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Naturopplevelser for livet
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INNHOLD
MEDLEMMER

Bergen og Hordaland Turlag hadde i 2017 hele 30 865 
medlemmer! For Bergen og Hordaland Turlag føyer 2017 seg inn 
i rekken av år med medlemsvekst. I 2017 var veksten på 1608 
medlemmer, som utgjør en økning på 5,5 prosent (mot 7,5% 
økning i 2016).

LOKALE TURLAG

Bergen og Hordaland Turlag har i 2017 14 lokallag;
Askøy Turlag, Fusa Turlag, Odda/Ullensvang Turlag, Kvinnherad 
Turlag,  Stord-Fitjar Turlag, Austevill Turlag, Kvam Turlag, Os Turlag, 
Sund Turlag, Bømlo Turlag, Osterøy Turlag, Fjell Turlag, Nordhord-
land Turlag og Samnanger Turlag. 

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største 
friluftslivsorganisasjon med over 30.000 medlemmer. 
Organisasjonen ble grunnlagt i 1890. Foreningens formål er å 
tilrettelegge for et aktivt, enkelt og naturvennlig friluftsliv.
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Skitur ved BT-hytten på Mjølfjell - Foto: André Marton Pedersen 
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ÅRET I BILDER

Skitur til Kiellandbu i Bergsdalen, januar 
2017.

Seminar om Verdi av urørt natur, april 
2017, Bergen.

Turledersamling med kurs i kajakkpadling

KOM DEG UT-dagen på Fløyen 

OPPTUR i Bergen 3.mai 2017

Sommeravslutning til Redningshytten -aktiv 
til 100/Kanadaskogen-gruppa. 12. juni 
2017

Fellestur fra Hallingskeid til Geiterygghytta

7-fjellsturen 2017

Offisiell åpning av Skålabu. Sponsor Petter 
Bjørstad klippet snoren. Med kniv. 

Cathrine Horn på vei mot Kvanndalstind.  
Fra alpinsamlingen i Romsdalen

Kom deg ut dag Bergen - Natt i naturen 

Grønn Fredag, 24. november 2017

Regjeringen sier nei til kraftutbygging i 
Øystesevassdraget. Historisk møte i Mar-
ken med Erna Solberg og Terje Søviknes.

Offisiell åpning av BT-hytten på Vesete på 
Mjølfjell, 29. oktober 2017. Øyulf Hjerte-
nes, sjefsredaktør i BT og Helene Ødven.

Førjulskos på Hallingskeid med DNT Ung

KOM DEG UT-dagen, Stord-Fitjar Turlag 

Byråder på ferskingkurs ved Skomakerdiket 
på Fløyen

Turboklubben på telttur i Ervikane

Foto: Nina Sommerfelt PettersenivenFoto: André Marton PedersenFoto: André Marton Pedersen
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Foto: Trude IversenFoto: Einar SleireFoto: Endre Rieber Sommersten

Foto: Torill Refstad AaseFoto: Sigrid Kvåle MyksvollFoto: André Marton Pedersen

Foto: André Marton Pedersen Foto: Einar Sleire Foto: Einar Sleire

Foto: André Marton PedersenFoto: Hild Fjermestad AaseFoto: André Marton Pedersen
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NATUROPPLEVELSER 
FOR LIVET

VERDIER

SPENNENDE
 DNT skal by på utfordrende og 
spennende opplevelser for alle.

TROVERDIG 
Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i 

hele organisasjonen.

INKLUDERENDE 
 DNT skal ha et turtilbud der alle 

føler seg velkomne, også de som ikke 
kjenner oss fra før.

ENKELT 
Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden 

ved det enkle friluftslivet.

NATURVENNLIG 
DNTs virksomhet med aktiviteter, 

hytter og ruter skal være naturvennlig.

Kaldavass, Voss Utferdslag - Foto: André Marton Pedersen 
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HYTTEANLEGGLOKALLAG

1400 KM                                                      

 [ 36 UBETJENTE HYTTER ]

24 050

5,8%

TURER OG KURS TURDELTAKERE NY HYTTE

ØKNING MEDLEMMER

NYE TURLEDERE DUGNADSTIMER

KVISTELØYPER DUGNAD I ÅRSVERK MERKEDE SOMMERSTIER

MEDLEMMER

ØKNING I HYTTE-
OVERNATTINGER

OVERNATTINGER
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ST YRE T S ÅR SBERE TNING 2017

SENTR ALE HENDEL SER  
OG HOVEDOPP GAVER I  2017
I 2017 nådde Bergen og Hordaland Turlag, inkl. lokallag, et 
medlemstall på 30.865 medlemmer. Helt siden 2002 har Tur
laget hvert år satt medlemsrekord og i 2017 ble økningen 1.608 
medlemmer sammenlignet med 2016.

Styret har som mål å få lokallag i alle kommuner i Hordaland. 
I 2017 kom vi nærmere dette målet, og vi er meget tilfredse 
med at det nå er dannet nye lokallag i både Vaksdal og Ulvik. 
De nye lokallagene er godkjent av styret og Fellesmøtet, og 
stiftelses møtene vil bli i februar 2018. Med dette er det, inklu
sive Voss Utferdslag, turlag i 27 av Hordalands 33 kommuner.

BHT sitt hovedmål er få flest mulig ut på tur. I 2017 arrangerte 
Turlaget med alle sine grupper og lokallag nær 1800 turar og 
kurs, med til sammen over 125 000 deltakere.

7og 4fjellsturen hadde i 2017 et deltagerantall på 6 707. 
For første gang ble det i 2017 også arrangert en trefjellstur. 
Trefjellsturen ble en suksess og fikk 728 deltagere.

Arrangementet Opptur for 8klassinger ble i 2017 arrangert 
for 13. gang og hadde til sammen nær 6 000 deltakere inkl. 
lokallagene.

I Bergen har det blitt etablert en ny XUng gruppe, og det har 
også blitt dannet flere nye Turboklubber med faste aktiviteter.

Utdanning av turledere er viktig. Både frivillige og ansatte har 
avholdt kurssamlinger forskjellige steder i fylket. Til sammen 
har Turlaget fått 98 nye turledere.

Den gode utviklingen i hyttebesøket fortsatte i 2017 og antal
let på overnattinger på hyttene økte med 5,8 % i forhold til 
foregående år til 23 548 overnattinger.

Søndag den 2. juli var det offisiell åpning av Skålabu. Selv om 
det var mye snø i fjellet og sluddbyger var åpningsfesten godt 
besøkt. Fjellmannen og Skåla – entusiasten Petter Bjørstad 
fikk æren av å erklære Skålabu for offisielt åpnet.

I 2017 fikk BHT en storslått gave fra Bergens Tidende i 
anledning avisens 150 årsjubileum,  nemlig deres hytte på 
Vesete. BThytten på Vesete ligger på tmerket sti mellom 
Mjølfjell og Ulvik. Etter en mindre tilpasning, samt bygging 
av nytt utedo og lager kunne hytten åpnes søndag den  
29. oktober. Det ble arrangert fellestur fra Mjølfjell i 
anledningen åpningen, og ble en flott forsamling med 

OM VIRKSOMHETEN
Bergen og Hordaland Turlag er en medlemsorganisasjon 
som skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig 
friluftsliv. Turlaget har kontorer i Marken i Bergen. Turlaget, 
inklusive lokallagene, dekker geografisk store deler av fylket.
Dugnadstankegangen og frivillig arbeid fra medlemmene er 
bærebjelken i Turlagets virksomhet. I 2017 ble det lagt ned 
omlag 90 000 timer med frivillig arbeid i Turlaget. 

ØKONOMI
Regnskapet for 2017 viser et årsresultat som budsjettert. Dette 
er styret godt fornøyd med, ikke minst pga. at betydelige 
arbeider med å rehabilitere underetasjen på Alexander 
Grieghytten er utgiftsført over driften.

Egenkapitalen er tilfredsstillende. Styret ser positivt på 
fremtiden og er opptatt av at laget skal ha en sunn og god 
økonomi. Midler som tilfaller organisasjonen skal benyttes til 
å gi medlemmene et variert og attraktivt tilbud.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
Styret bekrefter at den forutsetningen er tilstede. Det er styrets 
vurdering at regnskapet viser et rettvisende bilde av resultat 
og stilling pr. 31. desember 2017.

ARBEIDSMIL JØ
Styret mener arbeidsmiljøet er godt, og er stadig opptatt av å 
utvikle dette. Sykefraværet utgjør 2,94 %. Sykefraværet skyldes 
i hovedsak fravær som ikke er relatert til arbeidssituasjonen.

Virksomheten har ikke vært rammet av alvorlige ulykker eller 
skade på personer  verken på ansatte eller medlemmer som 
bidrar med frivillig arbeid. Kriseberedskapsteamet i BHT 
avholdt høsten 2017 beredskapsøvelse.

Styret mener å ivareta kravene til likestilling. Administrasjonen 
består av 12 kvinner og 6 menn pr. 31.12. Styret består av 11 
medlemmer hvorav 6 er kvinner. Styrets leder og nestleder er 
menn. Styret er opptatt av at organisasjonen skal representere 
bredde i alder, kjønn og kompetanse. Styret ser ikke behov for 
å iverksette spesielle tiltak for å oppnå jevnere likestilling.

Y TRE MIL JØ
Hele virksomheten har som mål å utøve aktivitetene på en 
naturvennlig måte og i størst mulig grad verne sårbar natur. 
Styret mener at virksomheten drives i tråd med formålet. 

Skitur Finse til Jøkulhytta på Hardangerjøkulen med turleder Jon Fraczak - Foto: André Marton Pedersen 

1
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fjellentusiaster fikk høre sjefredaktør Øyulf Hjertenes sin 
åpningstale. I en tid hvor hytten ble stadig mindre brukt av de 
ansatte var BT opptatt av at hytten skulle komme allmenheten 
til gode. Med gaven fulgte det båt, båthus, det meste av 
Vesetvannet og et fjellområde på 5,84 km²!

På Osterøy har Osterøy Turlag rehabilitert et gammelt naust 
slik at Turlaget har fått sitt første kajakknaust.

For Bergen og Hordaland Turlag er det viktig å ta godt vare på 
alle hytteanleggene. Også i 2017 er det utført vedlikehold på 
hytteparken. På Alexander Grieghytten er det gjort et stort løft 
ved at underetasjen er rehabilitert og det er bygget nytt dusj
anlegg med badstu og garderober. Det vil også bli montert en 
heis til underetasjen, og når det er gjort vil hytten representere 
et meget godt tilbud også til funksjonshemmede.

I 2017 arbeidet Turlaget med å avklare muligheter og 
rammebetingelser for en mulig ny større betjent hytte ved 
Trolltunga. På et folkemøte i Odda den 30. august viste det seg 
imidlertid at det er sterk motstand mot en slik hytte i deler av 
lokalbefolkningen.

I mangel på et entydig og bredt forankret politisk vedtak i 
Odda kommune har BHT besluttet å legge hytteprosjektet 
ved Trolltunga til side.

På Turlaget sitt årsmøte den 5. april var det tid for utdeling 
av Solrenningsprisen. Årets Solrenningspris ble gitt til Nina 
Sommerfelt Pettersen for hennes sterke engasjement for 
DNT Ung.

Årets fellesmøte ble avholdt på Os 11.12. november. Os Turlag 
hadde et godt og innholdsrikt arrangement. Ordfører Maria 
Bruarøy holdt tale og hedret det frivillige arbeidet i Turlaget.

Når det gjelder naturvern står året 2017 i en særklasse. Bergen 
og Hordaland Turlag har i mange år arbeidet meget aktivt for 
å hindre kraftutbygging av Øystesevassdraget - et av de siste 

store vassdragene i regionen som fremdeles renner fritt helt fra 
fjellet og ned til fjorden. Mandag den 28. august vil for alltid 
være en merkedag for naturvernet. Da besøkte statsminister 
Erna Solberg og olje og energiminister Turlaget sammen med 
en gruppe politikere fra de øvrige partiene på borgerlig side. 
Til fullt oppbud av riksdekkende medier, TV og radio, slapp 
de nyheten om at søknadene om kraftutbygging er avslått for 
hele Øystesevassdraget. I ettertid er det også kommet signaler 
om at vassdraget vil bli varig vernet.

DNT sentralt kåret saken om Øystesevassdraget til «Årets 
Politiske gjennomslag».

Også i 2017 har Turlaget profilert seg på en god måte i media. 
Turlaget er stadig både på TV, i radio og i aviser. Medlemsbladet 
Sti og Varde holder en høy standard og tilbakemeldingene fra 
leserne er gode. Tursenteret er et flott møtested for fjellfolk. 
Nettsidene våre er nå også tilgjengelig på engelsk. Det er 
laget videopresentasjon av alle hyttene og disse videoene er 
nå tilgjengelig på UT.no

I 2017 gjennomførte DNT en omfattende omdømmeundersøkelse 
både blant medlemmer og ikke medlemmer. Det kom frem at 
DNT har er meget godt omdømme og står sterkt i befolkningen.

Bergen og Hordaland Turlag er stadig den nest største 
medlemsforening i Den Norske Turistforening. Vi har et aktivt 
medlem i landsstyret, og er ellers stadig aktive i viktige saker 
for både Turlaget og DNT.

Styret vil takke både administrasjonen og frivillige i alle deler 
av organisasjonen for innsatsen. Styret er imponert over den 
dugnadsviljen og det engasjementet som ildsjelene viser år 
etter år. Nettopp dette er noe av det aller beste med Bergen 
og Hordaland Turlag og hele DNT!

Styret betrakter året 2017 som et svært godt år for Bergen og 
Hordaland Turlag.

Offisiell åpning av BT-hytten på Vesete på Mjølfjell - Foto: André Marton Pedersen  
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BERGEN OG HORDAL AND TURL AG 
OG DEN NORSKE TURISTFORENING

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsor
ganisasjon, med 30 865 medlemmer i 2017. Organisasjonen 
ble grunnlagt i 1890, den gang under navnet Turistforeningen 
for Bergen By og Stift. Vi fylte således 125 år i 2015. Bergen 
og Hordaland Turlag er tilknyttet Den Norske Turistforening 
(DNT), som nå har over 300.000 medlemmer. 

F ORMÅL
Den Norske Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt, 
allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets 
natur og kulturgrunnlag. 

VISJON
Naturopplevelser for livet!

VERDIGRUNNL AG
Spennende
Troverdig
Inkluderende
Enkelt og ekte
Naturvennlig

HY T TENE , STIENE OG RUTENE
Det er de lokale medlemsforeningene som eier og driver 
DNTs over 550 hytter, merker stiene, kvister løypene om 
vinteren og arrangerer turer og kurs. Til sammen vedlikeholdes 
et nett på om lag 22.000 km merkede sommerstier og rundt 
4300 km kvisteløyper. 

TURER , KURS OG ARR ANGEMENTER
DNTs medlemsforeninger er spesialister i turvirksomhet. Det 
utdannes turledere med stor kompetanse både for sommer og 
vinterturer. Årlig arrangeres flere tusen turer, kurs og andre 
arrangementer med rundt 627.000 deltakere til sammen. 

OMFAT TENDE DUGNADSVIRKSOMHET
Det er den omfattende dugnadsånden som er grunnlaget for 
DNTs virksomhet. Det blir registrert rundt 750.000 dugnads
timer over hele landet hvert år.

DNT SOM SAMFUNNSAK TØR
DNT arbeider for å gi friluftslivet gode rammevilkår. I snart 
hundre år har DNT vært engasjert i arbeid med vern av 
natur i Norge. Det er DNTs holdning at alle skal ha en fri og 
ubegrenset opplevelse av natur. Denne rettigheten er nedfelt 
i allemannsretten og er viktig for foreningens verdigrunnlag.

VÅRT OMDØMME
Den Norske Turistforening er blant topp 5 på omdømme 
målinger og 97% av befolkningen kjenner til DNT.

Turledere ved Fonnabu - Foto: Hild Fjermestad Aase OPPTUR 4. mai 2016 - Foto: André Marton Pedersen 
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BERGEN OG HORDABL AND TURL AG 
SOM MEDLEMSORGANISASJON

3.1  MEDLEMSU T VIKLING 

For Bergen og Hordaland Turlag 2017 ble et år med ny medlemsrekord på 30.865 medlemmer. 
For Bergen og Hordaland Turla føyer 2017 seg inn i rekken av år med medlemsvekst. I 2017 var 
veksten på 1608 medlemmer, som utgjør en økning på 5,5 prosent (mot 7,5% økning i 2016). 
Spesielt må det fremheves at den største økningen er blant studenter som har en økning på 24,8% fra 
2016, mens økning blant skole ungdom er på 9,7%, seniorer er på 7% og barn er på 6,4%. I DNT 
for øvrig var medlemsveksten på 6,1% prosent, til et medlemstall på over 300 000 medlemmer.

Skitur på Vestlandet - Foto: Espen Haagensen 

3
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Figurene over viser medlemsutvikling i de forskjellige medlemsgruppene. 

Kommunene Eidfjord, Granvin, Jondal, Øygarden og Tysnes har ikke noe lokalt turlagstilbud under DNT i 2017.  
Voss Utferdslag er en selvstendig medlemsforening under DNT. Sveio og Etne er organisert under Haugesund Turistforening. 

3.2  FRIVILLIGE  SOM 
BÆREBJELKE 

Frivillig arbeid er bærebjelken i virksomheten til DNT og  
Bergen og Hordaland Turlag. Frivillige står for:

◊ Drift av og tilsyn med hytter, samt annet dugnadsarbeid 

◊ Merking av løyper og brosikring

◊ Turledelse, instruksjon og hyttevertskap

◊ Organisering og gjennomføring av turer, kurs og mange 
typer arrangement 

◊ Styreverv og tillitsverv 

Uten de frivilliges innsats ville ikke Bergen og Hordaland Turlag 
kunnet opprettholde det brede aktivitetstilbudet. All frivillig inn
sats, små og store gjøremål, er gull verdt for turlagsfellesskapet.

Det har vært utført en betydelig innsats med frivillig arbeid 
i BHT også i 2017. Hele 90.036 timer (83.717 timer i 2016 
(47,8 årsverk)) er statistikkført som frivillig arbeid i 2017, som 
omregnet blir ca. 51,4 årsverk (1.750 timer pr. år). Det er en 
økning i dugnadstimer på 3,6 årsverk. Både antall timer for 
styrearbeid, dugnadsarbeid, turledere og instruktører har økt, 
og økningen er størst i lokallagene.

Noe av bakgrunnen for økt frivillighet i organisasjonen:

◊ Flere nye Turbogrupper i Bergen 

◊ Flere grupper – (Barnas Turlag, DNT Ung)

◊ Flere nærturer, spesielt turposter

◊ Flere utdannede grunnleggende turledere og 
sommerturledere

◊ Et utvidet tilbud med flere turledere (hverdags- og nær
turene)

◊ Administrative ressurser til å koordinere og støtte 
frivilligheten

◊ Mange lokale stiprosjekter. Planlegging, rydding, merking. 
inkl. bygging av lavvoer. Arbeid mht. kysthytte.

