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FORSIDE: Nydelig morgenstund ved Selhamarvatnet i Stølsheimen. Foto: André Marton Pedersen

Bergsdalen
Området er rikt på kulturminner og gamle ferdselsveier.
En favoritt er turen fra Alexander Grieg-hytten til Bolstadøyri i variert og vakker natur. Følg de grønnkledde
skarene mot Loneselet, gjerne med en avstikker opp
Hamlagrøhornet og Mykkeltveitveten. Kombinerer
nydelig natur og gammel stølskultur med kverner og
sagbruk ned Rasdalen. Turen tar rundt 6 timer og er
T-merket. Tog tilbake til Bergen fra Bolstadøyri.
Helene, turveileder i Tursenteret

Grindaflethytta
Dette er en idyllisk hytte som ligger flott til i fjellområdet mellom
Raundalen og Sognefjorden. Jeg anbefaler å gå opp fra Fyre
(Stalheim) til Grindaflet og ned til Flåm. Det går merket sti hele
veien, og det er gode busstilbud fra Voss og Flåm.
Silje, ungdoms- og fjellsportansvarlig

Store Dustingen/
Dystingen (999 moh.)
Store Dustingen er eit
vakkert fjell. Ta turen mot
Bergsdalen. Etter svingane
mot Storefossen kjem du
til Fosse kraftverk. Rett før
kraftverket, i vegkanten, er
det skilta mot Dystingen. Då
kan du starta ferda opp den
bratte lia. I fint vêr får du eit
flott utsyn frå toppen.
Nicolas, naturvernansvarlig

Selhamarvatnet i Stølsheimen. Foto: André Marton Pedersen
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INNOV-8 X-TALON 212
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Pris:

1.399

JOAKIM VATNALAND

– HJERTET AV
VESTLANDSK FJELLVERDEN
Ni av Bergen og Hordaland Turlags 25 hytteanlegg befinner seg i Stølsheimen.
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Dette forteller at Stølheimen er et
hovedsatsningsområde for BHT. Og
det er ikke uten grunn! Fra Kalvedalshytten i vest til Selhamar i øst er
det et fantastisk variert fjellområde,
rikt på natur- og kulturkvaliteter.
Fra 1950–60-tallet og helt opp i nyere tid har
Stølsheimen vært sterkt truet av kraftutbygging.
Gjennom en årrekke kjempet idealister utrettelig
for vern, og i 1990 ble Stølsheimen landskapsvernområde endelig opprettet.

For fjellvandreren har Stølsheimen mye å by på.
Terrenget veksler fra et grønt og frodig landskap
til snaufjell med vide utsyn og luftige partier ned
mot armer av Sognefjorden.
I øst finnes det særegne landemerket Raudberget, lett å kjenne igjen på sin rødbrune farge og
karakteristiske form. Like ved er Grytebergets
emner til gryter av kleberstein.
I vest er landskapet barskt og tjente under sluttfasen av 2. verdenskrig som base for en del av de
norske motstandsstyrkene, Bjørn West.

Som navnet sier, har det i lange tider vært stølsdrift i disse fjellområdene. Gjennom århundrer
har driftige bønder ført kyr, geiter og hester til
frodige fjellbeiter. Mange støler er stadig intakte,
og Solrenningsstølene i Vøvringedalen, med
sine steinhus og torvtak, er et godt eksempel på
stølskulturen som en gang var.

Stølsheimen har mange fiskevann med flott
fisk. Jeg har selv sikret ørretmiddagen med lett
fiskestang i et vann på ruten mellom Selhamar
og Åsedalen. Flere av hyttene til BHT har båt/
kano og er lett tilgjengelige for barnefamilier.
Stølsheimen er et flott område for padling med
kano.

Hyttene i Stølsheimen ligger som perler på en
snor. Du kan velge om du vil gå i flere dager –
kanskje en uke – eller en helgetur. Hyttene er i god
stand, er velutstyrte og har det du trenger for en
god naturopplevelse. Med unntak av Brydalseter
og Vatnane finner du et rikholdig proviantlager
på aller hyttene til BHT.
Vi vet at mange ennå ikke har utforsket de kvaliteter som Stølsheimen har å by på. Ettersom
2017 er selve «Kunnskapsåret», vil vi at enda
flere skal bli kjent med dette tradisjonsrike hjertet
av vestlandsk fjellverden.

God tur på spennende stier!
TORE JOHAN SMIDT
STYRELEDER BERGEN OG HORDALAND TURLAG
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Vatnane i Stølsheimen.
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LA SPORTIVA CORE HIGH GTX
Superlett, høy modell som er perfekt til raske turer på byellene.
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Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no

ÅPNINGSTIDER 10-18 TORSDAG 10-19 LØRDAG 10-16
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Vil du på tur i Stølsheimen i sommer?
Her er 4 gode turforslag.

