prosjektgruppe   Stein Furulund (prosjektleder) 
Lakselvdalen:   Walter Andersen  

Arne Wilhelm Theodorsen 
 Randi Børresen 
 Harald Bohne 
     

Prosjektleder Vikran:  Hilde Grimstad 
 
Prosjektleder solcelleanl. Morten Olav Olsen 
 
Fjellvåkenredaksjonen: Jorunn Mørkved (til høsten 2021) 

Nina Cheetham  

 Ellen-Marie Ingulfsvann  

 

Naturvernutvalget:  Elin Nicolaisen  
Ivar Sæther  

 Rachel Jakhelln (til mars 2021) 
Lene Bækkevold (fra mars 2021) 

 

Repr. styret FNF Troms: Rachel Jakhelln (Troms Turlag - til mars 2021) 

 Lene Bækkevold (Troms Turlag - fra mars 2021) 
Alf Brustad (Senja Turlag - vara) 

 
Repr. styret TROBUR: Marie Aas Westvik (DNT ung Troms) 

Mia Kanstad Kulseng (i valgkomiteen for TROBUR) 
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1.2 Hyttetilsyn   

- Altevasshytta Åsmund Kaspersen  
Mille Frostad 

- Blåkollkoia   Jan Thomas Schwenke 
- Dividalshytta Nye  Grethe Lilleeng 
- Dividalshytta Gamle Geir Lorentzen og Geir Lotre 
- Dærta Nye Leif G. Morland og Per Molund 

- Dærtastua   Gudmund Sundlisæter og Rachel Jakhelln 
- Gaskas Nye   Anne Julie Klæboe og Magnar Uvsløkk 
- Gaskas Gamle Svanhild Dalberg og Odd Olsen 

- Golda Nye   Thomas Blickfeldt og Martin Kvalnes 
- Golda Gamle  Hanna R. Bockelie og Bjarne Bockelie 
- Gammelhuset Skipsfjord Bjørn Tore Sørensen, Ketil Walmann,  

Laura Bunse og Ragnhild Myrstad  
- Gappo Nye   Jan A. Larssen 
    André Lind (vikar) 
- Gappo Gamle   Reidar Hofsøy og Kristin Hofsøy 
- Gappo hundebu  Sigmund Dalvik  
- Jægervasshytta Jan Børre Henriksen og Leif Lillevoll 
- Lappjord Lille  Elin Knutsen 
- Lappjord Store Torbjørn Dahl 
- Nonsbu Morten Olav Olsen, Ellen Karoline Dahl og Monica Mikalsen  
- Nedrefosshytta  Johnny Mikkelsen  
- Rosta Gamle   Svein Hegge 

- Rosta Nye   Alf Brustad og Alfhild Brustad 
- Rosta Hundeanneks  Karoline Østgård Olsen 
- Jubileumshytta  Sonja Lindrupsen og Arne Steinar Mikalsen 
- Ringvassbu   Valter Jensen, Ellen Ingulfsvann  
    Anders Olsen (vikar) 

- Skarvassbu Gamle  Frank Hernes 
- Skarvassbu Nye  Algeir Rodahl 
- Steinbøhytta Johnny Rognmo  
- Stordalsstua Nye  Torkjell Naterstad 
- Stordalsstua Gamle  Søren Hoelscher  
- Senjabu   Svein Heitmann 
- Trollvassbu Kjersti Bakken, Eli M. Furu, Tordis Høifødt  
- Vuomahytta   Sten Magne Andreassen og Kaisa-Wenche Vivisdatter 
- Vuomastua   Vidar Pedersen 
- Vuoma hundeanneks Kaisa-Wenche Vivisdatter 
- Vuomatunet   Vidar Jensen/Kaisa-Wenche Vivisdatter 
- Varmebu Kjølen  Nils Christian Fareth 
 
- Branntilsyn hytter:  Kristian Karlsen, Frank Hernes, Morten Gulstad og Tore Nordmo 
 
- Solcellemontører: Stig Morten Olsen, Tore Åsbakk, Morten Olsen og Stig Jarle 

Dekkerhus.  
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2. Styrets beretning 

2.1 Generelt 

Troms Turlag (TT) er medlemsorganisasjon i Den Norske Turistforening (DNT). Det er 57 
medlemsforeninger i DNT, med tilknyttede lokallag. TT har lokallagene Senja Turlag, 
Balsfjord og omegn Turlag og Nord-Troms Turlag.   
 
TT sine undergrupper er DNT fjellsport Troms (FSG), Barnas Turlag (BT), DNT ung, DNT 
senior, DNT vandring og Bålturgruppa. I tillegg til Barnas Turlag Tromsø, Målselv, Karlsøy og 
Lyngen som sorterer under TT, er det BT i Balsfjord (Balsfjord og omegn Turlag), Nordreisa 
(Nord-Troms Turlag), Kåfjord (Nord-Troms Turlag) og Senja (Senja Turlag) BT Dyrøy er nytt av 
året (Troms Turlag) og BT Storfjord er også nyoppretta i 2021 (Nord-Troms Turlag). DNT ung 
Troms arrangerer aktiviteter i regionen, hovedsakelig med utgangspunkt i Tromsø. 
 
I hovedsak er undergruppene i Tromsø i regi av og knyttet til TT/styret i Tromsø. Lokallagene 
kan etablere egne undergrupper etter ønske. Lokallagene bidrar til aktiviteter lokalt, 
medlemsrekruttering, lokalt engasjement og mulighet for delegering av ansvar.  
 
§ 1. Formål 
Troms Turlag (TT) skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, aktivt, allsidig, sikkert 
og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag. 
Disse formål søker laget å fremme ved: 

• Organisere et allsidig fritidstilbud og ulike typer naturaktiviteter innenfor friluftsliv. 

• Utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier samt sikre korrekt 
informasjon om rute- og hyttenett på turplanleggeren, DNTs digitale base. 

• Etablere et system for å ivareta sikkerhet knyttet til hytter, stier og aktiviteter som 
er i tråd med offentlige krav og retningslinjer fra DNT sentralt. 

• Arbeide med spørsmål av betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern 
på lokalt og regionalt nivå. 

• Etablere dialog og kontakt med andre som legger til rette for og medvirker til at 
nye grupper, turister og andre, kan ha aktivitet i naturområdene. 

• Opprette lokallag der det er naturlig å stimulere til allsidige og differensierte 
aktiviteter innen sitt område. 

• Utdanne og sertifisere turledere og instruktører i tråd med krav og retningslinjer.  

• Samarbeide med andre organisasjoner, myndigheter og ulike forvaltnings-organer. 

• Arbeide med andre saker som årsmøtet og styret finner styrker og underbygger 
formålet. 

 

2.2 Styrets arbeid 

Det er avholdt 14 styremøter i 2021 og 89 saker er behandlet. Varamedlemmer innkalles til 
alle møter. Ved behov har det vært holdt AU-møter mellom styremøtene for 
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saksforberedelse eller behandling av enkeltsaker styret har bedt AU følge opp. AU består av 
styreleder, nestleder og daglig leder.  
 