Medlemstype 2015 2016 Endring % 2017 Endring %

Familie hoved 0 1 188 1 188 1 638 450 37.9 %

Hoved 12 419 11 325 -1 094 -8.8 % 11 212 -113 -1.0 %
Student 1 258 1 426 168 13.4 % 1 485 59 4.1 %

Honnør 3 147 3 242 95 3.0 % 3 469 227 7.0 %
Livsvarig 211 221 10 4.7 % 223 2 0.9 %
Barn 3 309 2 250 -1 059 -32.0 % 2 011 -239 -10.6 %
Skole   1648 1 157 -491 -29.8 % 1 039 -118 -10.2 %

Husstand 5 220 4 421 -799 -15.3 % 4 336 -85 -1.9 %
Familie husstand 0 4 027 4 027 5 452 1 425 35.4 %

Totalt 27 212 29 257 2 045 7.5 % 30 865 1 608 5.5 %

Inne i tallet for familie husstand ligger nå mange barn og ungdommer.  Det er derfor nedgang i barn og ungdoms medlems
typer, men en stor økning i familie husstand

ANTALL MEDLEMMER

 Figur over viser økning i dugnad over de siste 12 årene
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3.3 TILLIT SVALGTE

ÆRESMEDLEMMER 
Bernh. Engelsen (d), Einar N. Henriksen (d), Anton Berge 
(d), Waldemar Platou (d), Øivind Eng (d), Anders Gjerde (d), 
Inga Jensen (d), Per O. Haugen (d), Sigurd Stinessen (d), Carl 
Fredrik Kolderup (d), Gustav Mæland (d), Olav Chr. Pedersen 
(d), Nils A. Sørensen (d), Aksel Foyen (d), Reidar Stiegler 
(d), Birger Refsdal (d), Jørgen Faye, Torbjørn Kaland, Svein 
Træland, Kåre Eik, Lasse Skeie, Per Ekeland, Steinar Olsen, 
Johannes Øvreås og Kirsten Søgnen.

HEDERSKNAPPEN
Birger Tomasgard, Hans Kristian Junge, Sigurd Arnesen, 
Frode Bekkestad, Håkon Bertelsen, Erik Brendehaug, Børge 
Brundtland, Otto Bårholm, Geir Davidsen, Kristin Digranes, 
Hans Dørmenen, Jacob Eide, Geir Eidsvik, Kåre Eik, Per 
Ekeland, Anne Kristin Eldøy, Åse Aune Endresen, Anne Kari 
Enes, Jørgen Faye, Hermund Fenne, Kari Finnborud, Petter 
Fredriksen, Leif Fykse, Nils Gausvik, Jan Gideonsen, Torhild 
Hage, BjørnOlav Hagesether, Margit Hauge, Arne Haugland, 
Gunvor Heggdal, Gudrun Heggland, Helge Hellevik, Terje 
Hellingsrud, Ingeborg Helvik, Gerd Hestenes, Jarle Hevrøy, 
Asle Hindenes, Ivar Ingnes, Thorbjørn Kaland, Gunnar 
Kleveland, Øyvor Larsen, Knut Larsen, Håkon Loen, Johan 
H. Lundbo, Knut Mehl, Rolf Mo, Oddvar Mork, Emil Myhre, 
Steinar Olsen, Tor Schumann Olsen, Kjell Pedersen, Inger 
Pettersen, Rolf Ryttvad, Magne Johan Rørvik, Aslaug Røthe, 
Solveig Tuvin Sagehaug, Johanna Samuelsen, Johannes Sekse, 
Per Senneset, Lasse Skeie, Dag Sletten, Bjarne Strand, Wenche 
Strømme, Helge Sunde, Johnny Sundt, Leif Sæterdal, Kirsten 
Søgnen, Olav Thon, Geir Thorkildsen, Ingvald Torkildsen, 
Svein Træland, Tor Tyse, Jacob Valle, Fridtjof Wiese, Hallstein 
Wikne, Gustav Øen (d), Øivind Øvrebotten, Johannes Øverås.

SOLRENNINGSPRISEN (BERGEN 
OG HORDAL AND TURL AGS 
FRIVILLIGHET SPRIS)
Rita Mathisen (2010)
Sigrun Haarklau (2011)
Helge Tellevik (2012)
Thomas Hisdal (2013)
ElseKarin Leikvoll Gundersen (2014) 
Arild Halvorsen (2015)
Jørgen Varden (2016)
Nina SommerfeltPettersen (2017)

ST YRET ET TER ÅRSMØTET I  2017
Styreleder: Tore J. Smidt: Styremedlemmer: Pål Kristian 
Haugetun (nestleder), Siv Høgtun, Elisabeth Eide, Svein 
Bergset, Mons Ove Hauge, Fredrik Mortensen, Sara Petrine 
Solli Veierød, Mette Nygård Havre, Kristin Ulvang, Vibeke 
Reigstad.

KONTROLLUT VALGET 
Per Ekeland (leder), Beate Korsøen og Øyvind Bjørkås.

REVISJON
Steinbakk Revisjon AS.

VALGKOMITEEN 
Einar Johan Grieg, Børge Brundtland, Anne Kari Enes, Torild 
Hage (varamedlem).

ST YREGODK JENTE UT VALG
Hederstegnutvalg: Anne Kari Enes (leder), BjørnOlav 
Hagesether, Jane Britt Daae, Per Ekeland, Trude Iversen.

Sikkerhetsutvalg: Per Ove Oppedal (leder), Ståle Grimen, 
Torstein Tylden, Linn Senneset. 

Hytteutvalg: Tore Johan Smidt, Karl H. Olsen, Johnny Bjørge, 
Marit Djupvik.

Utvalg for rute og bru: Johnny Bjørge, Helge Tellevik, Einar 
Bertelsen, Jan Ivar Berge.

Turlederutvalg: Johnny Ytreland (leder), Jill Iren Berge, Ingrid 
Hundvin, Carl Martin Hansen, Vibeke Reigstad, Birgithe Roald 
(adm. janjuli), Linn Senneset (adm. julides).

Naturvernutvalg: Torild Hage (leder), Terje Aarsand, Kristine 
Timberlid, Tor Myking, Even Nordø, Oddvar Skre, Sølve 
Sondbø, Torill Refsdal Aase, Nicolas Rodriguez.

Redaksjonsutvalg, Sti og Varde: Thorbjørn Kaland, Ågot 
Caroline Nilssen, Birger Tomasgaard, Mette Nygård Havre, 
Einar Sleire, André Marton Pedersen og Torill Refsdal Aase. 

Nærmiljøturlederutvalg (Bergen): Rita Mathisen (leder), 
AnneBrita Skuseth, Dagny Gran Pedersen, Elisabeth Eide, 
Tore Fagerli Nilsen, Jørgen Dalstrøm.

ADMINISTR A SJONSGODK JENTE UT VALG
Hyttedriftsutvalg (ikkje aktivt): Marit Djupvik, Ole Kristian 
Johannessen, BjørnOlav Hagesether, Pål Kristian Haugetun.

Økonomiutvalg: Tore Johan Smidt, Pål Kristian Haugetun, 
Helene Ødven, Catrine Frei

Representasjonsutvalg: Tore Johan Smidt, Børge Brundtland, 
Else Karin L. Gundersen, Per Ekeland.

SENTR ALE ST YRER OG UT VALG
DNTs landsstyre: Børge Brundtland 
DNTs skolegruppe: Sigrid Kvåle Myksvoll
DNT Ung landsstyre: Konstantin Plotkin 
og Fredrik Asche Kaada
Valgkomiteen DNT Ung: Ingen pr i dag.
DNTs ungdomsforum: Silje Valla
Valgkomiteen DNT: Ingen pr i dag. 
DNTs Domsutvalg: Ingeborg Helvik
DNTs salgsvareutvalg: Einar Sæther 

Nina Sommerfelt Pettersen mottar Solrenningsprisen - Foto: André Marton Pedersen 

DNTs hytteutvalg: Marit Djupvik
DNTs økonomiutvalg: Børge Brundtland
DNTs fjellsportstyre: Joachim Agledal
DNTs Naturvernutvalg: Nicolas Rodriquez
DNTs Samhandlingsutvalg: Trude Iversen
DNTs Fjellsportutvalg: Helene Ødven
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3.4 ADMINIS TR A SJON 

Antall årsverk i 2017 utgjør 16,5 hvorav 2 personer har redusert 
stilling. Tilsvarende tall for 2016 var 17,5. Antall årsverk er 
inkludert bruk av ekstrahjelp, vikarer og timelønnet personal, 
som utgjør ca. 0,4 årsverk.

17 personer har fast stilling i Turlaget. En person har vært ansatt 
som vikar og en person på kortsiktig prosjekt. I Tursenteret 
har 24 personer vært ansatt som deltidsmedarbeidere torsdag/
lørdag og i ferier. Turlaget er ikke arbeidsgiver for koordinator 
for Forum for Natur, men vedkommende deltar på alle sosiale 
arrangement og deler av personalgodene.

I 2017 var Einar Sleire vikar for Torill Refsdal Aase (fra 
november 2016) i 50% stilling mens hun var ute i sykemelding 
i forbindelse med en operasjon. Aase var tilbake gradert fra 
mars. Deretter var Einar vikar for André Marton Pedersen i 
100% stilling mens han var ute i pappapermisjon sommeren 
2017. Fra høsten arbeidet Einar på engasjement for å filme 
utvalgte ruter inn til Turlagets hytter.

Elise Hessevik ble engasjert i april for å avlaste daglig leder 
som arbeidet ekstra med prosjektet turisthytte på Trolltunga. 
Hordaland fylkeskommune dekket dette med midler fra 
regional utvikling.

Fra sommeren gikk Birgithe Roald i svangerskapspermisjon, 
og Linn Senneset var hennes vikar som avdelingsleder for 
aktivitet. Synnøve Bernes var vikar i stillingen som fagansvarlig 
for Barnas Turlag og nærmiljø. Bernes sluttet i desember og 
stillingen ble delt i to og Elise Hessevik ble engasjert som 
ansvarlig for Barnas Turlag (60%) og Einar Sleire som ansvarlig 
for nærmiljø og prosjektet bynært friluftsliv (60%). Begge fra 
1. desember. Einar Sleire er fremdeles engasjert i 20% stiling 
i informasjonsavdelingen.

Fra 13. mars ble Sigrid Vaage Myksvoll ansatt i fast stilling som 
prosjektansvarlig for folkehelse i Turlaget. Fra 1. september 
var Turlaget i gang med en 100% prosjektstilling for å drive 
ferskingkurs i ungdomsskolen i Bergen. Kaspar Skjulhaug ble 
engasjert i stillingen.
 

 Personaltur i Stølsheimen - Foto: André Marton Pedersen 
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ADMINISTRASJON

På vei mot Voss fra Gråsia - Foto: Hild Fjermestad Aase 

Helene Ødven
Daglig leder

Trude Iversen
Organisasjonsleder/Nestleder

Johnny Bjørge
Hytter, ruter, nærområde

Marit Djupvik
Hyttedriftansvarlig

Nicolas Rodriguez
 Naturvernansvarlig

Catrine Frei
Regnskapsansvarlig

Elise Hessevik
Engasjement/vikar

Engasjert på prosjekt fra 18. april i 40% stilling knyttet til midler fra pro-
sjekt turisthytte på Trolltunga. Deretter engasjert som vikar for ansvarlig 
Barnas Turlag frem til 17. august 2018 i 60% stilling.

André Marton Pedersen
Informasjonsleder	

Pappapermisjon sommer 2017

Torill Refsdal Aase
Redaktør Sti og Varde, info

Sykmeldt fram til mai grunnet operasjon. Deretter gradert sykemelding fra  
6. mars med 85%, 50% tilbake fra 22. april og arbeidet hovedsakelig for 
hytte og ruteavd. med rutedrift.

Einar Sleire
Engasjement/vikar

Prosjekt- og vikariatstillinger i informasjonsavdelingen gjennom hele 
året. Blant annet: Vikar for Torill R. Aase 50% stilling som informasjons-
medarbeidar frå 15. november og fram til 15. juni 2017. Vikar for Andrè 
Marton Pedersen i 100% stilling som informasjonsleder frå 15.juni fram 
til 15.september.

Birgithe Roald
Leder for aktivitetsavdelingen

Svangerskapspermisjon fra 17. juli.

Linn Senneset
Barne- og ungdomsansvarlig

Vikar for leder aktivitetsavdelingen frå 18. juli.

Sigrid Kvåle Myksvoll Fast stilling som prosjektansvarlig folkehelse fra 13. mars

Silje Valla
Fjellsport og ungdomsansvarlig

Fast stilling som ansvarlig for DNT ung og DNT

Einar Sæther 

Leiar Tursenteret

Helen Uglenes
Tursenteret

Linda Fongaard
Tursenteret	

60 % stilling

Anders Skoglund
Tursenteret

50 % stilling

Synnøve Skjervheim Bernes Fra 1. august 100% stilling som fagansvarlig Barnas Turlag og Nærmiljø.  
Tidligere fast deltid torsdag og lørdag i Tursenteret.

Sigrid Legernes Fast deltid torsdag og lørdag, sluttet i 2017

Sigbjørn Tungodden Fast deltid torsdag og lørdag, sluttet i 2017

Oda Margrete Aarland Fast deltid torsdag og lørdag, ansatt i 2017

Emil Engø Rasmussen Fast deltid torsdag og lørdag, ansatt i 2017

Hugo Furnes Ekstrahjelp i Tursenteret

Julie Hessevik, Sindre Natvik og
André Fagerheim.

Sommerhjelp i Tursenteret

Ørjan Sælensminde 

FNF Koordinator 

Arbeidsgiver er nyetablert organisasjon FNF sentralt.
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ARBEIDSMIL JØ: 

◊ Ledere med personalansvar: Daglig leder Helene Ødven, 
leder for tursenteret Einar Sæther, leder for aktivitetsav
delingen Birgithe S. Roald (Linn Senneset som vikar), 
leder for hytte og ruteavdelingen Johnny Bjørge.

◊ Fagansvar: Andre Marton Pedersen har det faglige 
ansvaret på informasjonsavdelinga.

◊ Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeider
samtale med alle ansatte.

◊ Verneombud: Anders Skoglund, deretter Silje Valla.

◊ Tillitsvalgte for Handel og Kontor: Anders Skoglund 
(hovedtillitvalgt) og Helen Uglenes (varatillitsvalgt), der
etter Helen Uglenes (hovedtillitsvalgt) og Linn Senneset 
(varatillitsvalgt).

◊ Sykefravær: Bergen og Hordaland Turlag har et syke
fravær på 2,94 % mot 3,56 % i 2016.

◊ Bedriftshelsetjeneste: Aleris. Årlig helsesjekk i januar/
februar for alle ansatte.

◊ Overtid: Overtid påregnes i perioder med mye aktivitet. 
Mindre overtid for ansatte i 2017 sammenlignet med 
2016. Særlig en stilling som fortsatt har noe mer overtid 
enn ønskelig. Dette har likevel vært innenfor arbeids
miljølovens rammer.

◊ Likestilling: Det er et mål å ha en personalgruppe med 
jevn fordeling av kvinner og menn. Da det er flere kvin
ner enn menn som jobber i administrasjonen, legges det 
vekt på at mannlige kandidater skal vurderes spesielt ved 
ledige stillinger.

◊ Kompetanseutvikling: Alle ansatte i Bergen og Hordaland 
Turlag disponerer vandredager hvor man har mulighet til å 
bruke et avtalt antall dager i året til å gjøre seg kjent primært 
i Turlagets virkeområde. Ansatte får også delta på kurs og 
konferanser etter ønske og behov. I 2017 ble Sigrid Kvaale 
Myksvoll og Helene Ødven utdannet til vinterturledere, 
Helen Uglenes og Marit Djupvik utdanna seg til grunn
leggende turledere.

◊ Møter i organisasjonen: Det har vært stor deltaking fra 
ansatte både på landsmøtet i Kristiansand i juni og på felles

møtet på Os i november. Strategisamling for alle ansatte 
18. oktober i forbindelse med ny strategi for Turlaget hvor 
blant annet medlemsundersøkelse ble gjennomgått

◊ Ledergruppen: Det har vært to dagsmøter 6. juni hos 
dagleg leiar og 24. oktober på Fløyen

◊ Personalsamlinger: Personaltur 25.26. september. Tur 
frå Stordalen via Fjellvassbu til Vardadalsbu, og ned til 
Steinsland i Modalen.

3.5 FRILUF TLIVE T S HUS

Bergen og Hordaland Turlag har som følge av etablering en 
av Friluftslivets hus i 2010 en samfunnsoppgave som kompe
tansebærer innen friluftsliv. Det er et mål å fylle huset som et 
kompetansesenter og en møteplass for aktører innen natur og 
friluftslivsområdet. 
 
Også i 2017 har FNF – Forum for natur og friluftsliv levert 
gode resultater og det er et godt samarbeid i styret bestående 
av Naturvernforbundet, Jeger og Fiskeforeningen i Horda
land, Norsk Ornitologisk Hordaland og Bergen og Hordaland 
Turlag. Det er en rekke andre tilsluttede organisasjoner til FNF.  
Se deres nettsider: http://www.fnfnett.no/1312.160.FNF
Forumfornaturogfriluftsliv.html
 
Friluftslivets hus ble også i 2017 brukt som møteplass for 
mange natur og friluftslivsorganisasjoner. Naturmangfold
gruppen til Naturvernforbundet, Syklistenes landsforening 
avdeling Bergen og Jeger og Fiske forbundet i Hordaland har 
alle sine møter og seminar i Friluftslivets hus. Norsk Orni
tologisk forening i Hordaland har også tatt møterommene i 
bruk. Alle som tar kontakt blir ytt så god service som mulig. 
Turlaget bruker også møterommene, og ofte er det kveldsmøte 
med frivillige i ukedagene.

Gjennom Friluftslivets hus er Bergen og Hordaland Turlag en 
aktiv samfunnsaktør som arbeider målrettet mot kommune, 
fylkes og stortingspolitikere og offentlige etater for å bedre 
rammevilkårene for friluftslivet regionalt. I 2017 var det særlig 
Øystesevassdraget som fikk mye oppmerksomhet og i august 
var statsministeren og olje og energiministeren på plass i Fri
luftslivets hus for å holde pressekonferanse; begge søknadene 
om konsesjon ble avslått!

For informasjon om andre saker, se kapittel om naturvern.  Selhamar - Foto: André Marton Pedersen 
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3.6 ORGANISA SJONSU T VIKLING

Bergen og Hordaland Turlag er en organisasjon i vekst og opp
lever positiv tilslutning både som medlemsorganisasjon og 
samfunnsaktør. Det ser vi på antallet medlemmer, frivillige, 
lokallag, grupper, bredde i aktiviteter, nye satsingsområder og 
samarbeidspartnere.