TIPS

1

FANTASTISKE
FAGERDALSHALVØYA
Rute: Arnafjord–Vatnane–Tenne
Lengde: 9 km

Passer for:
Barnefamiliar/alle

Turen er ikkje særleg lang, men gjev deg
likevel om lag 900 høgdemeter opp
til hytta, noko som betyr at det er bratt.
Men kva er positivt med det? Jo, ein kjem
raskt opp i høgda, og kan følgje med på
fjorden som ein legg lenger og lenger
under seg. Allereie etter 3 km har du
gjort unna det meste av stigninga, og kan
nyte naturens ro.
Vatnane turisthytte ligg på ein stølsbø
på Fagerdalshalvøya, mellom Arnafjord
og Finnafjorden i Sogn, i eit av dei mest
karakteristiske og vakraste områda
vestlandsnaturen kan by på! Hytta er
ubetjent og har 6 sengeplassar. Ein kan
velje å tråkke vidare inn i hytte- og rutenettet i Stølsheimen, eller ta ein rundtur ned
igjen til fjorden og Tenne.
Returen frå Vatnane til Tenne er heller ikkje særleg lang, og her er det
bremsemuskulaturen som får prøve seg.
Men stien er tydeleg, fossane er vakre,
og plutseleg er du nede ved fjorden. På
vegen passerer du Fossesete, kor du får
kjensla av at det er langt meir stille i dag
enn det var i tidlegare tider.
TIPS: Når du pakkar ryggsekken, er det
lurt å ha det tyngste inntil ryggen.
Legg niste, drikke og snacks i
lommene, slik at det er lett tilgjengeleg under turen.
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ANDDRÈ MARTON PEDERSEN

STØLSHEIMEN
I Stølsheimen finner du ni velstelte, selvbetjente hytter på rekke og rad fra Voss og ut til Masfjorden. Det er
relativt kort avstand mellom de fleste av hyttene, og barnefamilier vil kunne finne mangt et egnet turmål.
Stølsheimen går utover langs Sognefjordens sørside og har lune fjell uten de villeste tinder. Området byr
også på utfordringer for deg som liker lange dagsetapper og vil gå utenom merkede stier. Før hyttene kom for
40–50 år siden var det de mange stølene som huset fjellfolket; herav navnet. Stølene ligger her fortsatt og vitner om en svunnen tid, men byr fremdeles på en god hyttevegg for en rast, og kanskje en kaffetår, hvis eierne
er hjemme. Fra Bergen kan du nå området innen 2–3 timers biltur.

Utsikt fra Kvitanosi mellom Voss og Stølsheimen.

Vatnane

BIRGITHE ROALD
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TIPS

TREKANTEN
I STØLSHEIMEN

2

STØLSHEIMEN PÅ LANGS
Rute: Mo–Skavlabu–Vardadalsbu–Norddalshytten–Brydalseter–Ortnevik

Rute:
Bjergane–Selhamar–Åsedalen–Bjergane

Passer for:
Fjellvandrere

TIPS: L
 urer du på hvor mye niste du skal smøre? En tommelfingerregel er å ha med seg én skive pr.
time du skal være på tur.
Det er fint å prøve fiskelykken i Selhamarvatnet.

TIPS

4

BRYDALSETER
Rute: Ortnevik–Brydalseter

Lengde: 5 km

Passer for: Alle

Dette er en tur som passer perfekt for dem som ønsker å ta med
seg barn på en idyllisk tur. Fra den vakre bygden Ortnevik i Sogn
går du oppover og gjennom en ekte eventyrskog til du kommer til det sjarmerende stølstunet
Brydalseter. Turen opp hit med barn tar 2–3 timer. Hytten ligger idyllisk til på en liten fjellhylle
med utsikt mot Sognefjorden. Her må du over en broløs elv, men etter normale værforhold er
ikke dette et problem. Denne elven er forresten perfekt for et friskt og deilig morgenbad. Hytten
er ubetjent og har 8 sengeplasser. Dette er et område som er vakkert og frodig, med høy grad
av nasjonalromantikk. Dette er til for å nytes, så bli gjerne her en dag eller to. Det er flere fine
dagsturer du kan ta herfra, eventuelt kan du gå videre innover Stølsheimen til Norddalshytta.

TIPS: Har du kano? Det er fantastisk å
padle inn til Selhamar fra østsiden
av Selhamarvatnet, den turen gir ekte
ekspedisjonsfølelse!

TIPS: T
 a med badebukse! Det er umulig å ikke la seg friste av et bad i den forfriskende elven.

Åsedalen.

FRIKK H. FOSSDAL
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Passer for: Alle

Trekanten i Stølsheimen er en klassiker, og på
denne turen får du med deg mye av det beste
Stølsheimen har å by på. Fra Vikafjellet kjører
du på anleggsvei mot Bjergane. Derfra går
du 2–3 timer inn til Selhamar og overnatter
der. Det er bra fiske ved hytten, så prøv deg
gjerne med noen kast på kvelden eller tidlig om morgenen. Det er både kanoer og
robåt tilgjengelig. Ikke langt fra hytten ser du
Raudberget, en attraksjon i Stølsheimen. Når
fjellet bader i kveldslys, er det skinnende rødt.
Neste dag går du fra Selhamar til Åsedalen.
Turen tar rundt 5 timer å gå. Åsedalen ligger
i hjertet av Stølsheimen. Fra hytten har du
utsyn over Halsetvatnet, hvor det også er gode
fiskemuligheter. Åsedalen er selvbetjent,
tilgjengelig hele året og består av to hytter
med til sammen 26 senger. Siste etappe går
fra Åsedalen tilbake til bilen på Bjergane.
Regn cirka 5 timer til den turen. Det er en
flott tur å gå, og høyeste punkt er på 1145
moh. Til slutt er du vel fremme ved bilen igjen,
og på vei hjem er du kanskje i gang med å
planlegge neste tur til dette flotte området.