Styrets arbeid er sammensatt:  

• Følge opp årsmøtevedtak og budsjett  

• Strategiarbeid, handlingsplan og driftsplanlegging.  

• Gi gode rammebetingelser for daglig drift. Arbeid med økonomi, likviditet og 
regnskap  

• HMS og sikkerhet. Følge opp arbeid i gruppene og bistå ved behov, oppdatere 
håndbok og rutiner 

• Behandle saker fra tillitsvalgte og medlemmer 

• Arbeidsgiveransvar for ansatte 

• Representasjon. Kommunikasjon med/i lokal og regional media. Deltakelse i 
samarbeidsorgan mellom lag og foreninger og regionale myndigheter, eks. 
rådgivende utvalg for nasjonalparkstyrene, FNF, nordnorske foreninger m.fl.  

• Myndighetshåndtering. Arbeidet med rammebetingelser for turlagets drift er svært 
krevende, og blir stadig mer komplisert og utfordrende.  

• Styremedlemmer er også med i utvalg og undergrupper i turlaget, og deltar jevnlig på 
deres møter.   

• Planlegging og gjennomføring av medlemsmøter 

• Oppfølging og drøfting av utvalgte høringssaker 

• Bidra i arbeidet med å skrive søknader, prosjektbeskrivelser og annet  

• Oppfølging av saker og initiativ fra DNT og drøfting av hvilke TT skal/kan/vil engasjere 
seg i.  

• DNT sentralt: Representasjon på styreledersamling, landsmøte, utvalgte 
fagsamlinger.  

• Bærekraftig drift av hytter og aktiviteter 
 

TT har opplevd nedgang i medlemsmassen under koronapandemien, men organisasjonen 
hatt vekst de siste årene, og det kommer stadig nye områder hvor det er ønskelig at Troms 
Turlag tar en rolle eller definerer tiltak. TT mottar mange henvendelser om samarbeid og 
representasjon. Dette setter vi pris på og oppfatter at laget har troverdighet med tanke på 
friluftsliv med bredt nedslagsfelt og tilbud til mange brukergrupper. Det er ikke praktisk 
mulig for TT å følge opp alle initiativer, så styret foretar nødvendige prioriteringer og velger 
det som synes riktig for TT.  
 
Vi har aktive lokallag som er flinke til å profilere aktivitet, skape nye tilbud, rekruttere flere 
tillitsvalgte og å skape lokalt engasjement. Ambisjonene for aktivitet og nye prosjekter er 
store, men styret har fokus på at administrasjonen ikke kan belastes ytterligere. Nye 
oppgaver må erstatte eksisterende, ikke komme som tillegg.  
 

Under følger utvalgte punkter fra årets arbeid: 
Se årsmeldinger fra grupper og lokallag for nærmere informasjon. 
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2.2.1 Representasjon styre og administrasjon 
 Møte i DNTs «Bærekraftstrategiutvalg»: 6. januar på Teams – Kjersti Bakken. 
 Møte med advokat Marianne Abeler: 9. februar, Fredrik Langesgt. – Arnulf Sørum, 

Kjersti Bakken og Lin E. Olsen  
 Årsmøte i Nord-Troms Turlag: 9. februar, Halti nasjonalparksenter/næringshage, 

Storslett – Arnulf Sørum deltok på Teams 
 Møte i DNTs «Bærekraftstrategiutvalg»: 10. februar på Teams – Kjersti Bakken. 
 Forsinket Turbopremieutdeling pga. koronarestriksjoner: 24-25. mars på Prostneset i 

Tromsø – Mia Kanstad Kulseng, Lin E. Olsen, Nina Brygfjeld og Kjersti Bakken 
 Tingrettsforhandlinger: 21-22. april. På tinghuset: Arnulf Sørum. På Teams: Lin E. 

Olsen. Flere i TT fulgte forhandlingene digitalt. 
 Møte om friluftstoalett i regi av Troms og Finnmark Fylkeskommune: 22. mars på 

Teams – Morten Olsen og Lin E. Olsen  
 DNT ung Landsmøte: 17. april på Teams – Mia Kanstad Kulseng 
 Intervju av søkere til stilling som koordinator BT og DNT ung: 26, 27 og 28. mai på 

turlagskontoret – Arnulf Sørum, Kjersti Bakken og Lin E. Olsen 
 Region nord-møte: 27. mai på Teams – Arnulf Sørum, Kjersti Bakken og Lin E. Olsen 
 Landsmøte DNT: 3-5. juni, Troms Turlag deltok på digitalt møte på Hamn i Senja 

sammen med Balsfjord Turlag, Nord-Troms Turlag, Senja Turlag og Harstad Turlag. 
Fra Troms Turlag: Arnulf Sørum og Kjersti Bakken. 

 Møte med kommunen i anledning ekspropriasjonsutgiftenes fordeling, Trollvassbu: 
14. juni på Rådhuset i Tromsø – Kjersti Bakken 

 Befaring med Fylkeskommunens Plan-, folkehelse- og kulturminneavd: 17. juni på 
Litlestraumen, Vikran – Kjersti Bakken og Hilde Grimstad 

 Befaring og oppmåling av tomta Karibu: 6. juli i Lakselvdalen – Kjersti Bakken 
 Bålsamtale med lokalpolitikere i anledning åpning av Friluftslivets uke: 3. september, 

Rundvannet Tromsø – Merethe Stiberg og Lin E. Olsen 
 Overlevering av tomt og markering av gave: 10. september på Nesodden, Takvatn – 

Kjersti Bakken, Arnulf Sørum og Lin E. Olsen 
 Jubileumsmarkering Øvre Dividal nasjonalpark: 18. september på velferdsbygget på 

Skjold – Morten Olsen, Pål Tengesdal, Anne-Kristin Natland Tengesdal og Lin Olsen 
 DNT ressursgruppe frivillighet oppstartsmøte: 20. september på Teams – André Lind 

Det har vært flere oppfølgingsmøter i ressursgruppa for frivillighet. 
 DNT redaksjonskomité for årboka 2022: 1. desember på Teams – André Lind 
 Regionmøte: 24-26. september i Harstad – Arnulf Sørum, Pål Tengesdal og Lin E. 

Olsen 
 Møte med Røde Kors og Folkehjelpa: 27. september på turlagskontoret – Arnulf 

Sørum og Lin E. Olsen 
 Lagmannsrettforhandlinger: 10-11. oktober på tinghuset - Arnulf Sørum og Lin E. 