I perioden fra 2010 er det etablert 10 nye lokallag: Askøy Turlag 
(2010), Austevoll Turlag (2011), Bømlo Turlag (2012), Fjell 
Turlag (2013), Sund Turlag (2013), Fusa Turlag (2013), Samn
anger Turlag (2015), Osterøy Turlag (2015), Vaksdal Turlag 
(2018) og Ulvik Turlag (2018). Lokal organisering gir et økt 
lokalt tilbud både i turer og stiprosjekter, og det gir flere med
lemmer.

Framveksten av Barnas Turlag er også et tydelig innslag i 
Bergen og Hordaland Turlag. Hele 19 Barnas Turlag kan gjøre 
oss stolte. Nordhordland har to Barnas Turlag, Bømlo har to 
Barnas Turlag, mens Odda/Ullensvang har hele tre Barnas 
Turlag. Målet er å få et enda mer utvidet tilbud for barn 
og unge, om det ikke er organisert i egne grupper, så i alle 
fall definert som målgruppe for flere av våre arrangement. 
Barnas Turlag betyr også et styrket bidrag til nærmiljøene og 
folkehelsen.

DNT Ung er nå aktive i: DNT Ung Austevoll, DNT Ung Askøy, 
DNT Ung Bergen, DNT Ung Fjell i samarbeid med DNT Ung 
Sund, DNT Ung Nordhordland, DNT XUng Odda/Ullensvang, 
DNT Ung Osterøy, og DNT Ung Samnanger

Vi har også to representanter som sitter i styret til DNT Ung 
Bergen som også sitter i landsstyret til DNT Ung.

Vi ser et brennende engasjement bak disse ungdomsgruppene, 
og det er nok en av grunnene til den store økningen av 
ungdomsmedlemmer.

Organisatoriske hendelser i 2017:

◊ Nytt Barnas Turlag på Bømlo.

◊ 3 nye Turbogrupper i Bergen.

◊ Ny XUng gruppe i Bergen Vest

◊ DNTs landsmøte ble avviklet i Kristiansand 09.10. juni 2017.

◊ Fellesmøtet 11.–12. november 2017 ble arrangert på Os 
med Os Turlag som vertskap.

◊ Frivillighetssamling 19. oktober

◊ Opplæring for frivillige
◊ 8 grunnleggende turlederkurs
◊ 2 sommerturlederkurs
◊ 1 vinterturlederkurs
◊ Førstehjelpskurs
◊ Ambassadørkurs
◊ Opplæring i FotoWeb, Papirfly og Facebook
◊ Opplæring i SjekkUt
◊ Opplæring i medietrening
◊ Opplæring i Sherpa
◊ Regionalsamling Barnas Turlag
◊ Erfaringsoverføring videokonferanser

3.7  PÅVIRKNINGSARBEID, 
REPRE SENTA SJON OG 
NE T T VERK SBYG GING 

Møte med OED og olje og energiminister Terje Søviknes fredag 
3. mars saman med Kvam herad i høve Øystesevassdraget. 
Turlaget argumenterte for landskap og friluftslivsverdiane  
i øvre del av vassdraget.

DNT med Nicolas Rodriguez deltok i desember på Stortings
høring om endringar i plan og bygningsloven. Saman med 
dei største natur og friluftslivsorganisasjonane og Bondelaget 
spela DNT inn tre forslag til lovendringer vi mente ikke skulle 
vedtas og ingen av de tre forslaga fekk fleirtall!

Ny idrettsplan i Bergen kommune vedtatt 22. mars 2017. BHT 
ligg inne på «eiga linje» med kr. 200 000. Mange år med opp
følging av byrådsavdelinga og byrådar har ført fram.

BHT arrangerte seminaret «Verdi av urørt natur – Reise-
livsmeldinga eitt skritt i rett retning?» torsdag 20. april i 
samarbeid med Forum for natur og friluftsliv Hordaland 
(FNF), DNT, Naturvernforbundet, De historiske hotell og 
Fjord Norge/NCE. Brorparten av partia var representert 
med stortingspolitikarar og fylkespolitikarar. Seminaret 
var vellykka med ca. 80 deltagere og vil få betydning for 
reiselivsmeldinga og det vidare arbeidet med å ta vare på 
urørt natur. Ut frå seminaret var ideen om å lage eit innspel 
til Grønn konkurransekraft sådd, og vi utarbeide «Vegkart for 
eit berekraftig reiseliv» ført i pennen av Arild Molstad.

Nestleiar i KIRU, fylkesutvalet for kultur, idrett og regional utvik
ling, Kjell Gitton Håland, deltok på OPPTUR i Bergen 3. mai 
saman med fylkesidrettsjef Britt Karen Spjeld. Dei gjekk store delar 
av turen og fekk helse på mange åttendeklassinger og frivillige.

Møte 19. mai med Terje Søviknes og OED saman med SABIMA 
og Naturvernforbundet. Berit Kjøll deltok frå DNT saman med 
Helene Ødven og Nicolas Rodriguez. Totalt 11 delegater. Status 
Øystesevassdraget.

Dagleg leiar holdt innlegg på Friluftslivskonferansen til 
Friluftsrådene og BOF 8. juni.

Dagleg leiar og naturvernansvarleg møtte statssekretær Lars 
Andreas Lunde og byråkrater i Klima og miljødepartemen
tet 29. juni i samband med prosjekt turisthytte på Trolltunga. 
Stavanger Turistforening deltok og med prosjektet for Kjerad. 
DNT sentralt var og med i møtet.

Invitasjon oversendt Terje Søviknes om tur med Berit Kjøll 
og Helene Ødven langsmed Øystesevassdraget før sommaren.

Vi vant saka om Øystesevassdraget og regjeringa ved stats-
minister Erna Solberg, olje og energiminster Terje Søvik
nes, Venstres nestleiar Terje Breivik og KRFs Torill Selsvols 
Nybord, og mange andre politikarar og byråkrater, og eit  
kobbel av presse, var tilstades kl 08:45 måndag 28. august for å 
formidle vedtaket om å avslå konsesjon til både øvre og nedre 
kraftstasjon i vassdraget.

Dagleg leiar og leiar for aktivitetsavdelinga haldt innlegg for 
bykomiten for skule, barnehage og idrett tirsdag 29. august. 
Innsal av prosjektstilling og søknad frå Turlaget i høve fersking
kurs i ungdomsskulen i Bergen.

Styreledersamling for DNT på Røros, 13.15. oktober. Styreleiar 
og dagleg leiar deltok.

Møte med Nærings og fiskeridepartementet tysdag 17. 
oktober i høve turisthytter på Trolltunga og Kjerag og ordninga 
Nasjonale turiststi. Dagleg leiar frå Stavanger Turistforening 
Preben Falck og naturvernansvarleg Nicolas Rodriguez. Dagleg 
leiar i BHT måtte melde fråfall.

Fire byråder i Bergen, Dag Inge Ulstein, Erlend Horn, Rebekka 
Ljosland og Pål Hafstad Thorsen, på ferskingkurs med Turlaget 
13. November for å lære meir om friluftsliv og som et fraspark 
for å sette i gang arbeid med friluftslivsmelding for Bergen 
kommune. https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/
nyheter/11369dntkonferansengrnnereutsikter/

Dagleg leiar holdt innlegg på fylkeskulturkonferansen 16. 
november om kurstilbodet «Ferskingkurs i friluftsliv».  

DNTkonferansen 2018. Grønare utsikter, 4. desember, Oslo 
Kongressenter. «!Hvordan kan friluftslivet bidra til et grøn
nere og bedre samfunn?» Dagleg leiar deltok i panel saman 
med statssekretær Lars Andreas Lunde, WWFs Nina Jensen 
m.fl. https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/nyhe
ter/11369dntkonferansengrnnereutsikter/
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 Regjeringen sier nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget. Historisk møte i Marken med Erna Solberg og Terje Søviknes - Foto: Einar Sleire

 Miljøpolitisk Speeddating - Foto: Einar Sleire 

 Byråder på ferskingkurs ved Skomakerdiket på Fløyen, Dag Inge Ulstein, Rebekka Ljosland, Pål Hastaf Thorsen og Erlend Horn - Foto: André Marton Pedersen

Helene Ødven og Berit Kjøll overrekker underskrifter og bilete frå Øystesevassdraget til olje- og energiminister Terje Søviknes - Foto: Nicolas Rodriguez 
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ARR ANGEMENT OG AK TIVITE T 4

Personaltur til Stølsheimen - Foto: André Marton Pedersen 

4.1  AK TIVITE T SOVER SIK T F OR 
BERGEN  OG HORDAL AND 
T URL AG

4.1.1 SAT SINGER ,  NA S JONALE 
ARR ANGEMEN T O G KUR S

BEMANNING I AK TIVITET SAVDELINGEN

Bemanningen på Aktivitetsavdelingen har i 2017 vært 
varierende, grunnet permisjoner, prosjektmidler og 
avsluttende engasjementer.

Birgithe Roald, som er leder på Aktivitetsavdelingen, 
gikk ut i mammapermisjon i juli 2017. Linn Senneset gikk 
inn i vikariatet som leder på Aktivitetsavdelingen i juli 
2017. Linn Senneset (barn og nærmiljøansvarlig) var i 
mammapermisjon frem til mars. Sigrid Kvåle Myksvoll var 
vikar for henne. Fra mars til juli var Linn Senneset barn og 
nærmiljøansvarlig. Sigrid Kvåle Myksvoll gikk i mars inn i fast 
100% prosjektstilling på Folkehelse. I August startet Synnøve 
Skjerven Bernes i vikariat for barne og nærmiljøansvarlig. 
Vikariatet skulle vare til august 2018, men i desember 2017 
sluttet Synnøve. Da ble stillingen delt mellom Elise Koppen 
Hessevik, 60% Barnas Turlag, og Einar Sleire, 60% på 
nærmiljø. Der fikk vi inn 20% ekstra grunnet ekstra summer 
i et prosjekt på bynært friluftsliv fra DNT sentralt.

Silje Valla har vært fast ansatt som ungdom og fjellsport
ansvarlig i hele 2017.

På sensommeren, etter å ha mottatt ekstra midler 
fra Sparebanken Vest, Bergen Kommune, Hordaland 
Fylkeskommune, samt midler fra DNT sentralt, satt vi 
i gang prosessen med å få inn nok en ressursperson på 
Aktivitetsavdelingen. Ny prosjektstilling med fokus på 
ferskingkurs og friluftsliv i skolen ble utarbeidet. Kaspar 
Øines Skjulhaug ble ansatt fra 1.9-31.12.2017, med håp om 
videreføring av stillingen i 2018. Det kom inn 98 søknader i 
forbindelse med utlysningen.

AK TIVITET SAVDELINGEN REPRESENTERT 
PÅ FRILUF T SLIVUKEN HOS DNT 
SENTR ALT
I oktober 2017 inviterte DNT sentralt til seminarer og works
hop med viktige temaer innen friluftslivet. Aktivitetsavde
lingen stilte på mange av de viktige områdene for oss. Både 
Silje Valla, Sigrid Kvåle Myksvoll og Linn Senneset, samt 7 
frivillige stilte på ulike seminarer i løpet av uken, blant annet 
DNT ungseminar med fokus på erfaringsutveksling vedrørende 
kanoturer, topptur og søknadsprosesser. Fjellsport presenterte 
overordnet strategi fremover. En full dag var satt av til hver
dagsfriluftsliv, med en egen fagdag. Her ble det trukket frem 
nærmiljøet, ferskingkurs, naturstiskiltprosjektet, brukerun
dersøkelsen gjennomført på medlemmer/ikkemedlemmer, 
og «Friluftsfamilien 2017» holdt foredrag. Bynært friluftsliv, 
som er et rent prosjekt vi er med på sammen med 3 andre store 
foreninger, hadde også egen workshop med «Hvor er vi og 
hvor går veien videre?». Aktiv i 100 hadde erfaringsutveksling 
med representanter fra hele landet, samt Røde Kors. I tillegg 
hadde de fokus på kompetanseutvikling og førstehjelp, samt 
turlederkurs i nærmiljøet.

TUR AK TIVITETEN
Turprogrammet 2017, med utgangspunkt i Bergen, omfattet 
helge og ukesturer, dagsturer, kurs og åpne arrangementer. 
Fellesturprogrammet ble utarbeidet av turlederutvalget 
i samarbeid med administrasjonen. Gruppene i Bergen 
utarbeidet egne program med støtte fra kontaktpersoner 
i administrasjonen. Lokallagene utarbeidet egne program. 
Den totale aktiviteten i hele organisasjonen omfattet turer for 
alle aldersgrupper, kurs, åpne arrangement, turpostturer og 
medlemsmøter for Bergen og Hordaland Turlag og lokallagene 
som helhet. I Bergen har vi hatt over 35 300 deltakere på turer, 
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arrangementer og kurs. Det totale antallet deltakere for hele 
organisasjonen er 63219 deltakere. Dette er enda flere enn 
året før, som hadde i overkant av 54000 registrerte deltakere. 
Turpostturer er også populært og 89.385 deltakere er registrert 
i denne kategorien.

Turprogrammet er blitt presentert i sin helhet på nettsidene. 
Utvalgte deler av turprogrammet ble også publisert som del av 
medlemsbladet Sti og Varde. Vi har i tillegg markedsført mange 
turer på BHT sin facebookside. Gruppene og en del prosjekt er 
lager flotte flyers, som er blitt sendt ut til helsestasjoner, lege
kontor og tannleger i Bergen Kommune. Lokallagene lager 
også flotte turprogram som distribueres lokalt.

7-FJELL STUREN
3/4/7fjellsturen 2017 går først og fremst inn i historien som 
en suksess med nyskapningen 3fjellsturen som bekrefter 
arrangementet som noe for alle. Likevel var dette året hvor 
deltakerantallet var det laveste siden 2007. 6707 startkort ble 
solgt til årets arrangement søndag 28. mai. Arrangementet har 
tak på 9000 deltakere totalt på de 3 ulike turene. Økonomisk 
lander arrangementet likevel kun litt under budsjett.

7fjellsturen høster svært positive tilbakemeldinger fra del
takere, frivillige, samarbeidspartnere, sponsorer og andre 
sentrale partnere (Røde Kors, Årstad vgs, Ulriksbanen, Fest
spillene, Haraldsplass). Arrangementet fikk en rekke medie
oppslag som henviser til arrangementet som noe stort og viktig 
for den utvidede Bergensregionen.

Over 100 frivillige ble rekruttert til arrangementet. Gode 
av tal er med sponsorene Platou sport, Åsnes, Tine, Fana Spare
bank, Fløbanen, BKK og Bergens Tidende er etablert for å 
gjennomføre dette største enkeltarrangementet i DNT.

KOM DEG UT-DAGENE 
Det ble arrangert Kom deg utdager to datoer i 2017, vinter og 
høst. De fleste lokallagene hadde egne arrangement i tillegg til 
arrangementene i Bergen. Til sammen ble det avviklet 12 Kom 
deg utdager i februar og 16 i september. Totalt deltakerantall 
for de to Kom deg utdagene i Hordaland var på cirka 8550 
deltakere. Det var godt vær på høstarrangementet som førte 
til svært høy deltakelse. Kom deg utdagene er Den Norske 

Turistforenings nasjonale turdag. Denne dagen ønsker vi å gi 
folk en smakebit av friluftslivet, forhåpentligvis en smakebit 
som gir mersmak! Tilbudene er gratis, og frivillige er sentrale 
for avviklingen av arrangementene.

OPP TUR 
OPPTUR gikk av stabelen onsdag 3. mai 2017, med stor opp
slutning i hele Hordaland, med rundt 6000 deltakere. Hor
daland topper statistikken for deltakelse år etter år, og 2017 
ble ikke et unntak.

OPPTUR er et nasjonalt arrangement der 8.klassinger over 
hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet 
og naturopplevelser. DNTs lokale medlemsforeninger i skolens 
område er arrangør, og dagens mål for de ulike skolene er å gå 
til en topp eller et utsiktspunkt. Hver skole går en tur på rundt 
10 kilometer. I Bergen går de 3fjellsturen og her deltok 3500 
elever og 250 lærere i 2017.

OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. Gjennom et 
samarbeid mellom de lokale turistforeningene og skolene får 
elevene en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere 
erfaring med fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer 
til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i 
nærmiljøet bedre kjent og skape en trivelig dag med fysisk 
aktivitet for alle. Deltakelse på OPPTUR er gratis.

KURS OG TURLEDERKURS
Vi har gjennomført 65 kurs i Bergen, i alt fra turledelse, skred, 
klatring, kajakkpadling, brevandring, elvepadling til orientering 
med mer. Over 600 deltakere har vert med oss på kurs. I tillegg 
har vi også i 2017 hatt flere lokallag som har gjennomført egne 
turlederkurs. Vi fikk også utdannet åtte nye kursholdere fordelt 
på to kursholderkurs, gjennomført av DNT sentralt. 3 av disse 
kursene var rene ferskingkurs rette mot medlemmer, som har 
blitt veldig populære.

SKOLERET TET ARBEID
Vi har fortsatt vår innsats inn mot skoler i 2017. Ungdoms
ansvarlig besøkte 40 skoler på våren for å informere om DNT 
ung og arrangementet «OPPTUR». Vi har også samarbeidet 
med Stend Videregående skole, St. Paul skole og Rothaugen 

skole, blant annet gjennom informasjon om mulige DNT 
ungaktivitet er de kan delta på og deltakelse som frivillige på 
arrange ment som Opptur og basecamper. Vi har også valgt 
å sponse plasser for ungdom med minoritetsbakgrunn på 
noen av turene til DNT ung Bergen. I tillegg har vi arrangert 
coasteering for innføringsklasser hvor vi har brukt de 
utdannede elevene fra Stend VGS som turledere.

◊ Friluftslivskurs
I løpet av 2017 har vi arrangert flere friluftslivkurs til skole
klasser i Bergen kommune. Vi har arrangert friluftslivkurs for 
klasser på ulike trinn; Hellen skole, Rothaugen ungdomsskole 
og Stend Videregående skole.

◊ Ferskingkurs
Vi har gjennomført ferskingkurs i friluftsliv for 3 av 5 
innføringsklasser i Bergen, for Åstveit, Hop og Rothaugen.

◊ Nasjonalt prosjekt – Naturen som læringsarena  
(U. Trinn/8. klasse)

I løpet av 2017 har vi etablert samarbeid med to skoler – Fjell 
ungdomsskole og Rothaugen ungdomsskole. Dette prosjektet 
er nasjonalt i DNT, og vi har deltatt på flere møter med andre 
medlemsforeninger for utarbeidelse av prosjektet og utveksling 
av erfaringer. Hovedmålet med prosjektperioden 20172019 er 

å få flere ungdomsskolelærere og pedagoger til å bruke naturen 
som læringsarena i alle fag.