Lengde: 42 km
(3 overnattinger)

Dette er en virkelig fin tur som går fra trange daler i sør til Sognefjorden i nord.
Fra Mo til Skavlabu regner du 5 timer. Hytten er lett å få øye på der den ligger, rødmalt, i fin kontrast
til landskapet omkring. Fra hytteplatået er det flott rundskue over de mektige Modalsfjellene. Ta
gjerne en overnatting her før du går neste etappe til Vardadalsbu (5 timer), ved foten av Eldhusfjell
(1206 moh.), som er et av Stølsheimens beste utsiktspunkt. Kanskje du tar deg tid til å gå innom
den toppen på din ferd?
Vardadalsbu var DNTs hytte nummer 300. Nå er DNT oppe i hele 540 hytter. Etter en god frokost
går turen videre til Norddalshytten. Den er nydelig plassert i landskapet og har en fin benk utenfor
hvor du kan samle krefter etter lang dags marsj. Siste etappe går fra Norddalshytta via Brydalseter, en
liten, sjarmerende perle, og så ned lien til Ortnevik. Ta deg tid i sommer til å gå denne nydelige turen.

JOAKIM VATNALAND

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Lengde: 30 km

3

Hytteveggen på Nordalshytten.

TIPS

ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Brydalseter, kanskje den koseligste hytten i Stølsheimen?
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TURTIPS

10
enkle steg for å

BREFØRING OVER
FOLGEFONNA:
Har du lyst til å gå over Folgefonna?
Da trenger du en brefører. Siden
2001 har Folgefonni Breførarlag
videreført den over 100 år gamle
tradisjonen med breføring over
Folgefonna mellom Sunndal og
Odda. Alle i vanlig god turform
kan klare denne turen, også spreke
barn med godt fottøy. Sesongen for
denne turen er fra 10. juni til ca. 1
oktober, men man må booke turen
på forhånd via web eller telefon.
Booking telefon: 95 11 77 92.
Online booking:
www.folgefonni-breforarlag.no.

komme til magiske

FONNABU
Usikker på om du skal til Fonnabu i sommer?
Her kommer 10 enkle steg for å komme deg til Fonnabu. Bare følg stegene,
og vips så er det DU som nyter solnedangen der!

9.
1.

Les denne artikkelen (bra, du er allerede i gang!)
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2.

3.

Ring en venn og/eller få med et familiemedlem (det er
kjekt å gå på tur sammen med noen man er glad i).

Gjør litt research på UT.no. Der ligger
rutebeskrivelse og informasjon om hytten. Du kan
også laste ned GPS-spor derfra, om du ønsker det.

4.

Mangler du noe utstyr? Stikk innom Tursenteret i
Marken og snakk med turveilederne der. De kan
fjell og vil hjelpe deg med hva du trenger.

5.

Kom deg til Sunndal og inn til parkeringen ved
Bondhusdalen. Det enkleste er med bil. Har du
barn med, kan dere fiske etter fjellørret i elven.

6.

Start den nydelige etappen opp til Gardhammarstølen
(745 moh.) Stien bukter seg oppover fjellsiden. Du går
nå på Turistvegen over Folgefonna. Dette er en ferdselsvei
med lang historie. I gamle dager ble turister fraktet opp
til kanten av Folgefonna med hest og dratt over breen
på slede. Tenk litt på det mens du tar deg en velfortjent
matpause på Gardhammarstølen.

7.

8.

Nå kommer en nydelig etappe. Du får Botnavatnet på din høyre side, og for hver meter du
går, blir utsikten bare bedre og bedre. Stien er godt merket, og det er lett å finne frem.

Stikk innom Breidablikk. Det er en liten, koselig turisthytte på vei til Fonnabu.
Stikk nesen innom og finn ut at det går helt fint an å kombinere soverom,
kjøkken, stue og bibliotek i ett rom!

Nå er du snart fremme! En liten times
gange fra Breidablikk ligger Fonnabu,
med sine to hytter og flere små uthus
på kanten av Folgefonna. Denne siste
etappen er helt nydelig, med utsikt til
alle kanter!

10.

Gratulerer! Du er fremme ved
Fonnabu! Det var ikke så vanskelig,
var det vel? Hiv av deg ryggsekken,
få i deg litt mat og løp ut igjen og ta
bilder av den vakre solnedgangen!
Nå kan du virkelig ta ut gevinsten
av en god dags innsats. Registrer
hyttebesøket ditt på vår nye turapp,
DNT Sjekk UT. Legg gjerne igjen en
hilsen og bilde også. Da inspirerer
du andre til å ta samme tur.
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Hyttevert Laila viste folk til rette på Hallingskeid sist sommer.