Olsen. Flere i TT fulgte forhandlingene digitalt.  
 DNT ledersamling: 22-24. oktober i Drammen - Arnulf Sørum og Lin E. Olsen 
 Friluftslivsamling i regi av Troms og Finnmark Fylkeskommune: 27. oktober på 

Fylkeshuset/Teams – Lin E. Olsen og Merethe Stiberg 
 Møte i rådgivende utvalg Øvre Dividal nasjonalpark: 28. oktober på ungdomshuset i 

Dividalen – Arnulf Sørum og Lin E. Olsen 
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2.2.2 Fellesturer i regi av Troms Turlag 
Aktivitetsnivået i turlagets ulike turgrupper ble, som det meste annet, begrenset av 
koronarestriksjonene. Aktivitetene fulgte egne smitteverninstrukser utarbeidet av DNT. 
Disse ble oppdatert iht. de til enhver tid gjeldende nasjonale regler, og fluktuerte dermed en 
del gjennom året. I september 2021 åpnet samfunnet igjen, og turlagets undergrupper fulgte 
opp med å lage program for vintersesongen. Mye av dette måtte imidlertid avlyses da 
strenge restriksjoner igjen måtte innføres i desember 2021. Helt svart er det imidlertid ikke. 
Turlederutvalget har benyttet tiden til å ta tak i de mer organisatoriske sidene ved 
aktivitetene, med målsetting om å få bedre flyt i og mellom de ulike delene av 
undergruppene. Videre ble en del enklere dagsturer, som ikke fordret kompliserende 
elementer som samkjøring og overnattet, gjennomført med til dels stor oppslutning, noen 
ganger også med venteliste. Kursvirksomheten ble også opprettholdt. Vi kan derfor med 
glede ønske 12 nye turledere velkomne, som gjennomførte grunnleggende turleder- og 
ambassadørkurs i juni og i september 2021. Fire turledere fullførte vinterturlederkurset i 
mars. Åtte turledere startet på sommerturlederkurs høsten 2021, og skal fullføre kurset i juni 
2022. Vi håper at denne tilveksten vil bidra med ny giv når aktiviteten nå skal løftes igjen 
etter to år med begrensinger.  
 

Styret takker kurs- og turlederne for alt de har bidratt med i det andre annerledesåret, 2021.  

 

2.2.3 Ferskingkurs 
Grunnet koronapandemien og strenge smittevernrestriksjoner, har vi ikke kunnet 
gjennomføre kursene «Ut på tur, aldri sur» eller «Vær lur, - gå tur» for 
flyktninger/innvandrere i 2021. Kursene har tidligere vært gjennomført i samarbeid med 
Voksenopplæringen i Tromsø, og vil bli gjenopptatt i 2022. 
 
2.2.4 Medlemsmøter 2021 
Til tross for koronarestriksjoner har turlaget avholdt to medlemsmøter i 2021. I mars holdt 

Espen Nordahl foredrag om sikkerhet på løypenettet mellom Troms Turlags hytter. Mange 

som besøker hyttene vinterstid følger trolig sommerrute-traseene. Men er disse trygge med 

hensyn på snøskred? Går de kanskje i terreng der du kan utløse skred? Vi fikk en 

gjennomgang av hvilke faktorer som påvirker snøskred og deretter litt om noen av de 

verktøy som finnes for å planlegge og gjennomføre trygge turer. Avslutningsvis kom han 

noen eksempler fra hyttenettet til Troms Turlag og sa litt om hvor utsatte disse eventuelt er i 

forhold til snøskred. Møtet var digitalt og ble streamet. 

I oktober møttes 25 personer på Saga hotell og fikk høre Bjørn Forselv fortelle fra en 32 
dagers og 780 km lang vandretur langs Via Alpina Yellow i august. Han og kona startet i 
Trieste helt innerst i bukta ved Adriaterhavet, gikk fra sjøen og opp i høyfjellet på nesten 
3ooo m.o. og hele den lange veien fra Italia via Østerrike til Oberstdorf i Tyskland. På en slik 
tur er utstyr og fornuftig pakking av sekk avgjørende. Bjørn delte gladelig av sin erfaring, og 
det var mange gode tips å hente. Møtet ble streamet slik at folk også kunne få det med seg 
hjemmefra.  
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2.2.5 Historiske minnesmerker 

Turlaget har inngått samarbeid med 

Tromsø Gravlunds vel om å se til og 

stelle to gravsteder på Tromsø 

gravlund. Det gjelder gravstedet til 

Erling Steinbø, den første leder i 

Tromsø Turistforening (senere Troms 

Turlag) og tidligere redaktør i Bladet 

Tromsø. Det andre gravstedet tilhører 

Lauritz Larssen, bokholder i 

Tromsøsundets Sparebank. En stor 

friluftsmann som var aktiv sammen 

med turvenner i fjellgruppa i 

Turistforeningen. De reiste en varde på 

Sollidalsaksla etter hans død. 

2.2.6 Nordnorsk samarbeid 
Etter halvannet år med strenge 
koronarestriksjoner kunne det endelig 
arrangeres regionmøte for foreningene 
i nord. Møtet ble avholdt i Harstad 24-
26. september. Arnulf Sørum, Pål 
Tengesdal og Lin E. Olsen deltok fra TT. 
Det har også vært avholdt et digitalt 
regionmøte, og koronaåret har lært 
oss nye og effektive måter å møtes og 
samarbeide på. Vi har blitt godt kjent 
med digitale møteplattformer etter at 
koronapandemien endret hverdagen 
vår.  
 

Tilbud om nye festekontrakter fra Statskog har vært et viktig tema for mange av turlagene i 
nord også i 2021, og saken er ikke avklart.  Bakteppet er at DNT Oslo og omegn tidligere har 
forhandlet fram vilkår med Statskog sentralt, men disse vilkårene traff dårlig for våre 
nordnorske forhold. En felles prosess med å reforhandle alle festekontrakter slik at vi får 
rimeligere vilkår, pågår fortsatt.  
 
Arbeidet med å sikre fortsatt eierskap og drift av Trollvassbu har også vært drøftet med 
lagene i nord.  
 
2.2.7 Bygging, drift og vedlikehold hytter 
Det frivillige arbeidet er kjernen i TTs arbeid. Hytteutvalget, tilsynene og dugnadsfolk gjør en 
stor innsats. For å ivareta en god standard på hytter/hundeanneks/uthus er TT avhengig av 
tilsynets innsats og tilbakemeldinger fra turfolket. Flere bygninger bærer preg av høy alder 
og lang tids bruk. 
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Gjennom de to siste årene er det gjort en stor jobb med å vurdere status på de ulike 
hyttene. Mye info er kommet inn fra tilsynene. Plan for nybygg og rehabilitering av hytter og 
uthus er godkjent av styret, og ble presentert for alle tilsyn på siste tilsynsmøte. Det settes 
nå i gang ulike prosjekter for å følge opp denne planen.   
 
TT har fått nye, frivillige branntilsyn, som vil videreføre den gode jobben Bernt Løvlid har 
gjort i mange år. Fire mann fra Tromsø Brann og redning gjør en utvidet kontroll og 
dokumentasjon av sikkerheten på hyttene. Det skal være trygt å overnatte på våre hytter. 
 