Ungdomsansvarlig v/ Silje Valla og prosjektleder v/ Sigrid Kvåle 
Myksvoll har holdt tak i arbeidet frem til Kaspar ble ansatt på 
høsten som ansvarlig for ferskingkurs og friluftslivkurs. Prosjekt
leder har holdt tak i «Naturen som læringsarena» ut året 2017.

TURLEDERUT VALGET
Utvalget hadde i 2017 følgende sammensetning: Johnny 
Ytreland (leder), Jill Iren Berge, Ingrid Hundvin, Carl Martin 
Hansen, Vibeke Reigstad. Fra administrasjonen var Birgithe 
Roald, representant frem til hun hun gikk i permisjon i juli, 
da kom Linn Senneset inn i hennes vikariat.

Utvalget har hatt seks møter i 2017. Det har i tillegg vært seks 
turledersamlinger. Målet med disse samlingene er å tilføre 
forutsigbare og systematiske kompetansehevende tiltak til 
turledergruppen. Det er også opprettet fast lufting av tur ledere, 
som har fokus på ren sosialisering og nettverksbygging. Det 
er gjennomført fem slike sosialkvelder. Det er sendt ut infor
masjon om turer på epost/brev til turlederne, i løpet av hele 
året. Det kommuniseres også i stor grad via facebooksiden 
«Turledere i Bergen og Hordaland Turlag». Turlederutvalget 
kåret Jon Fraczak til Årets turleder for 2017 og turforslaget 
«Trolltunga», av turleder Johnny Lie, ble Årets turforslag.

 Turledersamling med kurs i kajakkpadling - Foto: André Marton Pedersen 
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4.1.2 TABELL

Tabellen nedenfor viser aktivitet med planlagte og utførte 
turer, arrangement og kurs, og tallet på deltakere. Vi gjør opp
merksom på at tallene kan avvike fra tall meldt inn fra lag og 
grupper. Administrasjonen henter tallene i tabellen nedenfor 
fra nettsystemet Sherpa, hvor alle turer ligger og blir registrert 
gjennomført eller ikke. Tallene er sammenlignbare fra år til år 

Som det fremkommer fra tabellen er det fine resultater i 2017 når vi ser på deltakertallene og aktivitet i Turlaget. Totalt har vi regi-
strert 125 173 personer som har kommet seg ut på tur i 2017 mot 95 605 i 2016. Dette er samlet i Bergen og Hordaland Turlag og 
både nærturlederutvalget i Bergen og lokallag i hele Hordaland er store bidragsytere her. Den store økningen kommer i hovedsak på 
svært mange registreringer på turposter hos StordFitjar Turlag. I mai 2017 lanserte vi også TiTur Bergen i SjekkUT appen, som har 
hatt nesten 1000 registreringer.

Arrangement

Kurs (alle)

Grunnl.	Turlederkurs
Sommerturlederkurs
Vinterlederkurs
Brekurs
Kart	og	kompass
Førstehjelp
Telemark
GPS	Kurs
Kajakkpadling
Klatrekurs
Kurs	skoler/barnehage
Ungdomsturlederkurs
Skredkurs
Mameratredningskurs
Sum kurs

Barneleir

Turboken	Fløyen
Fjelleir
Sum barneleir

Turer

Byfjellstrimmen
Dagsturer	(fellesturer)
Helgetur/ukestur
Aktiv	til	100
Sum turer

Planlagt

6
2
1
2
4
3
2
2

13
9
9
3
3
1

60

2
2
4

122
16
39

125
302

Utført

6
2
1
2
5
2
2
1

13
9
9
2
3
1

58

2
2
4

122
7

26
125
280

Deltager

64
11
23
20
47
29
23
10
82
69

239
17
40
12

686

50
80

130

1673
121
286

1739
2080

2017

Planlagt

4
2
1
1
3
2
3
0

13
8
9
3
5
1

55

2
2
4

127
10
20

117
274

Utført

5
2
1
1
3
2
3
0

13
8
9
3
5
1

56

2
2
4

127
10
20

117
274

Deltaker

34
12

4
16
36
25
25

0
84
64

341
31
39

9
720

50
81

131

1727
243
213

1703
3886

2016

Planlagt

6
1
1
1
5
2
3
2

15
10
23

3
4
1

77

2
3
5

130
14
34

124
302

Utført

5
1
1
1
4
2
2
1

13
10
23

3
4
1

71

2
3
5

130
11
22

124
287

Deltaker

5
9
9

15
43
23
20
11
57
83

296
28
36

8
691

50
106
156

1620
252
232

1380
3484

2015

Planlagt

4
1
1
2
3
4
3
2

15
8
7
1
3
1

55

2
2
4

120
14
30

155
164

Utført

7
1
1
1
3
3
3
1

13
7
7
1
3
1

52

2
2
4

126
8

17
153
151

Deltaker

72
9
4

13
37
39
27

9
93
54

138
6

24
6

531

46
82

128

1600
208
135

1500
1943

2014

og viser på den måten en viktig utvikling for Turlaget. Samlet 
har vi gjennomført litt flere kurs enn i 2016, og på fellesturer 
var det planlagt langt flere enn tidligere, men over halvparten 
av dagsturene ble avlyst. Noen grunnet vær og føreforhold, 
andre grunnet mangel på turleder. Aktiv til 100 har også økt 
antall turer gjennomført.

2017201620152014
Turer i gruppene

Barnas Turlag
Trilletur/bæretur
Ungdomsgruppen
Fjellsportgruppen
Seniorgruppen
Sum gruppene

Turer/kurs/arr. lokallag

Odda/Ullensvang
Kvinnherad
Turposter Kvinnherad
Bømlo Turlag
Turposter Bømlo
Kvam
Turposter Kvam
Austevoll
Stord – Fitjar
Turposter Stord – Fitjar
Os
Norhordaland
Fusa
Turposter Fusa
Sund
Turposter Sund
Fjell
Osterøy
Samnanger
Askøy
Turposter Askøy
Sum lokallag

Offentlige arrangement

Kom deg ut-dagen
Titur
7/4-fjellsturen/OPPTUR
Sum off. arr.
Totaloversikt

Kurs
Barneleir
Turer
Turer gruppene
Turer lokallag
Offentlige arrangement
Totalsum

67
59
64
45

164
399

65
53
26
63

2
43
10

109
119

33
148

82
14

36
1

58
44
25

128
3

1062

2
10

1
1

14

60
4

302
399

1062
14

1841

60
52
58
41

164
375

65
53
26
63

2
43
10

109
119

33
148

82
14

36
1

58
44
25

128
3

1062

2
10

1
1

14

58
4

280
375

1062
14

1793

9014
438
769
589

4485
15295

1825
1537
1000
4581
1150
1743
1500
1820
3109

50000
3005
2139

223

1049
1304
2043
1500

830
9506

27431
89864

6000
911

6707
3500

17118

686
130

2080
15295
89864
17118

125173

59
60
74
45

156
394

64
82

2
45

2
127

1
78
75
28

210
155

11

54
1

67
63
22
44

3
1134

2
10

1
1

14

55
4

274
394

1134
14

1875

59
60
74
45

156
394

64
82

2
45

2
127

1
78
75
28

210
155

11

54
1

67
63
22
44

3
1134

2
10

1
1

14

56
4

274
394

1134
14

1876

1482
588

1316
477

4259
8122

2280
1777
2110
3148

735
1643
4640
1355
3652
1080
3047
4200

241

1640
2128
1549

975
665

1362
30600
68827

2800
200

7470
3449

13919

720
131

3886
8122

68827
13919
95605

44
67
49
21

154
335

57
58

2
39

1
37

1
78
75
28

188
155

19
1

47
1

83
24
98

3
995

2
10

1
1

14

77
5

302
335
995

14
1728

44
67
46
16

154
327

57
58

2
39

1
37

1
78
75
28

188
155

19
1

47
1

83
24
98

3
995

2
10

1
1

14

77
5

287
327
995

14
1699

1698
508
752
171

4694
7823

1835
1249
2102
2954

650
905

4640
1355
4944

600
3274
4205

349
332

2118
2542

737
1158

148
29743
65840

3800
220

8000
3300

15320

691
156

3484
7823

65840
15320
93314

36
47
33
24

156
296

51
50

21

47

82
59

172
109

54

37

95

87

864

2

1
1
4

55
4

164
296
864

4
1387

36
47
26
21

156
283

51
50

21

47

82
59

172
109

54

37

95

87

864

2

1
1
4

52
4

151
283
864

4
1358

1019
605
348
223

4800
6995

943
2248

1071

5571

2725
3934

3167
3825
2494

3212

213

1276

33679

2150

8000
3423

13573

531
128

1943
6995

33679
13573
56849
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4.1.3 SIK K ERHE T

«Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen og Hordaland Turlag 
(2008)» ligger til grunn for sikkerhetsarbeidet i Turlaget. 

Formålet er:

◊ Unngå tap av liv
◊ Unngå personskader
◊ Skape trygge rammer for:

◊ Turarrangøren
◊ Turlederen
◊ Turdeltakeren

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og opplæring 
vedrørende sikkerhet i Turlaget. Det viktigste tiltaket er 
turlederutdanning og førstehjelpskurs. Kart og kompasskurs 
og GPSkurs er også viktige kurs vi tilbyr for å øke kompetansen 
hos turledere samt hos befolkningen generelt.

Sikkerhetsutvalget, bestående av Per Ove Oppedal, Ståle 
Grimen, Torstein Tylden og Linn Senneset (adm), inviterte til 
sikkerhetssamling 30.10.2017. Tilstede på samlingen var alle 4 
representantene fra utvalget, samt styreleder i BHT Tore Johan 
Smith, daglig leder Helene Ødven, organisasjonsleder Trude 
Iversen og hytte og rutesjef Johnny Bjørge. Da hadde vi god 
gjennomgang av beredskapsplanen og svært nyttig diskusjon 
av case, basert på reelle hendelser. 

I desember ble det gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte 
i BHT. Dette var et 3 timers kurs som alle ansatte ble invitert 
til å delta på. Dette var et initiativ fra verneombud Silje Valla, 
med innleid instruktør. Kurset var svært nyttig og relevant. 
Det legges opp til å gjennomføre det 1 gang i året.

Videre har administrasjonen et aktivt forhold til 
Beredskapsplan for ulykker, der ansvar, organisering, informa
sjon og omsorg i en krisesituasjon blir beskrevet. Varslings
planen blir distribuert til organisasjonen.

Vi har registret 10 hendelser hvor en deltaker har skadet seg på 
tur/aktivitet. De fleste sakene var mindre skader etter fall og 
kuttskader på leir, men noen tok turen inn på legevakten. 1 sak 
av større betydning er registrert og behandlet, der en person 
forsvant fra turfølget etter et fall. Hovedredningssentralen og 
BHT ble kontaktet og leteaksjon ble iverksatt. Det var dårlig 
vær og vanskelige forhold. Personen dukket opp uten større 
skader etter i underkant av 3 timer. Han hadde godt sikkerhets
utstyr med seg, og hadde håndtert situasjonen svært bra.

BHT må fortsette å jobbe for å samle all informasjon og oversikt 
over uønskede uhell og hendelser.

Prioriterte oppgaver for kommende periode:

◊  Sørge for at aktivitetsavdelingen fortsetter å ha sikker
hetsarbeidet i fokus.

◊ Fortsatt fokus på å videreutvikle kompetansehevingshjulet 
mot nye og eksisterende turledere.

◊ Bistå administrasjonen med å presentere sikkerhets
arbeidet for lokallagene.

Aktivitetsavdelingen og administrasjonen må jobbe for at DNT 
lager en felles plattform for rapportering av uønskede hendel
ser og uhell.

Skredøvelse, Myrdalen - Foto: Jon Vaag Eikeland  

4.2  BERGEN

4.2.1 BARNA S T URL AG BER GEN

I 2017 var det 2 542 medlemmer i Barnas Turlag Bergen                 
(0 – 12 år).

Barnas Turlag Bergen har hatt stor økning i aktivitetsnivå, 
turdeltagere og medlemmer og det er god deltagelse på turene. 
Laget ønsker å rekruttere flere turledere og medlemmer i 
arbeidsutvalget for å kunne øke aktiviteten ytterligere.

Barnas Turlag i Bergen har gjennomført 139 aktiviteter og 
turer i 2017. Tilbudet er variert og tilbyr aktiviteter både på 
høyfjellet, ved/i sjøen og i nærmiljøet. Barnas Turlag Bergen 
har gjennomført ukentlige trilleturer, bæreturer annenhver 
uke, kveldsmatturer en gang i måneden, søndagsturer, 17 
overnattingsturer og 4 leirer. I 2017 ble det også startet tre 
Turboklubber; i Bergen vest, på Landås og i Kanadaskogen. 
Turboklubben møtes annenhver uke og fungerer som et 
aktivitetstilbud på ettermiddagen på lik linje med fotball og 
håndball, men med variert friluftsaktivitet. Aktivitetene i 
Barnas Turlag er svært populære og det var til sammen 2187 
deltagere på tur gjennom året. I tillegg var det hele 7750 
deltagere på åpne arrangement (KDUdagene og Fjellvett/
kinoarrangement). Påmeldingsturene har hatt svært god 
oppslutning, men mye av grunnen til stor øke i deltagere på 
tur kommer av de nye Turboklubbene.

Det ble i 2017 satt opp ett turlederkurs spesielt med tanke på 
å utdanne ledere for turer med barn. Fire av de nye turlederne 
har blitt svært aktive i Barnas Turlag etterpå, så dette er et 
viktig tiltak for rekruttering. For å motivere og holde på 
turledere har vi gjennomført egne turer til Hallingskeid, 
Alexander Grieghytten og ett utematkurs for turlederne med 
familie. Samlingene er viktige for å møte andre turledere, dele 
erfaringer og inspirere hverandre.

Foto: Jon Vaag Eikeland
Skredøvelse, Myrdalen

Foto: André Marton Pedersen
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4.2.2 DN T UNG BER GEN

I løpet av 2017 var det 769 deltakere med på 58 ulike turer i 
regi av DNT Ung Bergen. Det ble arrangert 11 kurs hvor 105 
deltakere deltok. Det var med 180 ungdommer på åpne arrange
menter som Grønn fredag, klatresamling, onsdags klatring. Det 
deltok 3500 ungdommer og 250 lærere på OPPTUR.

◊ Det var mange som ønsket å sitte i styret til DNT ung 
høsten 2017. Det ble opprettet egne prosjektgrupper for 
markeds føring (PRgruppa), sosiale samlinger (kose
gruppa), fotogruppa, og turprogramgruppe.

◊ Økning på 10,28 % (totalt 4697 personer) av DNT ung 
medlemmer i Bergen og Hordaland Turlag.

◊ I 2017 ble det gjennomført 3 basecamper for ungdom. 
Basecamp Hav på Sotra for de 1315 år, basecamp Folge
fonna for de 1620 år, og Newton camp 1214 år.

◊ Vi arrangerte et grunnleggende turlederkurs for ungdom 
og 6 nye sommerturledere ble utdannet igjennom DNT 
Ung Bergen sitt eget sommerturlederkurs. Det ble ut
dannet 9 turledere på vinterturlederkurset under 30 år.  
I tillegg er flere utdannet som grunnleggende turledere 
igjennom skoleprosjektet på Stend videregående skole 
og Rotahaugen skole.

◊ Grønn byttedag ble arrangert 10.mai og på Black Friday  
(24.nov) av DNT ung Bergen. Det ble god oppslutning på 
kvelden i november. Her kunne man også selge brukt utstyr.

◊ Grillin N Chillin (nærtilbudet) går bra, og flere og flere 
blir med ut på tur i nærmiljøet. I år deltok 163 deltakere 
på tur igjennom Grillin’n’chillin.

◊ 1015 stk deltok på DNT Ung årsmøte nasjonalt hvor DNT 
ung Bergen var arrangør av møtet på Voss 30.mars2.april. 
Flere av DNT ung Bergen sine turledere bidro på årsmøte 
og ledet tur. Det var deltakerrekoder med 90 DNT ungere 
på møtet.

 Gourmettur Hallingskeid - Foto: Marie Ingeborg Hope Nesse 

4.2.3 DN T FJELL SP OR T BER GEN

DNT fjellsport hadde i 2017 589 deltakere på turer, samlinger, 
kurs og føringsaktiviteter. Dette er en økning på 35% fra 2016 
og 78% siden 2015. Totaltallet har vært økende siden 2013.

◊ 10 styremøter i 2017

◊ 23 av 26 planlagte turer ble gjennomført.

◊ De to største arrangementene var Basecamp i Uskedalen 
(37 deltakere) og Basecamp Voss (37 deltakere)

◊ 18 av 19 planlagte kurs ble gjennomført og dette 
inkluderer kurs i NF 

◊  8 av 8 samlinger gjennomført

◊ Sommeren 2016 startet DNT fjellsport Bergen opp en 
egen ressursgruppe som har ansvar for arrangering av fjell
sportmøte og ukentlige aktiviteter i nærområdet. Denne 
gruppa fungere nå svært godt og frigjør mye kapasitet 
for styremedlemmene. Ressursgruppa har arrangert fjell
sportmøtene, 41 hverdagsturer, samt ukentlig klatring i 
utesesongen og sosiale sammenkomster.

◊ DNT fjellsport Bergen fikk 12 000 kr i stimuleringsmidler 
for 2017

◊ DNT fjellsport Bergen hadde deltakere med på Bergen og 
Hordaland Turlag sine vinter og sommerturlederkurs og 
fikk i 2017 utdannet fem nye vinterturledere og to nye 
sommerturledere. Det blir aktivt jobbet med å rekruttere 
inn etablerte turledere, samt å utdanne nye.

Foto: Silje Valla
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Brekurs på Fonnabu 2016 - Foto: Stig Anton Hordvik 

KURS - OG FØRINGSKOMITÉ
I 2006 blei det opprettet en egen kurs og føringskomité 
(Kuføk) i DNT fjellsport Bergen. Komiteen ligg under styret i 
gruppa. Medlemmene blir valgt for to år av gangen og styret 
er valgkomiteen. Komiteen har ansvar for gjennomføring og 
bemanning av kurs underlagt NF (klatre, bre og skredkurs) 
og innkjøp og vedlikehold av utstyr til disse kursene. Fra forrige 
årsmøte satt følgende personer i komiteen: Stig Anton Hordvik, 
Odd Magne Øgreid og Kjetil Midttun.

4.2.4 SENIOR GRUP P EN BER GEN

I 2017 har seniorgruppen i Bergen tilrettelagt og gjennomført 
152 dagsturer og 4 flerdagsturer. I tilegg har det blitt en skitur 
og 2 sykkelturer, samt 2 venneturer. Totalt har til sammen 
4485 deltakere vert med på aktiviteter og turer. Det er 226 
stk flere enn registrert i 2015. I det hele har gruppen en stor 
turaktivitet, og gjør også en solid innsats som frivillige på store 
arrangement som OPPTUR og 7fjellsturen.