Maleuke på Selhamar
Hvis du pakker sekken nå med
en gang kan du være med på
maleuke på Selhamar 10.–15.
juni.. Da kan du komme og male
sammen med kunstner Mary
Wiik. Staffeli og utstyr fins på hytten. Det er ingen påmelding, og
du kan selv velge hvor lenge du
ønsker å være der. Dette er en fin
anledning til å være på Selhamar
over flere dager og bli kjent med
området.

Ørretdager på Stavali
Drømmer du om å bli god på
fjellfiske, må du besøke Stavali
7.–11. august. Da skal det nemlig arrangeres ørretdager der, og
du kan lære alt om fjellfiske. Når
fangsten bringes til hytta på kvel-

12

den, vil urter og krydder være
tilgjengelig, slik at dere vil få et
skikkelig festmåltid. På Stavali
på Hardangervidda vest er det
familien Hauge som er hyttevert.
De har vært vertskap der siden
sommeren 2013. Kjetil Hauge
er oppvokst med dette, da hans
bestemor Margit Hauge selv
var hyttevert på Stavali i 17 år.
Her serverer de deilig spekemat
og rømmegrøt hver dag og har
frokostbuffé.
Det er også øl- og vinservering.
Vertskapet på Stavali sørger alltid
for at det er varmt og koselig i
hytten, at det er ryddig og fint
når folk kommer og at hytten skal
være trivelig for besøkende å
komme til.

TORILL OPEDAL HAUGE

DISSE HYTTENE
HAR VERTSKAP
I SOMMER:
I juli og august:
• Hadlaskard
• Hallingskeid
• Selhamar
• Breidablik
• Skåla
Gullhorgabu og Vending i
Bergsdalen har hyttevert i
helgene fra skolestart i
august og ut september.

13

TEKST: HILD FJERMESTAD AASE

TIPS:
Hvis du fisker med makk, i elv må
du snike deg forsiktig ned til elvekanten, slik at du ikker skremmer
vekk ørreten. Fjellørret biter best
på makk, men du kan også bruke
spinner og sluk.

ANDRÈ MAROTN PEDERSEN
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ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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Vertskap på Stavali.

HYTTEVERTER

Det er hyttevert på flere av hyttene våre i sommer. En hyttevert er en
frivillig person som gjerne bruker to uker eller mer av ferien sin for å
være der for deg og for å gjøre ditt opphold til en minnerik opplevelse.
Hytterverten bor på hytten sammen med de andre gjestene. Verten viser
gjestene til rette og er der for å passe på og hjelpe til med fordeling av
diverse fellesoppgaver og forefallende arbeid. Hytteverten er kjent i
området og er tilgjengelig for spørsmål om ting du måtte lure på. Ved
stor trafikk på hytten er det verten som organiserer overnattingen. Ellers
baker verten brød eller rundstykker som gjestene på hytten kan kjøpe.

Mette nøler ikke med å spise disse gamle knekkebrødene.

Restevafler på tur er populært hos barna.
Mette Nygård Havre driver Facebooksiden «Spis opp maten». Hun og familien hennes brenner for restemat og oppfordrer folk til å bruke sansene sine.

Best før,
men ikke dårlig etter!
Spis restemat på tur.

Har du noen gang kommet inn på en selvbetjent DNT-hytte, litt kald og ekstremt sulten?
Har du tatt av deg de våte skoene, hengt opp
jakken og løpt bort til proviantrommet for å
se på matutvalget? Der fant du knekkebrød,
pålegg, suppeposer og boksemat. Du jublet
av glede. Helt til du snudde suppeposen og
oppdaget at datoen var «best før» i forfjor!
14

Hva gjorde du da? La du deg i fosterstilling
på gulvet og gråt av sinne og utmattelse?
Trøtt og lei og full av anger over hele turen?
Eller fattet du mot og tenkte: Best før, men
ikke dårlig etter! Her må jeg bare bruke sansene mine! Deretter trallet du videre og kastet deg over matlagingen. Til din store glede
oppdaget du at posematen smakte himmelsk, og hele kroppen ble fylt med varme
og glede og kanskje litt stolthet? Stolthet
over at du endelig kom deg på den turen som
du så lenge hadde drømt om. Glede over å
ha nådd et mål. Hadde dette vært meg, så
hadde jeg hatt en ekstra glede; jeg hadde
gledet meg over å ha reddet litt mat på en
DNT-hytte!

BRUK SANSENE

I Norge kaster hver og en av oss over 42 kg
matavfall i året. 42 kg! Husholdningene er
de som står for det meste av matsvinnet.
Undersøkelser viser at det er barnefamilier
som er verst. Hvorfor det, lurer jeg på?
Barnefamilier er jo så bevisste! Eller? Det
viser seg at mange av oss har mye å lære. Vi
må begynne å bruke sansene og ikke være
så opphengt i datomerking av mat. Og vi må
bli flinkere til å planlegge innkjøp og spise
restemat.
Tips: Ha rester av suppe eller lapskaus på
en termos. Smaker topp ute i det fri!
REDD DE SINGLE BANANENE!