Det gjøres nå en stor jobb med å legge inn informasjon om hyttene i det digitale verktøyet 
Famacweb.  Dette vil tilsynene få tilgang til etter hvert. Det planlegges egne tilsynsrom, slik 
at det blir lettere for tilsyn og hytteverter å planlegge og dokumentere vedlikehold og tilsyn 
med hyttene. Styret i TT har fått tillatelse hos Statskog til å etablere tilsynsrom i hytter som 
ligger på statsgrunn, men vi venter fortsatt på tillatelse fra styret i Øvre Dividal nasjonalpark 
for tillatelse til å etablere tilsynsrom i hytter i parken. Tilgang på et tilsynsrom vil forenkle 
jobben for både hyttetilsyn og hytteverter, sikre driften og redusere transportbehovet til 
hyttene. Mange turlag her nord har svært gode erfaringer med denne løsningen, både for 
veiledning av besøkende, og for å unngå uheldig bruk av hyttene. TT har leid plass til lagets 
utstyrscontainer ved Ramfjord Grendehus. Her lagres det en del maskiner, gassflasker og 
annet utstyr til hyttene.  Sleder lagres i egen garasje samme sted.  
 
Vi har fortsatt utfordringer med transport til hyttene av gass, materialer, ved og annen 
varetransport. Dette skyldes vær og vind, terreng, avstand, snøforhold, skredfare og et 
tungrodd byråkrati. Transporten utføres først og fremst med snøskuter, men noen steder er 
vi avhengige av helikopterfrakt pga. vanskelig adkomst eller at vi ikke får lov å kjøre mer enn 
to turer med skuter. Dermed må vi leie inn kommersiell helikopterfrakt som er svært 
kostbart. Vi har tidligere vært heldige med at britiske Clockwork har gjennomført vedløft på 
dugnad inn til et av hyttetunene i verneområde, men i år satte koronaen en stopper for 
dette. 
 
Det er ønskelig å ta ut skog til eget brensel der det er mulighet for det, og det søkes å få 
bedre avtaler med Statskog. Arbeidet fortsetter i samarbeid med tilsynene om å finne gode 
løsninger. I Tromsø har vi ett hyttetun der grunneierproblematikk i flere år har skapt spesielt 
store vansker. Se utfyllende informasjon om hyttedriften i årsmeldingen fra hytteutvalget.  
 
2.2.7.1 Trollvassbu  
Styreleder representerte Troms Turlag i hovedforhandling i Nord Troms og Senja Tingrett 21-
22. april i sak om Trollvassbu. Daglig leder stilte som vitne. Grunneier hevdet at Troms turlag 
hadde krenket grunneiers eiendomsrett og krevde stopp av driften og fravikelse av 
turlagshytta m/uthus. Retten fant i domsslutningen å kunne frifinne turlaget på alle punkter. 
Grunneier anket dommen til Lagmannsretten som behandlet saken 11-12. oktober. En 
enstemmig lagmannsrett forkastet anken. I november ble saken anket til Høyesteretts 
ankeutvalg, som i januar fant å tillate fremmet den delen av anken som gikk på 
lovanvendelsen. Mer presist «Om naboloven § 11 kan anvendes analogisk i et tilfelle der det 
ikke foreligger et naboforhold og bygningen helt ut står på fremmed grunn, jf. Tvisteloven 
§30-4 annet ledd.» Saken er berammet i Høyesteretts Første avdeling 3. mai 2022. 
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Selv om Troms Turlag vinner i Høyesterett, er vi avhengige av ekspropriasjon av tomt og 
transportrettigheter. Tromsø kommunestyre vedtok i mai med stort flertall å 
ekspropriere en trasé langs skiløypa i Snarbydalen, slik at turlaget får kjørt nødvendig utstyr 
til hytta og driften kan fortsette. 
 
2.2.7.2 Nonsbu – planer for ombygging og utbygging 
Styret har vedtatt hytteutvalgets innstilling om at Nonsbu har prioritet i forhold til 
utbygging/renovering blant de bynære hyttene. Ombygging av dagens hytte har vært 
vurdert, men er skrinlagt på grunn av bygningsmessige forhold. Eksisterende hytte vurderes 
brukt som sikringshytte.  Planlegging av ny hytte er igangsatt. Skisse av denne og forslag til 
plassering på tomta skal foreligge våren 2022. Styret har kontakt med grunneier forutvidelse 
av tomta. Det skal også tilrettelegges for hund i nytt prosjekt. 
 
2.2.7.3 Lakselvdalen  
Arbeidet med tomta vi fikk i gave fra Kari Wilhelmsen er videreført i 2021. Prosjektgruppa 
har bestemt hyttemodell, og budsjett for utvikling av eiendommen er utarbeidet. Det er 
også bestemt at et anneks skal bygges samtidig med hytta slik at det er enklere å gjøre 
dugnadsarbeid og innredning/ferdigstilling av hytta. 
 
Gruppa planlegger et funksjonelt bygg i universell utforming hvor man i tillegg til vanlige 
turlagshyttefunksjoner også kan gi tilbud til folk med funksjonsbegrensninger. Huset blir 
liggende nært vei i et lett tilgjengelig område og vil passe til et slikt formål. Tilbud til denne 
gruppen er også et strategisk satsningsområde for DNT. I tillegg ser vi for oss at bygget kan 
fungere som et kurssenter.  
 
 2.2.7.4 Eiendom Vikran 
Troms Turlag har fortsatt arbeidet i Litlestraumen som ligger på Vikran, vis-á-vis Ryøya. 
Nærhet til sjø, fjell, skog og bilvei gjør at bruksområdene for turlagsaktiviteter er mange.  
Det er søkt om byggetillatelse og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til Tromsø 
kommune for å bygge naust og gapahuker. Dersom tillatelse for tiltaket gis vil turlaget 
forhandle videre med Tromsø Arbeiderforening om overtakelse av eiendom og påhvilende 
bygningsmasse. På eiendommen står det i dag tre bygninger, hvorav en står til nedfalls og de 
andre må sikres og rehabiliteres. Eiendommen består ellers dels av dyrket mark som i dag 
forpaktes bort, skog og i tillegg flere hundre meter strandlinje.  
Det forventes svar på søknad i løpet av våren 2022 og videre fremdrift bestemmes deretter.  

 



 Årsberetning 2021  

 13  
 

 
2.2.7.5 Eiendom Takvatn 
Troms Turlag har fått en flott friluftseiendom på 11 mål, Nesodden, ved Takvannet i 

Balsfjord. Det er en gave fra søstrene Amy og Ingrid Holtan, mangeårige DNT-medlemmer, 

som ønsket å gi tomten til TT for å sikre at neset kan benyttes av alle også i framtiden. 

Tomten som ligger i strandsonen er regulert til friluftsformål og trekkområde for reinsdyr og 

kan ikke bebygges. Turlaget ønsker å legge til rette for allmenhetens bruk av området, med 

parkering oppe ved hovedvegen, og utedo og gapahuk på eiendommen. 

 
 

2.2.7.6 Hytteverter 
Verving av hytteverter og oppstart av en hyttevertordning https://troms.dnt.no/hyttevert   
fikk en bråstopp da koronapandemien kom. Det har derfor ikke vært hytteverter i 2021 til 
tross for at turlaget fortsatt ser behov for å etablere en slik ordning. 
 