Ellers kan følgende trekkes frem:

◊ Turledelse i prosjektet Aktiv til 100, lavterskelturer  
på dagtid.

◊ Kontordag i Marken på tirsdager.

◊ 33 aktive turledere i 2017

◊ Flott deltakelse i Hovedprosesjonen på 17. Mai, deltakelse på 
DNT’s landsmøte i Kristiansand og BHT’s fellesmøte på Os

4.2.5 L AV T ER SK ELT ILBUD

I Byfjellstrimmen i 2017 ble det avviklet turer hver tirsdag i 
middels/raskt tempo, turer i rolig tempo hver onsdag, samt 
noen fredags- og søndagsturer. De fleste turene ble gjennomført 
med to eller flere turledere.

Samlet resultat for Byfjellstrimmen i 2017 var 1673 deltakere 
fordelt på 122 turer. Dette er en marginal nedgang for antall 
deltakere i forhold til 2016. Da var det totalt 1727 deltakere. Det 
ble i løpet av året holdt to samlinger for nærturledere. En flyer 
med turprogram til Byfjellstrimmen ble trykket i et opplag på 
8000. Turene ble markedsført på hjemmesiden vår, facebook
siden vår og i aktivitetskalendere. I tillegg ble informasjon om 
det samlede nærmiljøtilbudet vårt med turprogram sendt til 
en rekke mottakere innen helsesektoren i Bergen; leger, helse
stasjoner, fysioterapeuter og avdelinger innen psykisk helsevern.

Betydningen av Byfjellstrimmen for deltakerne har vært stor, hvor 
mestring, bedre helse og turglede står sentralt. Med en liste på 
rundt 200 aktive og tidligere aktive turledere i Byfjellstrimmen, 
ser vi at det har begynt å bygge seg opp et sterkt frivillig miljø som 
utvikler turene og bidrar til at innbyggerne i Bergen kan komme 
seg ut på tur sammen hver uke. Byfjellstrimmen er det miljøet 
som rekrutterer flest turledere i organisasjonen.

NÆRMIL JØTURLEDERUT VALGET 
(BERGEN)
Utvalget hadde ved utgangen av 2017 følgende sammenset
ning: Rita Mathisen (leder), Tore Fagerlie Nilsen, Anne Brita 
Skuseth, Tor Svendsen og Elfrid Vaagan. Utvalget har hatt en 
rekke møter året gjennom, og sørget for at programmet til 
Byfjellstrimmen ved årets slutt hadde 122 turer i nærmiljøet 
rundt Bergen.

AK TIV TIL 100
Aktiv til 100 har i 2017 hatt 3 ukentlige turer med fast oppmø
tested og tid. Kanadaskogen på mandager, Fløyen på tirsdager 
og Alvøen på torsdager. Omtrent 10 turvenner har bidratt på 
turene, flere av de aktive også som turledere i Senior gruppen. 
1739 deltakere har vært med på de 125 Aktiv til 100turene 
i 2017. I tillegg har vi aktiv til 100- grupper også flere steder 
i våre lokallag, så med disse turene blir tallene enda høyere. 
Prosjektleder fra administra sjonen har både før sommer og 
før jul invitert alle turvennene til felles erfaringsutveksling 
og semesteravslutning. Turvennene har også arrangert egne 
semesteravslutninger med tur og mat for deltakere i sine grup
per. Deltakerne på turene har vært både faste og nye, og de ser 
alle svært stor verdi av tilbudet, både for fysisk og psykisk helse.

INKLUDERINGSARBEID, FLERKULTUR
I løpet av 2017 har vi jobbet for å skape møteplasser og 
aktivitet  er i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolk
ning en. Vi har jobbet for at flere med flerkulturell bakgrunn 
skal ønske å være med på aktivitetene våre, og bli kjent med 
mulighetene som finnes.

◊ Vinteraktivitetsdag på Kvamskogen 11. mars

◊ Invitasjon gikk ut til barnefamilier med minoritets
bakgrunn. Totalt var det rundt 250 personer med 
på arrange mentet, blant de ca. 70 frivillige. Dette 
arrangementet ble arrangert av «Aktiv Saman» med 
prosjektleder i BHT i spissen. «Aktiv Saman» er et 
inkluderingsnettverk som jobber for inkludering av fler
kulturelle i idrett og friluftsliv, og består i tillegg til BHT 
av Hordaland Idretts krets, Hordaland Fylkeskommune, 
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Bergen kommune, Fjell kommune, Askøy kommune, 
Samnanger kommune og Way Forward.

◊ I april arrangerte vi «Internasjonale dager på Halling-
skeid», der deltakerne fikk prøve aking og skitrening, og 
opplæring i norsk kultur og tradisjon på en DNThytte.  
Ca. 1520 ungdommer/unge voksne fra Bergen Katedral
skole og andre ulike institusjoner ble med, i god miks 
med ca. 10 frivillige slik at det ble en blandet gruppe av 
majoritet og minoritet.

◊ Samarbeid med Møhlenpris Idrettslag – et idrettslag 
bestående av 99 % ungdom med flerkulturell bakgrunn. 
Raftostiftelsen tok initiativ til å starte samarbeidet i 2016, 
med mål om å gjennomføre idrett og friluftsaktiviteter 
også med faglig innhold, hvor ungdommer med majori
tet og minoritetsbakgrunn møtes på likefot. Det faglige 
innholdet har vært å lære mer om menneskerettigheter, 
integrering/radikalisering, fordomsfrie holdninger og 
innenforskap/utenforskap. Frivillige fra DNT ung Bergen 
er engasjert i dette, og i løpet av 2017 ble hytteturer og 
andre sosiale arrangementer arrangert for både aktivt og 
faglig innhold.

◊ Samarbeid med Bergen Røde Kors om den flerkulturelle 
turgruppen «Til Topps». Turlaget fikk fra høsten 2017 
100 % administrativt ansvar for turgruppen, med unntak 
av selve turen til Galdhøpiggen i slutten av juni. Her er 
Hordaland Røde Kors aktivt inne som arrangør for alle 
Til Toppsgruppene i Hordaland som reiser. Til Topps 
Bergen består av omtrent 20 engasjerte frivillige, mange 
med Røde Korsbakgrunn. Turlaget vil etterstrebe at alle 
frivillige med ansvar tar grunnleggende turlederkurs på 
sikt, etter våre retningslinjer. Til Topps arrangerer både 
egne turer, samtidig som det er et mål at tur gruppen også 
skal inkluderes i «det norske turmiljøet». Det arrangeres 
derfor også fellesturer med Turlagets tilbud «Byfjells-
trimmen». Til Topps er et flott tur- og språktreningstilbud, 
og en flott potensiell inngangsport til BHT.

◊ I løpet av 2017 har vi også opprettet eit samarbeid med 
HELLO – Student Society. Dette er en undergruppe i 
Studentersamfunnet i Bergen hvor engasjerte studenter 
arrangerer ulike kulturelle aktiviteter for flyktninger. Vi 
har bidratt til deres gjennomføring av 3/4/7fjellsturen 
og hyttetur på Fjellhytten (Midtfjellet, Fløyen). De har 
også tatt med flyktninger på turtilbudet vårt «Til Topps».

◊ Vi har sponset plasser for minoritetsungdom på turer 
med DNT ung Bergen. 4 ungdommer fra Rothaugen skole 
(innføringsklasse) deltok på Basecamp Hav.

◊ Vi har etablert et samarbeid med Redd Barna om aktivitet 
for barn, unge og barnefamilier på Arna Statlige mottak. 
I løpet av 2017 har de vært med på vinteraktivitetsdag på 
Kvamskogen og coasteering på Sotra. Vi arrangerte også 
en aktivitetskveld på Håøy for beboere på Lindås mottak 
for enslige mindreårige i samarbeid med Nordhordland 
Turlag (før det ble lagt ned ila sommeren).

TITUR17 ( TITUR BERGEN)
TiTur Bergen ble satt i gang som et tiltak som skulle være moti
verende, enkelt og attraktivt for hele familien i 2015. Prosjektet 
ble videreført både i 2016 og 2017. TiTur Bergen driftes av et 
eget utvalg av turledere fra Byfjellstrimmen i samarbeid med 
prosjektleder i administrasjonen. En nyhet av året var at man 
kunne velge om man ville registrere seg med turkort på papir, 
eller gjennom den nye digitale turappen «DNT SjekkUT».

Et av målene med TiTur er at turene som blir valgt ut skal 
gjøre folk mer bevisste på hvor mange flotte turområder som 
finnes i Bergen og omegn. Dette har vi fått særlig god respons 
på, da mange deltakere har takket for muligheten til å bli 
kjent i områder de aldri har gått tidligere. Vi deler turmålene 
i områder, slik at det er to turer i de ulike områdene; i Bergen 
sentrum, Bergen Vest, Bergen Nord, Bergen Øst og Bergen sør.

138 personer fullførte alle de 10 turene, 79 via SjekkUT. Veldig 
mange har fullført deler av TiTur17, da vi har registrert hele 
2982 innsjekk, delt på 911 deltakere.

KL ART DET GÅR
Dette prosjektet ble startet opp våren 2017, med mål om 
tilrettelegging av aktivitet for personer med nedsatt fysisk 
funksjonsevne. Oppgavene har bestått i å etablere relevante 
samarbeidspartnere, sette seg inn i typiske utfordringer og 
særpreg til målgruppen, samt teste ut ulike aktiviteter. Infor
masjonsflyt, samarbeid og kontakt er opprettet med blant annet 
Norges Handikapforbund SørVest, Norges Handikapforbund 
Ungdom SørVest, Norges Handikapforbund lokallag Bergen, 
Norges Blindeforbund Hordaland, Arbeidsmiljøskaddes lands
forbund og Barnas Fysioterapisenter.

I løpet av 2017 arrangerte vi tilrettelagt turorientering i 
samarbeid med Fana Idrettslag og Norges Handikapforbund 
 lokallag Bergen. Etter forespørsel tilbydde vi Arbeidsmiljø
skaddes landsforbund kart og kompasskurs med både teori 
og praktisk del. Vi deltok med stand på «Funkisdagen», for 

å vise oss fram som interessert i målgruppen. Prosjektleder 
deltok på «3-dagers tur med DNT» som et tilbud til deltakere 
i forbindelse med Valnesfjord Helsesportsenter sin tilrette
lagte aktivitetscamp «Arctivity» i Bodø (DNT er samarbeids-
partner). Her fikk prosjektleder svært nyttig erfaring knyttet til 
andre utfordringer enn på «vanlige turer», knyttet til logistikk, 
aktiv deltakelse på tross av nedsettelse, tilrettelegging av camp, 
aktivitetshjelpemidler m.m. Prosjektleder har også deltatt på 
flere erfaringsutvekslinger og møter med andre prosjekt ledere 
for «Klart det går» i medlemsforeningene, til stor nytte og 
inspirasjon. I løpet av året startet vi også opp lavterskel søn
dagsturer ca. en gang i måneden, i samarbeid med Norges 
Blindeforbund Hordaland. Det ble gjennomført 3 søndagsturer 
i 2017 med oppmøtte mellom 2030 stk på hver tur. Tilrettelagt 
hundekjøring for barn i Hordnesskogen ble også testet ut med 
svært gode tilbakemeldinger. Både gamle og nye frivillige er 
rekruttert til prosjektet.

Klart det går-søndagstur - Foto: Bergen og Hordaland Turlag  
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4.3 LOK ALL AG

Informasjonen i kapitlene er basert på mottatte årsmeldinger, 
derfor noe ulik detaljeringsgrad.

4.3.1 A sk øy Tur lag 
Antall medlemmer: 1246 
Stiftet i 2009 
Har tilsyn med hytten Solrenningen.

Grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Dugnadsgruppen

◊ Onsdagsturer

◊ Aktiv til 100

Dugnadsgruppen gjør et fantastisk arbeid med Askøy På Langs 
stien, og det er mulig å gå tørrskodd store deler av ruten. 
Dugnadsgruppe møtes en dag i uken og jobber med APL stien.

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Askøy på langs, fire etappeturer på søndager

◊ Askøy på langs ekstreme (APLE), ble arrangert for 4. gang

◊ Vidden by night

◊ Aktiv til 100, lavterskeltilbud i nærområdet på dagtid, 
møtes hver torsdag

◊ Opp og ut, onsdagsturer, lavterskeltilbud i nærområdet

◊ Trilleturer

◊ Kveldsmatturer for barnefamilier

◊ Småføtterturer

◊ KDU dagene: Høstdagen hadde rekordhøyt antall 
deltagere med 2000 deltagere

◊ Familiedag v/Fjellvann, i samarbeid med andre frilufts
livsorganisasjoner med 600 deltagere i 2017

◊ «Askøy Topp 7», årlig søndagstur

Nytt i 2017:

◊ DNT SjekkUt appen ble lansert

◊ Askøy Turlag har startet med Turlederpakke til nye tur
ledere som har vært turledere for minst 5 turer/arrange
ment. Denne inneholdt i 2017 tursekk med førstehjelp, 
liggeunderlag, vindsekk, refleksvest, hyttenøkkel, DNT 
veiviser og handlingsplan ved ulykke.

◊ Dugnadsgjengen på Askøy fikk Frivilligpris i 2017 for 
arbeidet med APL stien

Høstdugnad på Solrenningen - Foto: Askøy Turlag 

4.3.2 Aus te voll  Tur lag 
Antall medlemmer: 226 
Stiftet i 2011

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Søndagsturer

◊ Sommerturene (turposter med klippekort) som er 
populær både blant ferierende og fastboende

◊ Opptur for 8. klassinger

◊ KDU dagene

◊ Nissemarsj

◊ 3fjellstur

4.3.3 B ømlo Tur lag 
Antall medlemmer: 604 
Stiftet i 2011

Aktive grupper:

◊ 2 Barnas Turlag

◊ Seniorgruppe

◊ Dugnadsgruppe

◊ Turgruppa Fri lufts l iv  og  fo lkehelse  for  a l le 

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ KDU dagene

◊ 7/5 fjellsturen

◊ Turgruppe Friluftsliv og folkehelse for alle hvor turene 
er lagt opp slik at også funksjonshemmede kan være med

Fjell seniorgruppe på tur til Vardafjell - Foto: André Marton Pedersen 

◊ Opptur for 8. klassinger

◊ Bømlo på tvers

◊ Bømlo på langs

◊ Topptrimmen med innsjekking på mobil

◊ Familietrimmen med innsjekking på mobil

Barnas Turlag har stor deltagelse i Bømlo Turlag med rundt 
30 deltagere hver gang. Arrangementene legges ikke inn i 
turprogrammet, men legges ut på facebook et par dager i for
kant. Topptrimmen og Familietrimmen har også stor økning, 
familietrimmen med imponerende 760% økning fra 2016 til 
2017. Turlaget har tellere opp mot Siggjo og registrerte i 2017 
over 48.000 besøkende.

4.3.4 Fjell  Tur lag 
Antall medlemmer: 1053 
Stiftet i 2012

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Seniorgruppen

◊ Dugnadsgruppen

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ OPPTUR

◊ Kom deg utdagen

◊ Onsdagsturer, seniorer

◊ KystTrimmen, lavterskel nærturtilbud med turposter 
plassert rundt i kommunen.
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Nytt i 2017 i Fjell Turlag:

◊ Turlagshuset; Utvendig ferdig, og innvendig er arbeidet 
kommet godt i gang.

◊ Diplom for størst økning av lokallagene i antall medlem
mer, 106 nye medlemmer og 11,2% økning

DNT Ung gruppen har hatt et godt turprogram med totalt 19 
turer på programmet. En del av disse måtte dessverre avlyses 
pga. få påmeldte.

4.3.5 F us a Tur lag 
Antall medlemmer: 274 
Stiftet i 2013

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

Turlaget har også i 2017 konsentrert seg om turer i nærmiljøet i Fusa.

Følgende faste arrangement er blitt utført i 2017:

◊ Fellesturer i helgene

◊ 3fjellstur

◊ KDUdagene

◊ Fusa på kryss og tvers

Barnas Turlag har hatt god deltagelse på arrangement også i 
2017, og har hatt et variert program både sommar og vinter. 
Det ble arrangert kajakk kurs 2 helger med 8 vaksne og 25 
barn. Fellestur med Samnanger Turlag til Bjergane hadde over 
60 deltagere.

Fusa Turlag fikk diplom for størst prosentvis økning i antall 
medlemmer i 2017. De hadde 12,8% økning.

4.3.6 Kv am Tur lag 
Antall medlemmer: 615 
Stiftet i 1994

Tilsyn med følgende hytter: Vending, Kiellandbu, Breidablik.

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ Fotalaget (trimgruppe)

◊ Karatrakken (trimgruppe)

◊ Trakkatrimmen (trimgruppe, moderat tempo i lett terreng)

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Kvam i kryss og krakje

◊ Fotalaget

◊ OPPTUR

◊ Kom deg utdagen

◊ Fotalaget, tirsdagsturer

Nytt i 2017 i Kvam Turlag:

◊ Ny turgruppe, Karatrekken, som har hatt 40 turer med 
380 deltagere i 2017

◊ Ny turgruppe, Trakkatrimmen, som går i moderat tempo 
i lett terreng og har hatt 14 turer med 84 deltagere.

Kvam Turlag har i mange år, sammen med BHT og naturvern
forbundet, jobbet for å bevare Øystesevassdraget, og i 2017 ble 
det avgjort at det ikke blir noen utbygging.

Fellestur fra Skjeggedal til Trolltunga - Foto: André Marton Pedersen  

4.3.7 Kvinnher ad Tur lag 
Antall medlemmer: 921 
Stiftet i 1998

Tilsyn med hytten Fonnabu

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Seniorgruppen

◊ Fjellsport

◊ Hytteutvalg

◊ 4 Aktiv i 100 grupper

Det ble arrangert mange turer i løpet av 2017, både på ski, til 
fots, med sykkel og med kajakk, både dagsturer og flerdagsturer.

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Festifjellet, festival i samarbeid med Festidalen

◊ KDU dagene

◊ OPPTUR

◊ Fjellfest

◊ Fjelltrim, turposter

◊ Onsdagsturer, seniorgruppen

Nytt i 2017 i Kvinnherad Turlag:

◊ DNT Ung gruppen kom i gang igjen, og en ungdom gjennom
førte Grunnleggende og Sommerturlederkurs i 2017

◊ Lansering av SjekkUt appen. Mange turmål er lagt inn 
Kvinnherad, men appen er ennå ikkje blitt veldig populær.

◊ 2 nye Aktiv i 100 grupper

Kommunen ga i 2016 et kjellerrom på Stølen i Uskedalen til 
disposisjon til lager. I 2017 er det blitt gjort en del arbeid for 
innredning av lageret, og lageret er nå tatt i bruk.