I vår familie har vi innført restetorsdag. Den
dagen spiser vi det som er i kjøleskapet. Det
er alltid litt grønnsaker, kjøttrester, noen
pølsesnabber eller fiskekaker igjen. Det er
fint å lage lapskaus, kyllinggryte eller rett
og slett en grønnsaksuppe. I fruktkurven vår
var det tidligere en tendens til at noen bananer ble fryktelig brune. Nå er vi mer bevisste

og unngår å kjøpe for mye. Det nye hos oss
er at vi har begynt å redde bananene. Ja, du
leste rett! Vi går rett og slett på butikken og
jakter på brune bananer - og gjerne de single bananene som ligger der så ensomme.
Merkelig nok blir de single bananene ofte
liggende igjen. I Norge kastes det 50.000
bananer hver dag. Ikke rart at vi derfor sier
at nå skal vi ut og redde noen bananer!
RESTESUPPE PÅ TERMOS

Lager vi suppe på restetorsdag, gjør det
ingenting om det blir mer igjen. Da setter
vi den kjølig og sparer resten til helgens tur.
Ingenting er så deilig som å ha varm restesuppe med på termosen på tur! Og hvis vi i
tillegg har bananpannekaker eller bananboller med på tur – ja, da er det velstand!
I vår familie har barna ofte med seg restemat
i matboksen. Vet du hva som har skjedd? De
andre barna i klassen ble misunnelige. Så
nå har flere av barna begynt med restemat i
lunsjboksen. Det liker vi selvsagt godt. For
da er vi med og påvirker andre til positive,

Gamle knekkebrød er fortsatt spiselige og gode.

Nydelige bananlapper - laget av gamle, brune bananer.

3 GODE RESTEMATOPPSKRIFTER
GRÅDIG GODE GROVE RESTEVAFLER

2 brune bananer
1,5 dl hvetemel
1,5 dl sammalt hvete
1 dl havregryn
1 ts bakepulver
4 dl melk
2 egg
2 ss olje

BANANBOLLER
To brune bananer

2,5 dl havregryn
Bland sammen. Ta i litt rosiner og kanel.
Steik i ovnen på 180 grader i 12–15 min.
Kanongodt i matboksen!

Sjekk turmattipsene fra oss og del gjerne bilder og restematturtips på
«Spis opp maten» på Facebook og Instagram.
facebook.com/Spisoppmaten
@spisoppmaten

bevisste valg i hverdagen. Valg som er med på å
redusere matsvinnet.
Etter at vi så at våre valg i hverdagen kunne
påvirke andre positivt, startet vi folkebevegelsen «Spis opp maten» i sosiale medier. Mange
tusen er med og kommer med gode tips til
hverdagsmat, turmat og oppfordringer til f.eks
å bruke sansene på mat som er utgått på dato.
Dette har ført til mer restemat på tallerkenen,
mer restemat i lunsjboksen på tur og mer bevisste holdninger til matsvinn. Det er nemlig
sånn at vi i Norge har forpliktet oss til FNs
bærekraftsmål om å redusere matsvinnet med
50 prosent innen 2030. Skal vi klare det, må vi
turfolk også bidra.
Tips: Lag et bål og grill et ostesmørbrød. Tørt
brød blir som nytt når du legger på litt ketchup, skinke, hvitost og krydder.

BOKSEMAT HOLDER SEG I ÅREVIS

Heldigvis har vi fantastiske frivillige i DNT
som fyller opp proviantrommene på hyttene
våre rundt om i landet. Men kommer du til
en DNT-hytte som har knekkebrød og tørrmat som har passert dato, så frykt ikke. Mest
sannsynlig er den like fin. Boksemat holder
seg i årevis. Supper som har passert dato for
noen år siden, kan ha litt mindre smak enn de
egentlig skal ha. Men det er ikke farlig å spise
dem! Det går gjetord om to gutter som på en
DNT-hytte fant sjokoladepudding som hadde
passert dato for mange år siden. De storkoste
seg med puddingen og fikk ekstra krefter til å
gå lange turer!
DNT-ERE KAN GJØRE EN FORSKJELL

Vi som er glad i naturen, må passe på at vi
etterlater oss et minst mulig klimaavtrykk
på jorden. Produksjon og transport av mat

VERDENS BESTE BANANLAPPER

2 brune bananer
2 dl sammalt hvete
2 dl havregryn
2 dl melk
3 egg
1 ts bakepulver
Bland sammen røren og ta den med deg på
tur. Steik pannekakene på bålet. De smaker
nydelig når du bruker brune bananer i
røren. Bananene er så søte at du ikke trenger
tilbehør en gang! Men litt syltetøy eller noen
bær smaker alltid godt til!

gir dessverre store klimautslipp. Ja, faktisk
står matproduksjon for hele 70 prosent av
klimabelastningen på grunn av at det brukes
sprøytemidler, at produksjonen beslaglegger
jordarealer og at den krever vann og oksygen.
Hva betyr det? Hvis du spiser opp maten din,
er du med på å redusere klimabelastningen.
Det er derfor viktig at vi spiser opp maten på
alle de 540 DNT-hyttene rundt om i landet. Vi
må være med og gjøre en forskjell, vi DNT-ere
som er så mange. Bli med på folkebevegelsen
mot matsvinn og spis opp maten, du også. Ikke
la turmaten gå til spille. Sammen kan vi i DNT
gjøre en forskjell. En forskjell for miljøet og
naturen som vi elsker. Spis opp maten. Det er
vel en enkel utfordring for deg?
TEKST OG FOTO: METTE NYGÅRD HAVRE
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- Bre, fjord, vatn og klima i endring,
kunnskap og opplevingar
– Velkommen inn i naturen!
16