2.2.7.7 DNT-nøkkelen 
Fram til 1. oktober har hyttene vært låst med egne kodelåser. Uthus/vedsjå har vært låst 
med DNT-nøkkel og har fungert som nødbu. Fra nevnte dato gikk vi tilbake til ordinær låsing 
med DNT-nøkkel på hyttene. Unntaket er Senjabu, Nedrefosshytta, Gammelhuset i 
Skipsfjord og Jægervasshytta der det er spesielle forhold. DNT-nøkler sirkulerer i 
befolkningen, ikke bare blant medlemmer. Antall gjester som ikke registrerer seg, betaler for 
seg eller rydder etter seg, øker. Turlaget har ennå ikke funnet noen fullgod løsning på denne 
utfordringen med «gratispassasjerer» på hyttene våre. Imidlertid avventer vi erfaringer 
fra ordningen med forhåndsbestilling og -betaling av seng, som nå tas i bruk for fullt. Andre 
turlag har her positive evalueringer å vise til.  
  

https://troms.dnt.no/hyttevert
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2.2.7.8 Tilrettelegging for hund på hyttene 
Arbeidsgruppa som ble nedsatt etter årsmøtet 2018 utarbeidet en plan med forslag til 
utbedringer og gode løsninger for hvert hyttetun. Hundeanneks, hundehus og egne 
hunderom har blitt diskutert, og ved alle nybygg og renoveringer skal tilrettelegging for 
hunder prioriteres. På sikt vil man jobbe for å realisere ei hundefri hytte per hyttetun på de 
tunene som har fått eget hundeanneks. Det er vedtatt å kjøpe inn 2-4 hundehus på påler til 
hvert hyttetun. Det er søkt om midler, men vi har foreløpig ikke fått finansiering til tiltaket. 
Vi fortsetter å jobbe med å skaffe midler. 

2.2.7.9 Hyttebooking i koronaåret 2021 
Det var fortsatt krav til forhåndsbestilling av senger i 2021 pga smittevernrestriksjoner med 
krav til smittesporing og avstand mellom besøkende. Fram til 10. februar gjaldt manuell 
booking per epost til turlagskontoret. Fra 10. februar tok Troms Turlag i bruk 
nettbookingsystemet Visbook, som brukes av DNTs foreninger. Da hadde vi brukt senhøsten 
på å sette opp all nødvendig informasjon i systemet, og nødvendige skilt var satt opp på 
hyttene. I hele 2021 var det kun mulig å booke halvparten av sengeplassene pga 
metersregelen, så vi fikk ikke testet ut bestillingssystemet under normale forhold dette året. 
DNTs foreninger vedtok å endre begrepet fra «hyttebooking» til «hyttebestilling» på 
ledermøtet i oktober.  

Skarvassbu ei desembernatt. Foto: Lars-Ole Strandmo 

2.2.7.10 Solcelleanlegg på hyttene 
Vi søkte og fikk innvilget midler i 2020 til installasjon av solcelleanlegg på i alt seks hytter. 
Installasjon på Vuomastua var planlagt i 2020, men jobben måtte utsettes til 2021. I 2021 ble 
det kjøpt inn til tre nye hytter, Dividalshytta, Gaskas og Ringvassbu.  Materiellet ble kjørt ut 
vintersesongen 20/21. Men på grunn av pandemien og annen sykdom ble dessverre disse 
ikke montert i 2021. Det arbeides nå med å få dette på plass første halvår 2022.  
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2.2.8 Avsluttende kommentarer  
Også 2021 har vært et år som har krevd mye av administrasjonen, og dessuten av alle de 
frivillige. Alle restriksjoner knyttet til koronapandemien har medført mindre tur- og  
kursaktivitet, men desto mer administrasjon og tilsynsarbeid knyttet til stadige endringer i  
smitteverninstruksene. Det har også vært mange spørsmål og henvendelser å ta stilling til.  
Prosessen rundt Trollvassbu fortsetter å være ressurs- og tidkrevende. Konklusjonen er  
likevel at driften av TT, kontroll med økonomien, vedlikehold av hytter og stier/traseer,  
rekruttering av og kontakt med tilsynene fungerer godt, takket være en meget sterk innsats 
fra ansatte og frivillige.  
 

2.3 Informasjon/markedsføring/kommunikasjon  

2.3.1 Nettsider (troms.dnt.no og ut.no) 
TT med alle lokallag og turgrupper er presentert på nettsider som følger DNT sin standard. 
Den voksende trenden i visninger av TT sine nettsider stoppet opp med koronaen. Antall 
sidevisninger har blitt ytterligere redusert og endte på 185 562, en reduksjon på nesten seks 
prosent fra fjoråret. Men antall besøk har økt fra 72 053 til 74 624, en oppgang på 3,57 % 
siden 2020. Det samme gjelder unike brukere, som har økt med 3,41 % til 41 758.   
Fortsatt er 20 prosent av brukerne «faste besøkende» som flere ganger vender tilbake til 
nettsidene. Dette viser at mange nye søker informasjon på våre hjemmesider. 
 
Nettsidene inneholder "viktig og offisiell informasjon" og viser til sosiale medier for 
turrapporter, stemningsrapporter, bilder og liknende. Fra hjemmesidene lenkes det opp til 
de ulike lokallagene og turgruppene sine Facebook-grupper og -sider, som alle oppdateres 
jevnlig med nyheter og bidrag fra både administrasjon, frivillige og deltakere. 
Administrasjonen oppfordrer våre frivillige til å dele bilder og historier fra dugnader og 
fellesaktiviteter på TTs Facebookgruppe, da vi har over 6 000 følgere på gruppa. 
Nettsidene har vært en viktig kanal for å kunne nå ut med de til enhver tids gjeldende – og 
stadig endrede – regler for bruk av hyttene. Det ser vi ved besøksstatistikken som har stor 
oppgang på datoer for lansering av nyheter angående hyttebooking og endret bruk av 
hyttene.  
 
2.3.2 Sosiale medier 
Troms Turlag (4669 (+308)), DNT ung Troms (1203 (+89)), Balsfjord og Omegn Turlag (855 
(+177)) og Nord-Troms Turlag (1213 (+118)) har egne Facebook-sider, hvor såkalte 
administratorer publiserer innlegg. (Medlemstall i parentes, (endring sist år i kursiv).) I tillegg 
kommer åpne og aktive Facebook-grupper for Senja Turlag (767 (+104)), TT (6515 (+703)), BT 
Tromsø (2441 (+243)), BT Senja (808 (+110)), BT Balsfjord (407 (+33)), BT Målselv (450 (+41)), 
BT Nordreisa (297 (+15)), BT Karlsøy (99 (+14)), BT Kåfjord (83 (+22)) BT Lyngen (122 (+24)), 
BT Dyrøy (43) og BT Storfjord (139). 
 