Kajakkprosjektet – et prosjekt der en skal legge inn padleruter 
på kartet, er fremdeles i gang.

Tre turledersamlinger ble gjennomført i 2017. Grunnleggende 
turlederkurs ble arrangert med 10 deltagere. To kajakk intro 
kurs ble arrangert og et GPS kurs.

4.3.8 Nor dhor dland Tur lag 
Antall medlemmer: 1900 
Stiftet i 1993

Tilsyn med følgende hytter: Kalvedalen, Skavlabu, Vardadalsbu

Grupper:

◊ 2 Barnas Turlag

◊ DNT Ung
◊ XXUng (1013 år)
◊ XUng (1214 år)

◊ Padlegruppe

◊ Turprogam gruppe

◊ Sti og merke gruppe

◊ Naturvernutvalg

På vei ned fra Fonnabu -Foto: Hild Fjermestad Aase  
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Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ OPPTUR

◊ Onsdagsturer i Lindås og Masfjorden

◊ KDUdagene

◊ Til Topps (samarbeid med Røde kors for integrering av 
innvandrere)

◊ Padleturer

Nytt i 2017 Nordhordland Turlag:

◊ Flere kurs ble arrangert:
◊ Grunnleggende Turlederkurs ble arrangert av Nord

hordland Turlag
◊ Kart og kompass kurs
◊ Nærturlederkurs

Nordhordland Turlag har hatt både helgeturer og dagsturer, fra 
fotturer til padleturer, turer med Barnas Turlag og med DNT 
Ung. Turledersamling ble arrangert i juni.

4.3.9 O dda/Ullens v ang Tur lag 
Antall medlemmer: 830 
Stiftet i 1982 som det første lokallag i BHT.

OUT har 3 egne hytter som de driver, Holmaskjer, Mosdalsbu 
og Kvanntjørnsbu. Kvanntjørnsbu var i 2017 siste driftstår 
gjennom OUT, og driften er nå gått tilbake til Statnett.

Aktive grupper:

◊ 3 Barnas Turlag

◊ DNT XUng

◊ DNT Ung

◊ Onsdagsturgruppe

◊ Dugnadsgruppe

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ OPPTUR

◊ Onsdagsturer, turer i rolig tempo

◊ KDUdagene

◊ Kveldsmatturer

◊ Natt i naturen

◊ Turbotrimmen

◊ Ferskingkurs for fremmedspråklige

Nytt i 2017 Odda/Ullensvang Turlag:

◊ Ny vinterturleder

◊ Ny sti rundt Løyningsvatnet

◊ Kurs for ungdom og voksne om Trygghet i vinterfjellet

Turprogrammet til OddaUllensvang Turlag i 2017 var veldig 
variert, fra trugetur, skitur, Zipline tur, hytteturer etc. Dess
verre ble flere fellesturer avlyst pga. dårlig vær.

Os seniorgruppe på tur til Haugåsen og Ervikane - Foto: André Marton Pedersen 

4.3.10 O s Tur lag 
Antall medlemmer: 1 227 
Stiftet i 1987

Tilsyn med hytten Høgabu

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ Turboklubben

◊ Fjellsport

◊ Senior

◊ Klatregruppen

◊ Friskusgruppen

◊ Trivselgruppen (dugnadsgruppen)

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ OPPTUR

◊ Kveldsturer for deg og meg

◊ Tirsdagsturer, seniorgruppen

◊ Aktiv til 100, rusleturer

◊ Kom deg utdagene

◊ Friskusgruppa, turer i raskt tempo annenhver tirsdag

Os Turlag hadde i 2017 30 års jubileum og hadde flere 
jubileums turer, deriblant tur over Folgefonna, helgetur til 
Ulvik og ukestur til Storefjell, samt tur med Barnas Turlag 
til Ervikane.

4.3.11 S amnanger Tur lag 
Antall medlemmer: 201 
Stiftet i 2014

Tilsyn med hytten Gullhorgabu

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Hyttetilsyn gruppe

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ KDU dagene

◊ Kveldsmatturer

◊ Turposter, Folk til Fjells

Nytt i 2017 i Samnanger Turlag:

◊ Familiedag i klatreparken med de frivillige i laget

◊ En ny vinterturleder

Fellestur med Samnanger Turlag til Bjergane hadde over 60 
deltagere.

I tillegg til aktivitetene over ble det arrangert flere dags turer, 
sykkeltur, fridykking og actionhelg (klatring, vindtunnel, rafting) 
med ungdommene til Voss, en gjentagelse av suksessen i 2016.

 Åpning av kajakknaust på Osterøy - Foto:Torill Refsdal Aase
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4.3.12 Stor d - F itjar  Tur lag 
Antall medlemmer: 1187 
Stiftet i 1994

Aktive grupper:

◊  Barnas Turlag

◊ Seniorgruppen

◊ Topptrimnemnda

◊ Tur og dugnadsnemnda

◊ Natur og miljøutvalg

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Topptrimmen (turposter)

◊ Telltur (turposter) – vil ta over for Topptrimmen i 2018

◊ OPPTUR

◊ Stord på langs

◊ KDUdagene

◊ Stord Topp 8

◊ Onsdagsturer, seniorgruppen

◊ Aktil til 100

Nytt i 2017 i StordFitjar Turlag:

◊ Spontanturer der turen blir lyst ut kort vei i forkant.  
Dette tilbudet har vært veldig vellykket.

◊ Merkingskurs avholdt, 9 deltagere

◊ Nytt turkart utarbeidet over StordFitjar

◊ Styreleder ved Gerda Malene Øen ble kåret til årets ildsjel 
på Stord

I tillegg til aktivitetene over er det blitt arrangert dagsturer, 
overnattingsturer, kanotur, telttur mm.

4.3.13 Sund Tur lag 
Antall medlemmer: 238 
Stiftet i 2012

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ Seniorgruppen

◊ Dugnadsgruppen

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Kystpasset

◊ OPPTUR

◊ Sund på langs

◊ KDU dagene

◊ Kveldsmatturer

◊ Flerkulturgruppe

◊ Tirsdagsturer, Seniorgruppen

◊ Til Topps

Nytt i 2017 i Sund Turlag:

◊ Våttkort kurs for ungdommer

Kystpasset i Sund er som vanlig veldig populært. 4000 kyst
pass er blitt delt ut. Det er blitt utdannet 3 Grunnleggende 
turledere i 2017.

 Raudskredbruna, på veg til Rispingen, Osterøy - Foto: Katrine Helle Midtbø 

4.3.14 O s ter øy Tur lag 
Antall medlemmer: 466 
Stiftet i 2014

Tilsyn med hytten Træet

Aktive grupper:

◊ Barnas Turlag

◊ DNT Ung

◊ Seniorgruppen

Flere populære arrangement ble videreført i 2017:

◊ Opptur

◊ KDU dagene

◊ Onsdagsturer, Seniorgruppen

Nytt i 2017 i Osterøy Turlag:

◊ Første padle nøst i BHT

◊ DNT Ung gruppe i oppstartsgropen

Stor medlemsøkning i Osterøy Turlag, med 12% økning.

4.3.15 Vak s dal  Tur lag 
Antall medlemmer: 230 
Stiftet i 2018

Interimstyret har siden sommeren 2017 jobbet med oppstart 
av et lokallag i Vaksdal. Det er per idag rundt 230 med lemmer 
i Vaksdal Turlag, og det er allerede 39 personer som har 
meldt seg som frivillig i laget. Lokallaget er allerede i gang 
med arrangement, og arrangerte 2 Kom Deg Ut arrangement 
21. januar med totalt rundt 300 deltagere. Vaksdal Turlag ble 
offisielt stiftet 13. Februar 2018.

4.3.16 Ulvik  Tur lag 
Antall medlemmer: 70 
Stiftet i 2018

Interrimstyret har siden sommeren 2017 jobbet med oppstart 
av et lokallag i Ulvik. Det er per idag 70 DNT medlemmer i 
Ulvik Turlag, og det er allerede endel som har meldt seg som 
frivillig i laget. Ulvik Turlag har vært et Turlag siden 1988, og 
den mest populære aktiviteten de siste årene har vært Støls
trimmen som hadde over 160 deltagere i 2017. Ulvik Turlag 
ble offisielt stiftet 15. Februar 2018.

  

Foto: Marianne Soltvedt
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TILRE T TELEGGING  

F OR FRILUF T SLIV5

Foto: André Marton Pedersen

5.1  NÆROMR ÅDE T TIL  BERGEN

Det har vært avholdt fire møter i Byfjellsrådet i 2017 og BHT 
ved/Torill Refsdal Aase har deltatt på alle.

På møtet i mars var NCE Tourism Fjord Norway tilstede og 
orienterte om prosjektet «Vidden». Prosjektet består bl.a.  
i guiding av turister. I august var det befaring over Vidden der 
to av Turlagets ansatte deltok. Byfjellsrådet avventer til det 
foreligger en sak på prosjektet.

I juni ble møtet lagt til Rundemanen med befaring i Telenors 
anlegg. Telenor har ikke lenger behov for hytten sin der oppe, 
som skal selges eller rives. BHT har vurdert interesse, men fore
løpig ønsker Turlaget å fortsette samarbeidet med eksi sterende 
hytter i Byfjellene. Også sak om Fløyfjellet 34 (bygning ved 
Fløipilen) har vært diskutert, da festekontrakt med eier var 
utgått. Byfjellsrådet har anbefalt at kommunen overtar. Ny 
leke og klatrepark på Fløisletten ble åpnet i 2017.

Det var i oktober møte på Hellegrind på Øyjordsfjellet, der det 
er bygget ny turvei som forbinder Øyjorden med Munkebotn.

Det ble samme dag orientert om rehabilitering av dam i Munke
botnsvatnet i 2018. Demningen er gammel og må forsterkes.

På møtet i desember var Hordaland krins av Norges speider
forbund v/Endre Helland tilstede og orienterte om planer for 
bygging av hytte på tomten sin på Gullstølen.

Det har vært flere oppfølgingssaker innen forvaltningsplan for 
Byfjellene nord (Åsane), tilretteleggingstiltak bl.a. klopping 
mellom Jorddalsskaret og Hyttelien, arbeid i Smøråsen m.m.

Byfjellsrådet har vært løpende orientert om Fløibanens planer 
om varmestue ved Skomakerdiket. Jørgen Frønsdal, daglig 
leder av Bergens Skog og træplantningsselskap, gikk av med 
pensjon 31.12.17. Han har gjort en meget god innsats i byfjells
forvaltningen og for selskapet.
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5.2 HY T TENE

Ansvarlig i administrasjonen: Marit Djupvik og Johnny Bjørge

På alle hyttene har det vært utført vanlig tilsyn og vedlikeholdsarbeid. Hyttenes tilstand 
er i hovedsak god. I skolens vinterferie og i påsken var det hyttevert på Hallingskeid og 
Alexander Grieghytten. På Hadlaskard var det hyttevert i påsken. Breidablik, Hallingskeid, 
Hadlaskard, Selhamar, Skåla og Stavali har hatt hyttevert i sommersesongen. Folgefonna 
Breførarlag har hatt breføring ved behov mellom Fonnabu og Holmaskjer i sommer og 
tidlig høst. På Gullhorgabu og Vending var det hyttevert i helgene fra midten av august 
og ut september, og på Hallingskeid og Skåla helgene i september.  SENGEPLASSER  OVERNATTINGSDØGN

H Y T T E R

 8 UBETJENTE HYTTER   17 SELVBETJENTE HYTTER 

N Y  H Y T T E

Foto: Frikk H. Fossdal

25
5,8% ØKNING 

I ANTALL 
OVERNATTINGER

1

651 24.050
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ALE X ANDER GRIEGHY T TEN

Vi er startet med en større opprustning av hytten. I år er det 
kjelleretasjen som er oppusset med nytt sanitæranlegg og bad
stue. Under oppussingen var hytten stengt i 2 måneder fra 
midten av april til midten av juni.

BREIDABLIK (K VAM)
Kvam Turlag har tilsynet med hytten, og tilsynsgruppa har 
også i år lagt ned mange dugnadstimer på hytten. Hytten har 
vært åpen fra 1. juli til 17. september. Det har vært hyttevert 
tilstede i hele åpningsperioden. Det er gjort et stort arbeid med 
å planlegge ny turisthytte, bygging er planlagt 2018.

BRYDAL SSETER
Det er kjekt å se at besøket på Brydalsseter tar seg opp igjen, 
etter å ha hatt nedgang noen år.

BT-HY T TEN VESETE
BT-hytten Vesete som Bergen og Hordaland Turlag fikk i gave 
fra Bergens Tidende åpnet i oktober. Sesongens første snø kom 
til åpningshelgen, så det vart ikke det store besøket i høst. Det 
var for lite snø til å gå på ski, og for mye snø til å gå på beina.

F ONNABU
Kvinnherad Turlag har tilsyn med hytten. Alle hytter og uthus 
er malt utvendig i 2017. Folgefonni Breførarlag har breføring 
mellom Fonnabu og Holmaskjer på bestilling.

GULLHORGABU
Samnanger Turlag har tilsyn med hytten. Det var hyttevert på 
hytta 5 helger fra skolestart i august og ut i september.

HADL A SK ARD
Det har vært hyttevert på stedet i 9 uker i sommer og i påsken. 
Hyttevertene på Hadlaskard er trofaste og stiller opp år etter 
år. I påsken kom det nye benker og bord på terrassen. Her har 
mange gjester kost seg i solen i løpet av sesongen.

HALLINGSKEID
Det har vært hyttevert på stedet 9 uker i sommer. I tillegg til 
dette har det vært hyttevert i skolens vinterferie og påsken, 
helgene i september og i høstferien. Vi har hatt branntilsyn fra 
Ulvik brannvesen også i år. Drensgrøft fra septik er rehabilitert.

HOLMA SK JER
Odda/Ullensvang Turlag drifter hytten. Vestveggen er skrapt og 
malt. I gangen er det lagt nytt gulvbelegg og montert nytt skap.

HØGABU
Os Turlag har tilsynet med hytten. Besøkstallet er like opp
under rekorden fra i fjor med 1054 besøkende. Det er lagt 
nytt tak på sikringshytten og hovedhytten er malt utvendig.

K ALVEDALEN
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten. Hyttetilsynet har 
laget egen Facebookside for Kalvedalen. Siden er blitt svært 
populær og mange er inne og kommenterer små og store 
hendel ser i området. Hyttetilsynet har vært engasjert i plan
leggingen av ny sikringshytte.

KIELL ANDBU
Kvam Turlag har tilsyn med hytten. Besøket på hytten har gått 
litt ned fra i fjor, men ligger fortsatt tett oppunder 500. Det er 
nok mange dagsturister som har hytten og utsikten som turmål, 
som ikke skriver seg inn i hytteprotokollen, og som vi dermed 
ikke får med i besøkstallet.

K VANNTJØRNSBU
Odda/Ullensvang Turlag har driftet hytten frem til høsten 2017. 
Leieforholdet med Statnett er nå avsluttet og hytten stengt 
for DNT.

NORDDAL SHY T TEN
Det har vært jevnlig tilsyn med hytten hele året. Den nye 
sikrings hytten er populær og vi får mange positive til
bakemeldinger på den.

Alexander	Grieg
Breidablik
Breidablikk
Brydalsseter
BT-hytten
Fonnabu
Gullhorgabu
Hadlaskard
Hallingskeid
Holmaskjer
Høgabu
Kalvedalen
Kiellandbu
Kvanntjørnsbu
Mosdalsbu
Norddalen
Reinaskorsbu
Selhamar
Skavlabu
Skåla
Solrenningen
Stavali
Træet
Vardadalsbu
Vatnane
Vending
Åsedalen

Sum

1032
710
200
104

59
1207
1769
1481
2623

175
1054

456
453

69
264
260

976
406

3373
788

1780
570
293

86
1560

630

22378

2017

1269
470
147

69

838
1930
1487
2685

205
1055

329
476

69
227
268

952
362

2648
914

1964
503
229
103

1556
552

21307

2016

1208
405
139

75

617
1374
1062
1829

236
779
448
352

35
245
153

491
253

1470
609

1392
546
180

79
1092

236

15305

2015

1237
587
192

73

733
2105
1448
2409

223
878
367
269

61
229
368

1100
368

2896
968

1736
327
316
134

1708
674

21406

2014

2224
545
151
104

596

1256
2320

186
808
321
241

60
289
387

967
303

1266
984

1493
324
285
126

1546
487

17269

2013

2616

125
67

649

1151
2183

220
791
405
221

56
200
223
344
635
278

1130
803

1315
839
216

59
1351

404

16281

2012

HYTTESTATISTIKK FOR BESØK

2451

124
27

556

1095
2159

214
669
411
214

63
323
405
497
849

31
1834
1066
1281

821
257
121

1210
703

17681

2011

2046

175

718

1405
2429

230
759
434
234

75
210
300
410

1113
453
877
952

1458
651
250

89
1241

567

17076

2010

2740

161

754

1344
2696

180
581
506
261

50
165
273
270
863
307
908
604

1507
728
211
117

1462
521

17209

2009

2998

124

780

1326
2630

212
598
401

30
39
83

313
180

1019
511
625
749

1580
1245

328
107

1394
699

17971

2008
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SELHAMAR
Det var hyttevert på stedet 5 uker i sommer. Mary Wiik 
arrangerte maleuke 09.16. Juli.

SK AVL ABU
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten.

SK ÅL A
Vi startet med hyttevert på Skåla fra den offisielle åpningen 
av Skålabu 02. Juli. Ut august måned var hytteverten der hele 
uken, og i september hadde vi hyttevert i helgene. Det var 
travle dager for hyttevertene med mange dagsturister i tillegg 
til alle som ønsket å overnatte på den nye hytten. Den store 
pågangen gjorde at vi måtte fly opp ekstra proviant og ved, og 
doene måtte tømmes allerede i august måned.

SOLRENNINGEN
Askøy Turlag har tilsyn med hytten. Gulvet i hovedhytten er 
blitt pusset og lakket.

STAVALI
Den offisielle sommeråpningen i fjellet ble markert på Stavali 
første lørdag i juli, med servering av rømmegrøt og spekemat 
til gjestene. Familien Hauge har vært på hytten som vertskap 
i hele juli og august måned. I tillegg var Terje Engø der en uke 
i august og arrangerte ørretdager. Han kommer med gode råd 
for fiske, og er også med og tilbereder fangsten.

TR ÆET
Osterøy Turlag har tilsyn med hytten. Deler av kledningen på 
hovedhytten er skiftet.

VARDADAL SBU
Nordhordland Turlag har tilsyn med hytten. Hytten og vindu
ene er beiset i sommer.

VENDING
Kvam Turlag har tilsyn med hytten. Sikringshytten og dohuset 
er beiset i sommer. Det har vært hyttevert på stedet 2 helger 
i augustseptember.