Folgefonnsenteret er eit nytt spennande senter i Rosendal ved Hardangerfjorden. Her
kan du oppleva vatnet si reise på Jorda, klimaendringar, naturmangfald og berekraftig
bruk av naturressursar.
I senteret kan du også sjå 4 filmar:
• «Av vatn er det skapt» - ei reise i det vestnorske landskapet
• Drama i Berg – geologi
• Fjordens Liv – om Hardangerfjorden
• Der Kronhjorten brøler

Opningstider:
2. mai – 27. mai – kvar dag 10-15
28. mai – 31.aug. – kvar dag 10-18
1. sept. – 15 sept. - kvar dag 10-15

Leik deg til kunnskap i den nye interaktive utstillinga

JORID SJENKEN

w w w. fo l g e fo n n s e n te re t . n o

Søndagstur til Høgstefjellet, ett av turmålene i TiTur17.

NÅ ER TITUR17 I GANG!
TiTurBergen inviterer til besøk på ti utvalgte turmål i Bergens-området. Turene er lette til
middels krevende og passer for de aller fleste. Tar du utfordringen?
DBesøk turmålene og finn svar på kontrollspørsmålene. Lever det utfylte kortet i Turinformasjonen i Marken. Alle som besøker
de ti turmålene i tidsrommet 1. mai – 31.
oktober 2017 og leverer turkortet med svaret
på kontrollspørsmålene innen 15. november,
får en egen TiTur-brettekopp i premie. Brettekoppen leveres ut fortløpende mot innlevert
turkort.
I år kan du også registrere TiTur-målene i
DNTs nye turapp «SjekkUT». Du kan derfor
velge om du vil fylle ut turkortet med kontrollspørsmål eller sjekke inn digitalt på de
ti toppene i TiTur17.

HVORDAN BRUKE TURKORT

Alle må ha hvert sitt turkort, og kun ett turkort kan leveres per person. Turkortet kan du
laste ned fra nettsiden vår, eller du kan hente
det i Tursenteret vårt i Marken.
HVORDAN BRUKE TURAPPEN
«SJEKKUT»

Last ned appen «SjekkUT». Søk på TiTur17
og du vil få opp årets 10 turer. Når du sjekker
inn på toppene, vil dette være bevis for at du
har besøkt alle målene. Vis dette i Tursenteret
og motta egen TiTur-brettekopp.
I tillegg til brettekoppen blir det trukket tre
ytterjakker fra Bergans blant alle utfylte

turkort. Turlaget kunngjør og kontakter vinnerne i løpet av november 2017.
Ta flotte bilder på turene og merk dem med
#titurbergen. Det beste bildet brukes som forsidebilde på neste års utgave av Titur. I tillegg
får vinneren et gavekort i Tursenteret vårt.
Du kan finne mer detaljert informasjon om
turmålene på ut.no ved å søke TiTur17.
Spørsmål? Kontakt prosjektleder i aktivitetsavdelingen Sigrid, tlf. 55 33 58 15, eller
sigrid.kvaale.myksvoll@dnt.no.
TEKST: SIGRID KVAALE MYKSVOLL
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FØRSTE GANG SOM TURLEDER

Fjell Turlag på tur opp Russerstegen og til Vardafjell i nydelig solskinn.

VIL DU BLI TURLEDER?

Å være turleder er veldig moro og
lærerikt. For å bli turleder, må du
delta på grunnleggende turlederkurs. Du er da sertifisert til lede
nærturer. Etter det kan du bygge på
med både sommerturlederkurs og
vinterturlederkurs. Turlederkursene
gir deg kompetanse i blant annet
orientering, førstehjelp, turlederskap, bekledning, turplanlegging og
hvordan DNTs hyttesystem fungerer.
I tillegg lærer du masse om deg selv
og får mange gode bekjentskaper.
Les mer om turlederkurs på våre
hjemmesider.

Vigdis Fjellstad Karlsen står med 15 spente turgåere rundt seg. Hun har nettopp tatt turlederkurs,
og nå skal hun være turleder for første gang. – Jeg skal gå bakerst!
18

Solen skinner fra klar himmel denne flotte junidagen. Fjell seniorgruppe er samlet på parkeringsplassen ved Fjell kirke. De skal opp Russerstigen og til Vardafjell. Vigdis er turleder.
– Det er kun noen måneder siden jeg tok grunnleggende turlederkurs, så jeg er ganske fersk. Jeg
skal være turleder bak.
– Hvorfor det?
– Det er litt mer krevende å gå foran, syns jeg,
men etter sommeren skal jeg lede en tur og gå
foran, altså.
– Er du spent på turen du skal lede i dag?
– Ja, men jeg er vant til å gå med denne gjengen,

og alle hjelper til om det skulle skje noe. Vi har
bare hatt ett ankelbrudd på turene våre. På fire
år er jo det peanøtter, så jeg tror dette kommer
til å gå bra.
SER MER ENN BARE STIEN

Vigdis tar på seg turledervesten for aller første
gang. Sammen med turleder Gunnar Angeltveit
ønsker hun alle velkommen, og snart er hele
gjengen i godt driv oppover Russerstigen mot
Fjell festning. Vigdis prater med de andre og ser
til at alle har det bra underveis.
– Hva er en god turleder?