Den åpne Facebook-gruppa til DNT fjellsport Troms har fortsatt høy aktivitet (2992 (+189)) 
mens sida brukes til offisiell informasjon (736 (+93)). I tillegg har FSG også en lukket gruppe 
kalt DNT Fjellsport Troms – Skredgruppa (22). FSG har opprettet og administrerer også ei 
nyopprettet side kalt NF Skredinstruktører i Nord-Norge, med 81 medlemmer. Også BT 
Målselv, BT Nordreisa, BT Karlsøy, BT Lyngen og DNT ung Troms har lukkede grupper hvor 
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turledere kommuniserer. Det er også ei felles gruppe for turledere i Barnas Turlag i TT (66) 
og ei side som heter Turleder i Troms Turlag (90). 
 
TT har fortsatt et stort, uutnyttet potensial på Facebook og i andre sosiale medier. Det er 
vanskelig for oss å være til stede på alle sosiale plattformer, og utviklingen skjer veldig raskt 
på dette feltet. Populariteten for de ulike mediene endrer seg raskt, men vi ser at Facebook 
og Instagram fortsatt brukes av mange medlemmer. Flotte bilder fra turgåere, merket på 
Instagram med #TromsTurlag og #DNTungTroms viser mulighetene som også ligger i dette 
sosiale mediet. Alle medlemmer oppfordres til å aktivt følge TT på sosiale medier og å være 
med og spre innlegg og informasjon. Del bilder og tekst og vær med og spre informasjon om 
Troms Turlags tilbud.  
 
2.3.3 Sherpa 
Publisering på TTs nettsider gjøres ved hjelp av publiseringsverktøyet Sherpa. Via Sherpa 
publiseres og organiseres også turer med turbeskrivelser, påmelding, nettbetaling og 
risikovurdering. I 2020 varslet DNT om lansering av nytt publiseringsverktøy samt 
medlemsregister. Nytt CRM-system/medlemsregister ble tatt i bruk høsten 2021, og 
tilknytningen til Sherpa har i ettertid vært svært krevende. Dette har ført til store problemer 
for de som har forsøkt å melde seg på aktiviteter med differensierte priser for medlemmer, 
eller der medlemmer har fortrinnsrett. Administrasjonen og turledere har hatt store 
utfordringer og mye jobb med å hjelpe til med registrering og påmelding. Ved utgangen av 
2021 var problemene fortsatt ikke løst, og DNT sentralt jobbet på spreng med å få samspillet 
mellom disse to systemene opp og gå. Sherpa blir ikke lenger oppdatert, da DNT sentralt 
jobber med et nytt aktivitetssystem som etter planen skal lanseres i 2022/2023.  
Vi har ikke annet valg enn å smøre oss med tålmodighet og håpe på at det nye 
aktivitetssystemet blir kraftig forbedret sammenlignet med dagens løsning, og at det vil 
kommunisere med medlemsregisteret. Vi har også bedt om at nytt system gir mulighet for 
digitale turrapporter, dette har vært etterspurt i flere år, som et viktig bidrag til 
sikkerhetsarbeidet, for erfaringsoverføring mellom turledere og også innrapportering av 
uønskede hendelser. I tillegg kan digitale turrapporter i framtiden enkelt generere den 
arbeidskrevende aktivitetsstatistikken som sendes inn til DNT hvert år.  
 
2.3.4 Markedsføring 
TT bruker DNTs røde T parallelt med vår egen logo med bilde av en varde. Klær og produkter 
med DNT-logo er identitetsbyggende og oppmerksomhetsskapende. Røde T-er på luer, 
jakker, premier, vester, beachflagg, telt og bilder gjør TT godt synlig både på turer, 
samarbeidsarrangementer, i avisoppslag og bilder på sosiale medier. Det har vært flere 
oppslag i lokale og regionale aviser samt innslag på radio og TV, i forbindelse med bruk av 
hytter med koronaretningslinjer og endringer i smitteverninstrukser.  
 
2.3.5 Fjellvåken 
Fjellvåken er Troms Turlags medlemsblad og kommer ut tre ganger i året. Bladet har til 
hensikt å informere, inspirere og underholde våre medlemmer. Fjellvåken tar inn saker fra 
alle turgrupper og lokallag og sendes som bilag med Fjell og Vidde. Jorunn Mørkved valgte å 
gå ut av redaksjonen etter mange, aktive år, og vi søker hennes arvtaker. Vi takker Jorunn for 
en stor og verdifull innsats! Redaksjonen består per dags dato av Ellen Marie Ingulfsvann og 
Nina Cheetham. Se vedlegg 11. 
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2.4 Organisasjonsutvikling 

Ved avslutningen av medlemsåret 2021 talte TT 5405 medlemmer mot fjorårets 5 643. Dette 
er en nedgang på 238 personer og knappe 4,2 prosent. Vi er takknemlige for at nedgangen 
ikke var større, med tanke på alle koronarestriksjoner med avstandskrav og utfordrende 
pålegg som har påvirket medlemstilbudet vårt dette året. 
 
      2018  2019   2020  2021 
Hovedmedlem    2335   2365    2155  2110  
Familie, hovedmedlem     306     335     343    356    
Ungdom  (19-26 år)     353     394     335       300 
Honnør  (67år ->)     525     584     638    731 
Barn   (0-12 år)     419     478     395    333   
Skole  (13-18 år)     118     123       91      82 
Husstand       650     612     581    385 
Familie, husstand      942   1032   1057  1048 
Jubileum                1 
Livsvarig         43       45       48      59    
Totalt      5691    5968   5643              5405 
 

2.4.1. Rekruttering 
2.4.1.1 Barnas Turlag 
Barnas turlag er et tilbud for barn mellom 1-12 år. Denne medlemsgruppen talte 680 stk. i 
2021 – en nedgang på 81 stk. fra 2020 (-10,6%). Barnas turlag Balsfjord var eneste turlag 
som greide å oppnå vekst i 2021 – det er imponerende. Den generelle nedgangen antas å 
skyldes at det bare unntaksvis var aktivitet i regi av Barnas turlag i 2021 som følge av strenge 
smittevernrestriksjoner og Covid-19. Det var ikke realistisk å få til fellesturer med små barn 
på tvers av kohorter og bydeler med enmetersregelen. Fem turer med Turbo ble 
gjennomført i alle lokallag, selv om arrangementet i Tromsø med svært mange påmeldte 
måtte utsettes til mars 2022. Interessen for barnas eget Ti på topp-opplegg var rekordstor 
med hele 720 påmeldte deltakere totalt mot fjorårets 543, hvorav 337 av disse var påmeldt i 
Tromsø. 
 
Det er nå til sammen 10 lokale Barnas Turlag spredt i medlemsforeningen, med Barnas 
Turlag Dyrøy og Storfjord som siste tilskudd.  
 