Å SEDALEN
Godt besøk på Åsedalen i år. Så godt besøk at vi på slutten 
av sommersesongen måtte ha påfyll av både proviant og ved.

På ski fra Gullhorgabu - Foto: Torill Refsdal Aase
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Kiellandbu - Foto: Nina Sommerfelt Pettersen Alexander Grieg - Foto: Ivar August Bull

 BT-hytten, Vesete - Foto: Andrè Marton Pedersen

Familierabatt: Barn under 4 år gratis. Barn fra 4 år til og med 12 år kr. 180,.

Medlemmer av Barnas Turlag overnatter gratis.

Grupperabatter: Grupper på 15 personer eller mer har betalt medlemspris for alle dersom de på forhånd har gitt melding om 
hyttebesøket på Turlagskontoret og betaler samlet.

Alexander Grieghytten leies ut eksklusivt bortsett fra når vi har egne arrangement herunder vinterferie og påskeferie.

Priser: Kr. 7.700, pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 4.500, pr. døgn for de resterende ukedagene.

Langhelg tilbud fra fredag til søndag: kr. 11.600,.

Lokalet Hallingskeid leies eksklusivt ut deler av året. Priser: kr. 5.900, pr. døgn fra fredag til søndag og kr. 3.000, pr. døgn 
for de resterende ukedager. Langhelg tilbud fra fredag til søndag: kr. 8.300,.

Priser i 2017

Losjipriser Medlem Ikke medlem

Voksne kr. 255,- kr. 365,-

Ungdom kr.130,- kr. 365,-

Dagsbesøk kr. 70,- kr. 90,-

Dagsbesøk familie kr. 90,- kr. 120,-

Hund i hundebur kr. 50,- kr. 50,-

Høgabu - Foto: Espen Haagensen
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5.3.  FJELL SIKRING

Ansvarlig i administrasjonen: Johnny Bjørge
Klopplegging/broer og annen tilrettelegging på stiene.

Å SEBOTN/SOLRENNINGEN TIL 
NORDAL SHY T TA
Varder er restaurert med nye brakestaur på fjellovergangen 
Solrenningen – Norddalen, ferdigstilt av Gunnar Falck Olsen 
og Helge Tellevik sommer 2017. De har også befart alternativ 
rute forbi Storfonnosen for bruk når breen ovenfor vatnet er 
ufremkommelig.

SOMMERMERKING
Det har vært utført omfattende vedlikehold på de fleste stiene 
i alle områdene der vi har Tmerkede ruter. Mye av arbeidet 
har vært utført av den nyopprettede vardegruppen, men også 
«veteranene» våre har gjort en formidabel innsats. Noe gjen
står og tas i 2018.

BROER
Det er støpt fundament til ny helårs bro over elven Veseto ved 
BThytten, denne vil stå ferdig sommer 2018.

◊ Det er vedtatt ny bro over Dårlielva, dette er behandlet 
i verneområdet styret og grunneier, ny helårs bro skal 
være klar høst 2018.

VINTERMERKING
Ruter som ble vintermerket i 2017:

STØL SHEIMEN:

Vikafjellet – Selhamar

◊ Trefall – Selhamar

◊ Selhamar – Åsedalen

◊ Åsedalen – Solrenningen

◊ Solrenningen – Stølsdammen

HARDANGERVIDDA:

◊ Garen – Hadlaskard

◊ Vivelid  Stavali

◊ Hadlaskard – Stavali

◊ Stavali – Torehytten

BERGSDALEN

◊ Lid – Høgabu

◊ Småbrekke – Gullhorgabu

◊ Hamlagrøosen – Vending

VEDLIKEHOLDSPL AN
Det er laget vedlikeholdsplan for ruter og broer i fjellet.

TURSKILTPROSJEK TET
Ansvarlig i administrasjonen: Torill Refsdal Aase

Det ble i 2017 søkt midler til en tavle som planlegges oppsatt 
i Fitajdalen.

Det skal også settes opp tavle ved stistart til BThytten på 
Mjølfjell, men dette skal en prosjektgruppe blant hytteiere på 
Mjølfjell gjøre som del av en helhetlig skilting og merking av 
bl.a. kulturminner langs stiene. BHT samarbeider med denne 
gruppen. I store trekk regnes Turskiltprosjektet som avsluttet 
i henhold til planen, men vedlikehold må påregnes.

De siste informasjonstavler ble satt opp sommer 2017: Ved 
Svartavatnet i Matre, i Dyrkolbotn, og til hyttene Åsedalen og 
Selhamar i Stølsheimen.

 Kvisting til Høgabu - Foto: Torill Refsdal Aase 
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 Øystesevassdraget - Foto: Helge Sunde 

5.4  NAT UR VERN

Ansvarlige i administrasjonen: Nicolas J. I. Rodriguez, natur
vernansvarlig Bergen og Hordaland Turlag (60%), og prosjekt
stilling (40%) som fagressurs og sekretær for DNT Vest.

NATURVERNARBEIDET I  BERGEN OG 
HORDAL AND TURL AG
Naturvernutvalget: Torild Hage (leder), Pål Haugetun, Torill 
Refsdal Aase, Kristine Timberlid, Even Nordø, Terje Aarsand, 
Sølve Sondbø, Tor Myking, Oddvar Skre og Vibeke Reigstad 
(styrekontakt).

RESULTAT 2017
Bergen og Hordaland Turlag engasjerer seg i naturvernsaker 
med utgangspunkt i vedtektene §1:« Bergen og Hordaland 
Turlag skal virke for et aktivt og sikkert, enkelt og natur
vennlig friluftsliv. Laget skal arbeide for natur, kultur og 
miljøvern på områder med tilknytning til lagets virksomhet». 
Bergen og Hordaland Turlag ønsker å være en konstruktiv 
høringspart i naturvernsaker. Mål og strategiplan for Bergen 
og Hordaland Turlag 20142017 gir overordnede føring er 
for naturvernarbeidet. Vi engasjerer oss i prioriterte utbyg
gingssaker for å ivareta friluftsliv, natur, kulturminne og 
landskapsinteresser. Bevaring av naturopplevelse og ro i våre 
turområder er en vesentlig forutsetning for vår drift. Organi
sasjonens interesser innenfor vårt geografiske virkeområde 
eller saker av overordnet nasjonal betydning har prioritet. 
Strategiplanen vektlegger at vi skal ha fokus på inngrep som 
medfører vesentlig påvirkning på friluftslivets naturgrunnlag 
i vårt geografiske arbeidsområde. Vi skal også medvirke på 
en slik måte at inngrep blir «så skånsomt som mulig, og for 
å ivareta friluftsinteresser på en så god måte som mulig».  
I første rekke kommer de store utbygningene av kraftlinjer, 
vannkraft og vindkraft, og de mindre og svært mange små
kraftverkene som ønskes bygget.

Relevante strategier for natur og miljøvernfeltet vedtatt av 
landsmøtet i Den Norske Turistforeningen utgjør også et viktig 
grunnlag for naturvernarbeidet i organisasjonen:

1.  Natur og miljøvernstrategi for DNT 20172019

2. Fornybart friluftsliv – Strategisk plattform for DNTs 
engasjement innen klimaspørsmål, 2011

3. Veivalg for Den Norske Turistforening 20132016

Frivillige i våre lokallag og i Bergen og Hordaland Turlag er svært 
viktige bidragsytere for å ivareta friluftslivinteresser og –verdier 
i vårt virksomhetsområde. I 2017 har vi samarbeidet med våre 
lokallag i aktuelle naturvernsaker. Kunnskap og engasjement fra 
lokallagene spiller en sentral rolle i naturvernarbeidet.

Bergen og Hordaland Turlag har også et eget naturvernutvalg 
med frivillige som bidrar med sin kompetanse til kvalitets sikring 
og råd i naturvernarbeidet i organisasjonen. Utvalget har ti 
medlemmer. I tillegg møter naturvernansvarlig som sekre tær 
for utvalget. Arbeidet i naturvernutvalget skjer i henhold til 
Bergen og Hordaland Turlags vedtekter, mål og strategi plan, 
årlige handlingsplaner og instruks for naturvernutvalget som 
er godkjent av styret i Bergen og Hordaland Turlag.

Naturvernarbeidet i organisasjonen er et svært viktig arbeids
område for våre medlemmer. I løpet av året har det også vært 
fremmet saker som gjelder naturvernspørsmål for styret i  
Bergen og Hordaland Turlag.

Gjennom året har vi også hatt god kontakt med avdeling for 
naturforvaltning i Den Norske Turistforening, og med de andre 
turistforeningene på Vestlandet.

UTBYGGINGSSAKER VANNKR AF T
1. Øystesevassdraget har vært prioritert i naturvernarbeidet 
både lokalt, regionalt og nasjonalt i 2017. Den Norske Turist
forening og Bergen og Hordaland Turlag har engasjert seg for 
å ivareta Øystesevassdraget siden 1984. I løpet av første halvår 
2017 har Turlaget deltatt på to møter med sentrale beslutnings
myndigheter i saken, og det har blitt skrevet et sluttinnspill 
i saken fra BHT. Den 28. august 2017 besluttet statsminister 
Erna Solberg og olje og energiminister Terje Søviknes at de 
ville holde pressekonferanse hos Bergen og Hordaland Turlag. 
Olje og energidepartementet hadde fattet vedtak om å avslå 
kraftprosjektene i Øystesevassdraget.

Øystesevassdraget har sin opprinnelse i Fuglafjellmassivet, 
Solheimdalen og i Skrottmassivet. Tmerket rute starter ved 
parkerings plassen ved Fitjadalsvatnet og følger Øystesevass
draget til fjells. Landskapsmessig regnes Fuglafjellsmassivet 
for å ha stor verdi som «Storforma fjellmassiv». Vassdraget 
renner gjennom et kontrastrikt og variert landskap. I tillegg 
inngår øvre del av vassdraget i et større sammenhengende 
naturområde med urørt preg. Området i øvre del av vass draget 
inngår i Hordalands største inngrepsfrie naturområde som 
ikke er en del av et verneområde. Et overføringsprosjekt her 
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ville ha ført til en fragmentering av et svært viktig natur og 
friluftslivområde  noe som ville ha medført en redusert natur
opplevelsesverdi. Bergen og Hordaland Turlag har satset på å 
gjøre området tilgjengelig for allmenne interesser. I Bergs
dals, Kvamme og Samnangerfjella har Bergen og Hordaland 
Turlag nå et sammenhengende turnettverk med seks hytter. 
Området er et svært populært friluftslivsområde. Et større 
sammen hengende naturområde til fjells er nå bevart til glede 
for kommende generasjoner.

2. I saken om Hellandselva og Onarheim kraftverk har vi 
samarbeidet med Kvinnherad Turlag. Sunnhordaland Kraftlag 
(SKL) har søkt om å få nytte Hellandselven til kraftproduksjon. 
Kvinnherad Turlag har engasjert seg i saken for å ivareta frilufts
livs og naturverdiane knyttet til Bremstølen og Hellandselven. 
Langs Hellandselva går det en Tmerka rute til Bremstølen, 
som er et populært nærfriluftslivsområde for kvinnheringene 
og tilreisende. Kvinnherad kommune regner området som 
«svært viktig» i kartleggingen av friluftslivsområder. Regionalt 
blir området regnet som et viktig utfartsområde. De Tmerkede 
rutene fører videre fra Bremstølsvatnet mot Manen, Englafjell 
eller Mjelkhaug, og stiene langs Hellandselven er en viktig 
inngang til det mektige høgfjellet.

3. I saken om Opo har vi samarbeidet med Odda/ Ullensvang 
Turlag. Sunnhordaland Kraftlag (SKL) har søkt om å få bygge 
et kraftverk og en flomtunnel i nedre delen av Opovassdraget. 
Hele Opovassdraget er tatt med i Verneplanen for vassdrag og 
er varig vernet mot kraftutbygging. Det var Stortinget som i 
2015 fattet vedtak om at konsesjonsspørsmålet kunne vurderes. 
Samtidig har det pågått en mulighetsstudie som har vurdert 
andre alternativer for flomsikring enn kraftutbygging, og det 
har blitt gjennomført en omfattende flomsikring i nedre del av 
vassdraget. Vi har stor respekt for Oddasamfunnet og de som 
ble hardt rammet av storflommen i 2014. Det er derfor viktig 
å trygge bosetning og befolkning langs Opovassdraget fra å 
bli rammet av nye storflommer. I 2017 har vi arbeidet med å 
få på plass utredningskrav med vekt på friluftsliv, landskap og 
verneverdiene i vassdraget i samband med melding om kraft
utbygging. Vi har også vært opptatt av at realistiske og reelle 
alternativ som fremkommer i mulighetsstudiet blir tilstrekkelig 
utredet i denne saken.

4. Småkraft AS har søkt om å få bygge ut Tokheimselva 
kraftverk. Tmerket sti som går i Tokheimslia fører til Buer 
landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark. I regional 
friluftslivskartlegging er området verdisatt som «svært viktig». 
Stien er regnet som en inngangsportal til landskapsvern
området og nasjonalparken. Grunnet konflikt med frilufts
liv, reiseliv, kulturminne, landskapsverdier, kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse og hensynet til samlet last av 
energitekniske inngrep i dette området, har vi uttalt oss mot 
dette prosjektet.

KR AF TLINJEUTBYGGING
I året som har gått har vi arbeidet med to meldinger om større 
kraftlinjeutbyggingssaker, som begge berører svært viktige 
friluftslivs, natur og landskapsverdier. Den første saken gjel
der oppgradering av kraftlinjen Mauranger – Samnanger. Vi 
oppfordret her Norges vassdrags og energidirektorat om, i sam
råd med Statnett SF, å benytte eksisterende trasé og forsterke 
eksisterende master for å minske naturinngrepet. To av de nye 
traséforslagene fra Ænes/ Fureberget, over Maurangsfjorden 
til Maurangsneset, og videre til Torsnes vil bli svært synlige 
fra Hardangerfjorden og vil føre til reduksjon i inngrepsfrie 
naturområder. Den andre saken gjelder oppgradering av Blåfalli 
/ Sauda – Håvik / Gismarvik. Vi har mellom annet vist til at 
området rundt Børstølsvatnet/Bergsstølsvatnet og Fjellhaugen 
er benyttet i friluftslivsamanheng. Vi har blant annet bedt om 
at disse områdene skånes for kraftlinjeframføring. Området 
videre sørover mot Åkra har også stor betyding for friluftslivet. 
En større kraftlinje her vil bli svært dominerende i terrenget. 
I begge sakene har vi samarbeidet med Kvinnherad Turlag. 
For begge kraftlinjeprosjektene har vi bedt om at det utredes 
sjøkabelalternativer, og eventuelt at det vurderes sjøkabel ved 
fjordkryssingene.

1. Innspill til samfunnsdelen for kommuneplanens arealdel i 
Vaksdal kommune. I friluftslivmeldingen fremhever Klima 
og miljødepartementet, Meld. St. 18 (2015-2016): «Et godt 
kunnskapsgrunnlag er viktig for at friluftslivets arealbehov 
skal være en forutsigbar og tydelig faktor i all samfunns og 
arealplan legging». Vi har gitt innspill til Vaksdal kommune om å 
løfte frem de flotte friluftslivsverdiene i kommunen i samfunns-
delen, og at det foreslås strategiske arealtiltak i kommune
planens areal del for å ivareta natur og friluftslivsverdiene.

 Opovassdraget - Foto: Nicolas Rodriguez
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 Folkemøte på Holmatun i Øystese og befaring med Olje- og energidepartementet langs Øystesevassdraget - Foto: André Marton Pedersen

2. Innspill til planprogrammet for regional plan for Hardanger
vidda 20192035. Vi foreslår at nasjonal tursti Trolltunga blir 
drøftet som del av planprogrammet. Vi ber om at tiltak som kan 
bedre sikkerheten, tiltak som kan gi bedre sanitærløsninger, 
tiltak som kan bedre søppelhåndtering, vektlegging av estetikk 
og merking etter nasjonale merkestandarder, tiltak som kan 
ta hensyn til sårbare leveområder for villrein og tiltak for å 
hindre terrengslitasje blir utredet. I tillegg ber vi om at det blir 
utredet hvordan det i fellesskap kan utvikles en plattform for 
samarbeid mellom de ulike interessene gjennom en koordinert 
innsats for området.

REISELIVSMELDINGEN
I samband med reiselivsmeldingen ble det arbeidet med 
seminar  et «Verdi av urørt natur?», 20. april 2017, Grand Hotel 
Terminus, Bergen. Seminaret ble arrangert av FNF Hordaland, 
Bergen og Hordaland Turlag, Den Norske Turistforening, 
Naturvernforbundet Hordaland, De historiske, Fjord Norway 
og NCE Tourism. Til arrangementet var flere sentrale politikere 
innen friluftslivs, natur, reiselivs og næringspolitikk in  vitert. 
Natur en er en sentral del av det norske reiselivsproduktet. 
Seminar  et hadde fokus på hvordan vi forvalter naturgrunnlaget, 
og hvordan vi bedre kan ivareta naturverdiene for fremtiden. På 
bakgrun av seminaret ble det oversendt et fellesinnspill fra DNT 
og Turlaget til Stortingets behandling av reiselivsmeldingen.

SAMARBEID GJENNOM F ORUM F OR 
NATUR  
OG FRILUF T SLIV (FNF) HORDAL AND
Forum for natur og friluftsliv i Hordaland er et viktig sam
arbeidsforum for de tilsluttede organisasjonene. Ørjan Sælens
minde er fylkeskoordinator for FNF Hordaland. Vi har gjennom 
forumet arbeidet i felleskap med de andre organisasjonene om 
naturvernsaker der vi har felles interesser, blant annet seminar
 et «Verdi av urørt natur?», og sakene om Gjerstadfossen kraft
verk, Onarheim kraftverk og Statnetts nettutviklingsplan 2017. 
FNF Hordaland har også gitt arbeidet med Øystesevassdraget 
en høy prioritet. Fylkeskoordinator publiserer en egen års
rapport som gir et fullstendig overblikk over all aktivitet og 
arbeidet som gjennomføres i regi av FNF Hordaland.

KONTAK TMØTER
Naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland Turlag medfører også 
en rekke kontaktmøter for å ivareta organisasjonens interesser 
i naturvernarbeidet. Vi søker derfor aktivt å få til en god og 
konstruktiv dialog med en rekke ulike aktører som spenner 
fra kontaktmøter med politikere, ulike myndighetsorgan, 

konsulentselskaper, aktører innen kraft og energisektoren, 
politikerkontakt og andre organisasjoner med interesser innen 
naturvern. Vi søker å bygge en god og konstruktiv dialog med 
alle interesser innenfor feltet, og vi vektlegger å komme inn i 
saksprosessene på et tidlig stadium.