– Det er en person med godt humør som liker å gå
på tur. En god turleder ser litt mer enn bare stien.
Stopper opp litt, forteller litt. Vi får se om jeg
egner meg som turleder. Jeg vet jo ikke ennå, sier
Vigdis mens vi peser oss opp de bratte bakkene.
Tidligere har Vigdis vært engasjert i Frivillighetssentralen og var formann i Sanitetsforeningen i Fjell. Først ville hun bare dingle med på
turene til Fjell Turlag, men deretter ville hun
bli turleder.
– Man må jo yte litt også, smiler den ferske turlederen mens hun nyter utsikten mot havet i vest.

Vibeke bestemte seg for å bli turleder og har ikke
angret siden. Nå vil hun lede flere turer fremover.

KJUKEJAKT

Det er super stemning i gruppen. Latteren sitter
løst, og praten er livlig.
– Nå tar vi oss en pause, sier Vigdis.
Så setter vi oss i lyngen og nyter både kaffe, matpakke og en sjokoladebit til dessert. Utsikten er
upåklagelig. Men plutselig er Vigdis borte. Hvor
er hun? Med ett dukker hun opp bak noen busker.
– Se her! utbryter hun og viser frem noen fine
røtter.
– Jeg lette etter noen kjuker også, disse soppene
som vokser på gamle trær, men de fant jeg ikke.

Underveis på turen leter Vibeke etter røtter og kjuker
som hun lager figurer av.

Jeg lager figurer av røttene og kjukene jeg finner
på turene. Så pynter jeg med noen troll. Det blir
fint. Det gir turen en ekstra dimensjon å finne
disse flotte røttene, smiler Vigdis.
Ferden går tilbake til utgangspunktet. Folk takker for turen og gleder seg allerede til neste
onsdagstur.
– Hvordan gikk det som turleder for første gang?
– Jeg tror det gikk bra, men det var en del roping
på meg om at jeg skulle gå bak og ikke foran,
som jeg noen ganger gjorde. Jeg er så vant med
å gå foran, og i dag glemte jeg meg noen ganger,

men stort sett gikk det bra. Det var en gøy gjeng!
Friske og greie, ikke noe trøblete.
– Fins det vanskelige turdeltagere?
– I grunnen ikke, men vi har noen vi må gå litt
saktere med.
– Vil du anbefale andre å bli turledere?
– Absolutt! Det er veldig kjekt, og man treffer
mange greie folk!
TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN
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Solrenningsprisen til
Nina Sommerfelt-Pettersen

Solrenningsprisen for 2016 gikk til en av de mest aktive blant de frivillige i DNT ung Bergen,
Nina Sommerfelt-Pettersen.
Hun har gjort en fantastisk jobb som turleder, er representant i DNT Ung-styret og
ansvarlig for instagram og profilering av
DNT ung.
Solrenningsprisen tildeles en person som har
utvist en betydelig frivillig innsats for Bergen og Hordaland Turlag i den senere tid. I
begrunnelsen for tildelingen av Solrenningsprisen til Nina Sommerfelt-Pettersen står
det: «Nina skiller seg ut ved at hun fremstår
som en særskilt engasjert person i DNT ung

det siste året. I DNT ung har hun gjort en
vesentlig og inspirerende innsats som turleder, i styret, i foreningsliv og ved profilering
av Turlaget. Hun engasjerer seg også utover
egen gruppe ved at hun har hjulpet til i Barnas Turlag. For Turlaget er Nina en viktig og
fremtidsrettet person.»
– Hva syns du om å bli tildelt Solrenningsprisen, Nina?
– Jeg ble veldig overrasket, dette er en stor

20

ÅPNINGSFEST
PÅ SKÅLABU
2. JULI ALLE ER VELKOMMEN!
Naturopplevelser for livet

ære. Å få Solrenningsprisen er en stor motivasjonsfaktor for å fortsette i DNT ung og
Bergen og Hordaland Turlag. Jeg forteller
om Turlaget til alle vennene mine, for det er
mange ungdommer som ikke kjenner til Turlaget så godt. Veldig kjekt! Gøy å bli satt pris
på! sier hun i en kommentar til Sti og Varde.
Solrenningsprisen består av et diplom med
Bergen og Hordaland Turlags logo.
Vi gratulerer henne så masse med prisen.
TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

SØLVE SONDBØ

Solrenningsprisen gikk i år til Nina Sommerfelt-Pettersen for hennes innsats i DNT ung.
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Fra 1. november vil ikke Kvanntjørnsbu være en del av Bergen og Hordaland Turlag sin hyttepark.

SISTE SJANSE
TIL Å BESØKE
KVANNTJØRNSBU!