Tilhørighet i 
lokallag 

TT (BT Målselv, 
Tromsø, 
Karlsøy, 
Lyngen, Dyrøy) 

Senja (BT 
Senja) 

Nord-Troms 
(BT 
Nordreisa, 
Kåfjord og 
Storfjord) 

Balsfjord og 
omegn (BT 
Balsfjord) 

Totalt i BT i 
medl.forening 
TT 

Medl. <12 år 
2021 

538 28 35 79 680 

Medl. <12 år 
2020 

609 32 37 83 761 

Medl. <12 år 
2019 

690 48 49 73 860 
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Medl. <12 år 
2014 

307 3 1 10 321 

Endring  
(fjoråret) 

-11,6 % 

(-11,7 %) 

 -12,5 % 
(-33,3 %) 

 - 5,4 % 
(-24,5 %) 

 - 4,8 % 
(+13,7 %) 

- 10,6 % 
(-11,5 %) 

 
2.4.1.2. DNT ung  
Også DNT ung opplevde en nedgang i 2021 i forhold til fjoråret med 32 færre medlemmer og 
en nedgang på 3,9%. Antall medlemmer hos DNT ung i 2021 er 791 mot 823 i 2020. 
Sammenliknet med andre DNT ung-foreninger i landet – er likevel denne nedgangen ikke så 
veldig høy. 
 
Aktivitetene i 2021 har for det meste foregått i Tromsø-regionen. Til tross for mange avlyste 
tiltak grunnet økt smittepress og innstramminger i smitteverninstrukser for aktiviteter, har 
det blitt tatt initiativ og laget en del fine arrangementer og turer – også i samarbeid med 
andre aktører som Grønn ungdom og NJFF. 
 
 

Tilhørighet i 
lokallag 

Troms 
Turlag 

Senja 
Turlag 

Nord-
Troms 
Turlag 

Balsfjord 
og omegn 
Turlag 

Totalt medlemstall i 
DNT ung Troms, i 
medl.foreningen TT 

Med.13-26 år 
2021 

700 24 16 51 791 

Medl.13-26 år 
2020 

728 19 21 55 823 

Medl.13-26 år 
2019 

791 22 17 55 885 

Medl. 13-26 
år 2015 

506 14 5 31 556 

Endring 
(fjoråret) 

-3,85 % 
(-8,0 %) 

 +26,3 % 
(-13,6 %) 

-23,8 % 
(+23,5 %) 

 -7,2 % 
(0 %) 

-7,0 % 
(-3,9 %) 

 
 
2.5 Administrasjon 
Administrasjonen i TT består av 2,5 årsverk, og turlagskontoret holder til i Kirkegata 2, 2. etg. 
Lin Einarsdotter Olsen er daglig leder i 100 % stilling. Mia Kanstad Kulseng sluttet i april, og 
stillingen ble lyst ut våren 2021. I august tiltrådte Merethe Stiberg i 100 % stilling som 
koordinator for BT og DNT ung. Stillingen dekker også andre arbeidsfelt. Nina Brygfjeld er 
ansatt i en 50% stilling som turveileder, med hovedansvar for telefon og kunder i 
åpningstidene, samt henvendelser på e-post, oppfølging av medlemmer og skoleklasser, 
hyttestatistikk og -inntekter.  
 
Daglig leder har det daglige ansvaret for kontordriften og driften av laget. Mye kapasitet går 
også med til møter, representasjon og dokumentasjon i form av rapporter til blant annet 
DNT. Kontoret drives på en god måte, men det er krevende å forsøke å begrense mengden 
overtidsjobbing for de ansatte. Administrasjonen utfordres fortsatt av at nye 
arbeidsoppgaver stadig legges til, uten at gamle forsvinner.  
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Det er gode rutiner og fungerende opplegg for økonomiforvaltningen og generelt sett den 
kontortekniske og administrative siden av driften. Styret utfører også en god del 
administrativt arbeid som dugnad.  Det tas inn litt kart, bøker, klær og turutstyr som selges 
til medlemmene med gode rabatter, men lokalenes størrelse begrenser butikkvirksomheten. 
Korona-utbruddet førte til at turlagskontoret har måttet stenge for publikum i lange 
perioder eller ha låst dør og kun slippe besøkende inn i små grupper. Salget har derfor blitt 
kraftig redusert.  

Kontorlokalene er små og trange, og vi trenger større plass for å skille mellom kundemottak, 
butikk og kontor. Vi er fortsatt på utkikk etter nye, egnede lokaler. Turlaget deler møterom, 
toaletter og kjøkkenfasiliteter med tre andre leietakere i etasjen, men det har vært 
nødvendig å begrense besøk fra kunder og frivillige som følge av pandemien. Telefonen 
besvares i kontorets åpningstid for publikum. TTs grupper og komiteer kunne ta i bruk 
møterommet da myndighetene ga lettelser i smittevernrestriksjonene. De ansatte har 
desinfisert og vasket seg ut av lokalene etter møter og åpningstider i halvannet år. Det har 
gått med noen liter desinfeksjonssprit... I tillegg leier TT et lagerrom til utstyr og 
arkivmateriale i kjelleren på Tempo-gården. Disse lokalene er lett tilgengelige på bakkeplan, 
men det er tidkrevende å gå flere kvartaler hver gang man skal på lageret. I tillegg kommer 
TTs utstyrscontainer i Ramfjord, som er nevnt tidligere.  

2.6 Økonomi 

Driftsregnskapet for 2021 er oppgjort med et overskudd på 347 761 kroner. Etter dette 
utgjør lagets egenkapital kroner 7 361 198. Forutsetningene for fortsatt drift er også i år til 
stede. DNT sentralt søkte Lotteritilsynet om stimuleringsmidler for foreningene samlet, og TT 
fikk tildelt kroner 30 256, som ble utbetalt 29. april. FSG søkte om kroner 64 125 i 
kompensasjon for tapte kursinntekter, og fikk innvilget kroner 33 869 i støtte. Vi er 
takknemlige for fond og midler som har fått utsatt frist på grunn av reduserte muligheter for 
gjennomførelse. 

Kontingentoverføringer (50 kroner per medlem) til lokallag i 2021: 
Balsfjord og Omegn Turlag: kr. 14 900 
Nord-Troms Turlag: kr. 10 650 
Senja Turlag: kr. 13 200 
Sum: kr. 38 750 
FSG (fast sum): kr. 15 000 (FSG inngår i TTs totale årsregnskap) 

2.7 HMS 

TTs nye branntilsyn tiltrådte høsten 2021, etter Bernt Løvlid som har ivaretatt branntilsyn på 
hyttene i en årrekke. TT har et godt system for brannforebygging på hyttene. Både ildsted, 
pipe, brannslukkere, brannmeldere, gassapparater og slanger gjennomgås systematisk. Det 
er info om sikker bruk av ovn og gassapparat på hyttene. Vårt mål er at det skal være sikkert 
å oppholde seg på TTs hytter. 

Kontoret sorterer søppel. Når det gjelder hyttene skal besøkende ta med eget søppel hjem. 
Det er dessverre et vedvarende problem at søppel etterlates på hyttene. I Sør-Norge er det 
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søppeldeponi på mange ubetjente og selvbetjente hytter, et system som er uaktuelt her 
nord.  