MEDIA OG F ORMIDLING
Formidling av naturvernarbeidet i Bergen og Hordaland 
Turlag skjer gjennom organisasjonens nettsider under natur
forvaltning, nyhetssaker på nettsidene, og ved bruk av sosiale 
medier som Twitter og Facebook. Naturvernsaker blir også 
formidlet gjennom medlemsbladet Sti & Varde. Vi har også 
bidratt til å få oppmerksomhet om viktige naturvernsaker  
i media lokalt.

SAMARBEID DNT SENTR ALT
Bergen og Hordaland Turlag har god kontakt med naturfaglig 
gruppe i DNT sentralt. I året som har gått har vi blant annet 
bidratt med innspill i ulike naturvernsaker av interesse for 
organisasjonen.

DNT VEST
DNT Vest er et forum for medlemsforeningene på Vestlandet. 
I løpet av året har det vært en rekke møter mellom medlems
foreningene på Vestlandet. DNT Vest arbeider særlig med 
sikring av natur og kulturgrunnlaget på Vestlandet. I 2017 
har nasjonal ramme for landbasert vindkraft og nettutviklings
planen vært gjenstand for arbeidet i forumet.

Glimt fra Øystesevassdraget i Kvam med Vossdadalsvatnet - Foto: Sølve 
Sondbø

Ørjan (fylkeskoordinator for FNF Hordaland) med elveperlemusling. 
Haukåsvassdraget, Bergen kommune - Foto: Nicolas Rodriguez
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5.5 T UR SENTERE T

Tursenteret er inngangsporten til Friluftslivets hus. Avdeling
ens hovedoppgaver er: tur og aktivitetsinformasjon, medlems
service og salg og turbutikk. I tillegg har avdelingen ansvar for 
føremeldinger, hyttebooking, sentralbord for administrasjonen, 
felles epost og annen postgang.

ANSAT TE
Einar Sæther (leder), Linda Fongaard, Helen Uglenes, Anders 
Skoglund, Oda Margrete Aarland og Emil Engø Rasmussen er 
fast ansatt per 31.12.2017. I tillegg er Hugo Furnes ansatt som 
ekstrahjelp. Sigbjørn Tungodden og Sigrid Legernes Teigen 
sluttet i løpet av 2017. I tillegg har følgende bidratt som ekstra
hjelp i høysesong sommer: Sindre Natvik og André Fagerheim. 
Totalt om lag 4 årsverk medregnet ekstrahjelp. Takk til alle for 
vel gjennomført år.

BESØKSTALL , MEDLEMSSERVICE  
OG OMSETNING
Om lag 33 000 medlemmer/kunder har besøkt Tursenteret i 
løpet av 2017 mot 36 700 i 2016 (feil tall i årsmelding i 2016). 
Nedgang på 10 % skyldes dels redusert åpningstid på lørdag er 
og 7fjellsdagen, dog noe oppveid med økt åpningstid på hver
dager i juli og august. Omsetning i 2017 var på 4 592 170 
kr mot 4 592 726 kr i 2016. Omsetning i 2017 er påvirket 
negativt av besøkstall og bedring av internfaktureringsrutiner. 
Resultatet viser en markant bedring fra 857 405 kr (inkludert 
300 000 kr i avskrivninger) i 2016 til 1 875 975 kr i 2017. 

Deler av årsaken til økning er redusert varekost på 347 370 kr 
(ukurans). Omsetningen er rekord for Tursenteret og alle på 
avdelingen fortjener honnør. I markedsføringen ble det priori
tert å få frem Tursenteret og medlemsrabatten i butikk som en 
medlemsfordel. Av tiltak lykkes nyhetsbrev og julegavebrosjyre 
til medlemmene best, mtp besøkstall og omsetning.

SALGSTAND MEDLEMSK AP
Avdelingen gjennomførte og bidro på stand i forbindelse med 
begge «Kom deg ut» dagene, samt 3 salgs- og informasjons
stands på Torgallmenningen i april/mai og på UiB – mottak 
av Internasjonale studenter.

VARESAMARBEID
Vi deltok på to varesamarbeidsmøter og Norspomesse Oslo  
i januar og august. Dette er forumet for diskusjon rundt drift, 
samarbeid, vareutvalg, leverandører og ulike utfordringer  
i forbindelse med butikkdrift og informasjonsarbeid. Felles 
nettbutikk hadde en liten nedgang i omsetning sammen lignet 
med 2016.

ÅPNINGSTIDER
Åpningstidene har som tidligere vært man.–fre. kl. 10–16, tors
dager kl. 10–18. Lørdag 1015 frem til mars, deretter 1012.45.  
I juli og august var det utvidet åpningstider på hverdager  
manons og fredag til kl. 16.30. I desember hadde vi langåpent 
til 18 alle hverdager fra 522. desember. 

 Jotunheimen - Foto: Espen HaagensenFoto:Trond J. Hansen
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Turboklubben i Os på insektjakt - Foto: André Marton Pedersen

5.6  INF ORMA SJON OG 
MARKEDSKOMMUNIK A SJON

OPP SUMMERT
Turlaget nominert til Årets Markedsfører av Salgs og reklame
foreningen (SRF), sommerkampanje med visning av hytte
filmene på UT.no, lansering DNT SjekkUT, nettsiden vår på 
engelsk, 1,6 millioner videovisninger på BHTs Facebookside, 
Stølsheimenkampanje, Turlaget med i Norge Rundt på NRK, 
gladsnutter på TV2 og Sti og Varde spesialutgave er noen av 
mange høydepunkter i 2017.

STI OG VARDE
Det er produsert 4 utgaver av Sti og Varde i 2017. De tre første 
utgavene på 40 sider, og nr 4 på 60 sider. Redaktør for de tre 
første utgivelsene var André Marton Pedersen. Torill Refs
dal Aase var redaktør for nr 4, som var en spesialutgave om 
Turlagets aktiviteter, hytter, områder og tilbud. Kuva AS har 
produsert og ferdigstilt trykksaker. Sti og Varde trykkes hos 
Kroonpress i Estland, og samdistribueres med Fjell og Vidde. 
Sti og Varde distribueres til medlemmene i Bergen og Horda
land Turlag og til Voss Utferdslag og Ytre Sogn Turlag. 6. april 
2017 signerte BHT og Cox en avtale som gav Cox rettigheter 
til annonsesalg på BHTs vegne til Sti og Varde, inspirasjons
magasin, nettside og video.

Redaksjonsutvalget består av Thorbjørn Kaland, Ågot Caroline 
Nilssen, Birger Tomasgaard, Mette Havre, Helene Ødven, Einar 
Sleire, Hild Fjermestad Aase (frem til mai), Torill Refsdal Aase 
og André Marton Pedersen. Sti og Varde har hatt et bredt utvalg 
med saker som representerer Turlagets ulike aktiviteter og 
tilbud. Det er fokus på turtips, opplevelse og turprogram, 
i tillegg til organisasjonsnytt.

MEDARBEIDERE I 
KOMMUNIK A SJONSAVDELINGEN
Student Emilie Sørvald fra Norges Kreative Høyskole var med 
oss i 8 uker i starten av året.  Einar Sleire har vært deltidsansatt 
i en periode, og vikar som informasjonsleder for André Marton 
Pedersen som var ute i pappaperm. Sleire har også jobbet med 
å filme turruter med drone og speilrefleks som lanseres på 

UT.no sommeren 2018. Grafiker og fotograf Hild Fjermestad 
Aase har hatt engasjement hos Turlaget i 6 måneder. Hun har 
fortsatt oppdrag for Bergen og Hordland Turlag og DNT sen
tralt. Torill Refsdal Aase har i en periode jobbet med ruter og 
stier og var tilbake som redaktør for Sti og Varde høsten 2017.

VIDEOER
I 2017 har vi produsert 8 inspirasjonsvideoer og 8 rutefilmer. 
Inspirasjonsfilmene er lagt ut på Youtube-kanalen til Bergen 
og Hordaland Turlag og er godt spredd i sosiale medier. Det er 
solgt sponsorplakat på flere av filmene. André Marton Pedersen 
var med i DNT sentralt sin fjellvettsatsning, hvor Marius Dalseg 
og Mari Stephansen laget 8 filmer om fjellvettreglene med 
Pedersen og Turboreven i hovedrollene. Filmene ble avspilt 
308 000 ganger på DNTs Facebooksside. 

En videofilm om Øystesevassdraget ble brukt politisk og 
hadde virkningsfull effekt på markedføring av våre verdier og 
engasjement for vern av dette viktige vassdraget.

HY T TEFILMER OG RUTEFILMER
I 2017 lanserte vi våre 25 nye hyttefilmer. Hver film presenterer 
hver sin hytte og varer ett minutt. Filmene ligger på UT.no i 
forbindelse med hyttepresentasjonen av den enkelte hytte. 

Responsen på hyttefilmene på Facebook har vært meget god 
med stort engasjement og spredning. På BHT sin Facebookside 
har hyttefilmene blitt vist 1 083 000 ganger.

Filmene ble vist 453 000 ganger på DNTs Facebookside.  
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NET T SIDEN
Vi hadde 106 nyhetssaker på nettsiden vår i 2017, mot 135 i 
2016, dette har vært en prioritering for å få løst annet priori
tert informasjonsarbeid en periode. Det er gjort mye arbeid 
for å heve nivået på nettsiden av Einar Sleire. Store deler av 
nettsiden er også oversatt til engelsk.

Følgende nøkkeltall på hjemmesiden vår gjelder for 2017. Tall 
i parantes viser prosentvis forskjell fra 2016.

Sidevisninger: 1 204 090 (+9,11%)
Unike sidevisninger: 935 780 (+5,56%)
Brukere: 237 431 (+7,78%)
Gjennomsnittlig øktvarighet: 01:18 (3,20%)

De mest besøkte sidene er:

 1. Forsiden
 2. Turkalenderen
 3. 7fjellsturen
 4. Turer og kurs
 5. Hytter
 6. Turtips Aurlandsdalen
 7. Tursenteret
 8. 7fjellsturen, rute
 9. Medlem
 10. Søk

Hovedvekten av brukerne er mellom 25 og 54 år.

FACEBOOK
Vi hadde ved utgangen av 2017 26 284 likerklikk på vår Face
bookside, mot 21 155 31.12.16. En økning på 5129 personer i 
løpet av 2017. Innlegget med mest rekkevidde nådde 121 700 
personer. 

De mest engasjerende innleggene på Facebook i antall 
visninger er:
Titur lanseres: 121 000
TiTur, hvordan ligger du an?: 86 000
Ta turen til Breidablik, hyttefilm: 83 000
Aktiv til 100: 80 000
Dronefilm fra Skåla: 65 000 

Ta turen til Skålabu: 60 000
Turer og kursprogram 2017: 56 000
Ta turen til Kiellandbu, hyttefilm: 54 000
Ta turen til Selhamar, hyttefilm: 53 000
Åpning Skålabu: 52 000
Turprogram 2018: 51 000
Vintertur til Kiellandbu: 43 000
Motsvar til kritikk mot for høy pris på Coasteering: 43 000

BHT har publisert en rekke inspirasjonsfilmer og kortere video
snutter på Facebook i 2017.

Samlet har disse videoene fått 462 000 visninger. Vi 
krysspubliserer våre videoer med UT.no og DNT sentralt. 

INSPIR A SJONSMAGA SINET TIL FJELL S  
OG 7-FJELL SAVISEN
Til Fjells var et inspirasjonsmagasin som ble distribuert lørdag 
13. mai og lørdag 26. august i BT, hvert magasin på 28 sider. 
Magasinets hensikt er å introdusere nye mennesker til Turlaget 
og ble som tidligere godt mottatt. I tillegg ble 7fjellsavisen 
distribuert med BT søndag 30. april. Redaktør der var Ågot 
Caroline Nilssen.

STØL SHEIMEN-K AMPANJE
Store deler av sommeren ble viet Stølsheimenkampanjen som 
hadde mål å markedsføre Stølsheimen og øke besøket der. 
Einar Sleire laget SjekkUT-konkurranse og hyttefilmene ble 
markedsført og det ble produsert turbeskrivelser fra områ
det. På mange av våre hytter i Stølsheimen opplevde vi økt 
besøkstall sommeren 2017. Trolig har denne kampanjen virket 
positivt inn på folks oppmerksomhet for dette området.

Nominasjon som Årets Markedsfører
Vi ble nominert til Årets Markedsfører i Bergen av Salgs og 
reklameforeningen, men nådde ikke helt til topps. Turlaget er 
stolt av jobben alle i administrasjonen gjør med markedsføring.

DNT SJEKKUT
DNT SjekkUT appen ble lansert i april. Den ble markeds ført i 
alle våre kanaler og mange av lokallagene har laget egne lister. 

Annonse brukt i Sti og Varde



76 77

BHT ved Einar Sleire bidro til å utvikle egen brukermanual 
for DNT SjekkUT og laget en rekke turmållister til appen. 
Appen ble godt mottatt.

INSTAGR AM OG T WIT TER
Vi bruker Instagram for å inspirere folk til å dra ut på tur. Nå 
har vi 6654 følgere, mot 5673 følgere i fjor.  

CAMPAIGN MONITOR
BHT abonnerer på nyhetsbrevleverandøren Campaign Monitor 
og sendte ut 24 nyhetsbrev i 2017.

ADWORDS
Vi har sammmen med DNT sentralt, Stavanger Turistforening 
og DNT Oslo og omegn inngått samarbeid med iProspect i 
Oslo. Denne samhandlingen på tvers av foreninger gir bedre 
uttelling for bruk av annonsekronene. 

TURBOP OSTEN
Medlemsmagasinet for barn, Turboposten, kom ut to ganger, 
i februar og september. Begge magasinene var på 12 sider. 
Redaktør André Marton Pedersen i samarbeid med aktivitets
avdelingen. 

F OTOWEB
Vi har nå 8220 bilder i Fotoweb, mot 5427 bilder i fjor. Fotoweb er 
integrert med Sherpa og Papirfly og et godt fungerende bildearkiv. 

TURTANKEN
Turtanken er et nytt treffsted for byens friluftslivsinteresserte, 
avholdes første torsdag i måneden, og er åpent og gratis for 
alle. Målet er å introdusere Turlaget til nye folk og inspirere 
til tur. Turtanken arrangeres på Inside Rock Cafe.

ANNET
Når Turlaget har vært ute og filmet har vi tilbudt deler av 
opptakene til TV2. Dette har TV2 ved flere anledninger vært 
interessert i og video er blitt vist på slutten av enten 1830 eller 
21nyhetene.

Basert på søkeordene om Turlaget vi har i Opoint ble det regi
strert 369 nyhetsartikler i 2017.

Vi har presentert Turlaget for nye internasjonale studenter 
i samarbeid med UiB. Dette skjer to ganger i året og på hver 
samling er det 2300 studenter. 

Screen Story er et produksjonsselskap som samarbeider med 
Turlaget om å produsere 5 filmer om bynært friluftsliv. I tillegg 
lager de en film om DNT ung og en generell inspirasjonsfilm 
basert på alle opptakene. Filmene blir ferdigstilt våren 2018 
og promoteres da.

André Marton Pedersen har deltatt på møter i Oslo med 
andre informasjonsmedarbeidere i Utvidet Kommunikasjons
forum. Der diskuterer vi felles markedsføringsstrategier og 
informasjons arbeid, gir innspill på kommende kampanjer og 
deler erfaringer med hverandre. 

KONKLUSJON
Turlaget er synlig som Vestlandets største friluftslivsorganisa
sjon, både på digitale plattformer og i tradisjonelle medier. Vi 
får oppmerksomhet i pressen når vi har nyheter eller andre ting 
å melde. Vi har også mange gode ambassadører som bidrar til 
å markedsføre fjellområdene og tilbudet vårt via egne kanaler. 
Dette er viktig og god markedsføring. Samarbeidet med DNT 
sentralt og de andre store foreningene er godt. 

Skitur fra Upsete til Kaldavasshytta- Bilde fra inspirasjonsfilm av André Marton Pedersen og Einar Sleire 

Turglede - Bilde fra nspirasjonsfilm av André Marton Pedersen  og Einar Sleire 
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MEDIADEKNING
Flott dekning i media i høve Kom deg utdagane, både vinter 
og haust. God dekning også i lokale media. Innslag på NRK 
Hordaland radio med dagleg leiar opp mot vinterferien fredag 
24. februar.

God dekning av OPPTUR Hordaland i starten av mai. Bl.a. 
intervjua TV2 deltakarar i Marken.

Dagleg leiar i NRK Hordaland i forkant av reise til møtet  
19. mai med Terje Søviknes og OED.

Kanskje beste mediedekning nokon sinne for 3/4/7fjellsturen. 
Bl.a. direkte i God morgonsendinga til TV2 på arrangements
dagen. God dekning både før, under og etter av BT og BA.

Det var svært god dekning i media nasjonalt i samband 
med at begge søknadane i Øystesevassdraget vart avslått.  
I alle nasjonale og regionale medier måndag 28. og tysdag 29. 
august, samt at dagleg leiar var fredagsgjest i Vestlandsrevyen 
1. september.

Eit utdrag:

Fylkesutvalet gjer heilomvending og går mot å gi konsesjon til 
begge søkarane. BT, «Ber Søviknes verne dette vassdraget». 
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/BQm8e/BerSovik
nesvernedettevassdraget

28. august på nett og 29. august i trykt utgåve: «Jubler for 
Øystesevassdraget». 
https://www.bt.no/sok/?query=%C3%98ystesevassdraget

29. august, leiar i BT: «En god dag for naturvernet». 
https://www.bt.no/btmeninger/leder/i/kk8jQ/Eingoddag
fornaturvernet

NRK Hordaland «Regjeringa seier nei til kraftutbygging  
i Øystesevassdraget». 
https://www.nrk.no/hordaland/regjeringaseierneitilkraft
utbyggingioystesevassdraget1.13660866

Vestlandsrevyen dagleg leiar som fredagsgjest, fredag 1. september. 
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyhetervestlandsrevyen/
DKHO99090117/01092017#t=8m3s

Fire byråder i Bergen på ferskingkurs på Fløyen. God dekning på 
radio og Vestlandsrevyen med Pål Hafstad Thorsen og dagleg leiar. 
https://www.bergenoghordalandturlag.no/artikler/
nyheter/11226byraderpaferskingkurs/

Dagleg leiar og Aksel på TV2 nyhetskanalen i romjula i høve 
DNTs 150-årsjubileum, onsdag 27. desember 

Foto: André Marton Pedersen 

 Fire byråder i Bergen på ferskingkurs på Fløyen. God dekning på 
radio og Vestlandsrevyen med Pål Hafstad Thorsen og dagleg leiar 
- Foto: André Marton Pedersen

 NRK Hordaland «Regjeringa seier nei til kraftutbygging i 
Øystesevassdraget» -Foto: Tor Høvik, Bergens Tidende 
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 Førjulstur til Demmevass November 2017 - Foto: Espen Haagensen 

ÅRSREGNSKAP
2017
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