2.7.1 Risikovurdering 
Flere hendelser i Nord-Norge i løpet av 2021 har skjerpet turlagets oppmerksomhet rundt 
risiko og risikovurdering. En hyttebrann på Andøya i januar kostet fem mennesker livet. 
Brannårsaken forble ukjent. I april måtte 11 personer søke ly på Skarvassbu som følge av 
vanskelige værforhold og svært dårlig sikt. Det medførte avisskriverier og debatt rundt låsing 
av hytter og behov for en sikringsbu. På en fellestur til Higravtind på Austvågøy i regi av 
Lofoten turlag i mai falt en av turdeltakerne i en bratt snørenne på vei nedover. Varsling, 
livreddende førstehjelp og redningsaksjon ble igangsatt, men livet stod ikke til å redde. I juli 
hadde vi et uhell som lett kunne endt fatalt da en ganglem på bru over Iselva i Rostadalen 
løsnet og en mann falt i elva. 

Samlet har dette ført til at TT hatt samtaler med Tromsø Røde Kors og Norsk Folkehjelp for 
gjensidig å øke kunnskapen om hverandres arbeid. Et mulig samarbeid om ei sikringsbu i 
området rundt Skarvassbu har også vært drøftet. For å øke brannforebygging og -tilsyn har 
TT i år fått nye, meget kompetente branntilsyn med fire frivillige fra Tromsø brann og 
redning. Vi har også fått et eget Bruutvalg som skal kartlegge, inspisere og prioritere 
vedlikehold og fornyelse for alle bruer på Troms Turlags stinett. 

Turlaget er i dialog med DNT sentralt om ansvar knyttet til bruer i vårt område. 
Det vil alltid være risiko forbundet med friluftslivsaktiviteter, og den enkelte kan ikke fritas 
for et personlig ansvar. Samtidig søker TT å minimere risiko gjennom grundig 
forhåndsvurdering og tilrettelegging. 

Skriftlig risikovurdering er obligatorisk i forkant av alle fellesturer, samlinger og kurs. HMS-
regelverk for TT implementeres i hele organisasjonen, og risikovurderingsskjema for 
dugnader på hyttene skal utfylles i forkant. Alle plikter å følge TTs sikkerhetsrutiner og rette 
seg etter regler og risikovurderinger – dette gjelder også deltakere. Uhell unngås ikke ved å 
fylle ut et skjema der vi vurderer risiko, men ved den bevisstgjøring som skjemaene bidrar til 
for de ansvarlige for aktiviteten. Risiko søkes begrenses til et akseptabelt nivå og de 
involverte er bedre i stand til å møte uhell. 

2.7.2 Uhell ved aktiviteter i regi av Troms Turlag  
Et hyttetilsyn skadet hælen under en tilsynstur. Hun skled på en løs stein og fikk brudd i 
hælen, som medførte operasjon og gipset fot. Hun er nå på bedringens vei, og har hatt nytte 
av DNTs forsikring av frivillige hos Gjensidige.  

En frivillig i merkeutvalget skadet ryggen da han skulle frakte ut klopper til startsted for 
skutertransport ut i terrenget. Uhellet skjedde da han skulle koble en stor boggihenger til 
bilen, der bremsene var frosset fast til de delene av hjulene som går rundt. Ved forsøk på å 
løfte mer enn halvparten av hengeren, som har en betydelig vekt, pådro han seg en 
muskulær skade i ryggen. Han har fått både legehjelp og fysioterapibehandling, men er 
fortsatt ikke helt bra. Også denne skaden ble meldt inn til DNTs frivilligforsikring hos 
Gjensidige, men ble ikke dekket av forsikringen. Gjensidige begrunnet dette med at skaden 
på kroppen ikke hadde blitt forårsaket av «en plutselig, ytre fysisk hendelse». 
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Det har ikke vært skader eller ulykker på kontoret. 

2.8 Troms Turlag takker

Troms Turlag er en stor organisasjon som drifter mange hytter og alt av tilhørende 
infrastruktur, i tillegg til å tilby fellesturer. Det er mange hoder og hender i sving for å få det 
til; hyttetilsyn, brubyggere, stimerkere, turledere, kursholdere for turledere – alle bidrar de 
frivillig med sine ressurser. På mange måter er brukerne også frivillige bidragsytere til at det 
hele går rundt, for det ligger stor tillit i forventningen om at alle betaler for seg og rydder og 
ordner så det blir trivelig til de neste. Men, ingenting av dette skjer av seg selv, noen må ville 
det. Turlaget trenger flere slike, folk med alle slags kompetanser og med lyst til å være med. 
Kjenner du noen slike som du kan invitere med inn i turlagsfamilien? 
For å parafrasere en stor kommersiell organisasjon, så er Turlaget «litt ditt», for når alle 
bidrar får alle glede av det. Troms Turlag takker alle ildsjeler, og ønsker alle nye hjertelig 
velkommen. 

Vi har en lang rekke samarbeidspartnere og hjelpere som fortjener en ekstra takk, blant 

annet: Fjelltjenesten, SNO, den britiske helikopterstyrken Clockwork på øvelse i Troms, Halti 

Nasjonalparksenter, Avinor Tromsø, Tromsø City to Summit, Friluftsbutikken, Tromsø Ski & 

Sykkel, Andresen Våpenforretning, Exolo, Sport 1 Sjøvegan, Bardu Sport, Tromsø Outdoor, 

Saraelv Villmarksenter, Neumann Bygg, Montér Per Strand,  LPG Skattøra, Tromsø 

Kommune, Marianne Abeler i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Norsk Folkehjelp 

avdeling Tromsø, Tromsø Røde Kors, Ramirent, Tromsø Arbeiderforening, Tromsø Idrettsråd, 

Ishavskysten Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Forum for natur og 

friluftsliv, Norsk Friluftsliv, Drytech, Solneset Skole og Ramfjord grendehus. Tromsø 

Alpinpark. Takk til alle som har gitt Troms Turlag økonomiske tilskudd og gode rabatter på 

innkjøp i 2021.  

Veterangruppa på en av sine mange, fine tirsdagsturer. Foto: Bjørnar Seljehaug 
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Vedlegg 1: Besøksstatistikk hytter 2021 

Vedlegg 2: Årsregnskap med noter 2021 

Vedlegg 3: Årsrapport DNT vandring Troms 2021 

Vedlegg 4: Årsrapport Hytteutvalget 2021 

Vedlegg 5: Årsrapport Merkeutvalget 2021 

Vedlegg 6: Årsmelding DNT Fjellsport Troms 2021 
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Vedlegg 10: Årsrapport Bålturgruppa 2021 

Vedlegg 11: Årsrapport Fjellvåken 2021 

Vedlegg 12: Årsrapport Naturvernutvalget 2021 

Vedlegg 13: Årsmelding Senja Turlag 2021 
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Hvor er Turbo? Fra en konkurranse i Barnas Turlag. Foto: Merethe Stiberg 