Espe

Skjenafjell

T

Bersavatnet

Tysse
Ringedalsvatnet

Tyssedal
Mosdalsbu

Fra 1. november stenges Kvanntjørnsbu for fjellvandrere. I sommer
er det dermed siste anledning til å ta turen til Bergen og Hordaland
Turlags minst besøkte hytte. Den ligger i fjellene ovenfor Odda og har i
Sandvin
snitt 45 overnattinger per år.
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Men det er ikke derfor den skal
stenges. Grunnen er at eieren,
Statnett, vil ha den tilbake etter
17 års utleie til Odda kommune og Odda/Ullensvang
Turlag. Samarbeidet har for
øvrig vært godt. Den ligger ved
Kvanntjørna, 5 timers gange
fra Ringedalsdammen og 5–6
timer fra Tjørnadalsfossen ved
Sandvinsvatnet.
Det er vanskelig å si hvorfor
Kvanntjørn har vært såpass lite
brukt. Det er en enkel bu, men utstyrt etter DNT-standard og godt
vedlikeholdt. Den ligger i barskt
terreng, og på fine soldager er
dette et unikt sted å oppleve.

For så vidt er den en del av
DNTs rutenett. Det er T-merket
via Kvanntjørnsbu til både
Mosdalsbu og Ringedalsvatnet
til Trolltunga, der Reinaskorsbu lå like ved før den ble
nedlagt pga. dårlig tilstand i
2013. I dag er området et eget
kapittel i vestlandsk reiselivshistorie.
Men Kvanntjørnsbu kom aldri
skikkelig i fokus. Kanskje avstandene i dette krevende fjellområdet likevel ble for lange.
Og snart er den stengt for overnatting.

Derfor har du kun denne sesongen på deg til å overnatte i
Kvanntjørnsbu. Hvilken trasé
du velger, er ikke så nøye,
men den bratteste, som går fra
fra Tjørnadalsvatnet, er mest
spektakulær. Merkingen er
ikke alle steder like god, så du
må ha med kartet.
Hovedhytten og sikringsbuen
har totalt ni sengeplasser. Hytten er selvbetjent og har det
man trenger for en overnatting,
inkludert mat, men ta gjerne
med litt godsaker i sekken,
samt lakenpose.
TEKST: TORILL REFSDAL AASE

AVSKJEDSTUR TIL
KVANNTJØRNSBU
Krossfonnuten
I SEPTEMBER
Reinsnosvatnet

Avskjedstur til Kvanntjørnsbu i september
HelgenSkare
30. september
E134til 1. oktober har Odda/
Ullensvang Turlag
alen
Sørd fellestur for å ta avskjed
Torekoven
med Kvanntjørnsbu. Den
går fra Skjeggedal via
Mosdalen og innover
Tyssedalsfjellet i et variert
terreng. Her blir det
overnatting med god mat
og alt som hører til, før
turen går tilbake samme
vei søndagen. Mer info:
odda-ullensvang.dnt.no.

Øvre
Sandvatnbrakka

Storf
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Skavlabu.

ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Turlagshyttene blir stadig mer populære
Det er 26 % økning i antall hytteovernattinger.
Selhamar er på topp med 87,5 % økning. Hyttene blir mer og mer populære blant en større
andel av medlemmene våre, spesielt da hyttene
i Bergsdalen. I løpet av 2017/2018 vil hyttebooking- systemet bli innført, med mulighet
for forhåndsbooking av opp mot halvparten av
sengene i hytten, noe vi håper vil få enda flere av
medlemmene til å benytte seg av hyttetilbudet.

EINAR SLEIRE
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Nye Barnas Turlag
og Turboklubber
Også blant barnemedlemmer har økningen vært
stor, hele 18 % siste året.
Det kommer stadig nye
Barnas Turlag til i lokallagene. Bømlo Turlag startet
akkurat opp sitt andre Barnas Turlag. Det opprettes
også nye Turboklubber,
som er undergrupper til
Barnas Turlag, og som
er fast aktivitet i naturen
i nærområdet. Det er nå
to Turboklubber i Bergen
i tillegg til Turboklubben
i Os.

Stor økning i frivillighet
Totalt er det nå ca. 48 årsverk i dugnadstimer i Bergen og Hordaland Turlag, noe som er en økning
på 9 % i 2016. Størst økning er det blant turledere og instruktører, men det er også økning i
komité- og styrearbeid og i feltarbeid, som inkluderer hytteverter og arbeid med vedlikehold av
stier og hytter. Kvinnherad Turlag og Stord-Fitjar Turlag, i samarbeid med Haugesund Turlag,
arrangerte i 2016 sommerturlederkurs og er de to første lokallagene som arrangerte slike
kurs. På vinterturlederkurs i 2017 var det rekordhøy oppslutning, med over 20 deltagere.

Stord-Fitjar
kommer ut med nytt kart
Stord-Fitjar gir ut et nytt kart i juni
i målestokk 1:25.000. Her er
også de nye veiene og vindmøllene
med. Kartet vil være mulig å kjøpe
i Tursenteret i Bergen, samt i Stord
Rådhus.

DNT SjekkUT
DNT SjekkUT-appen ble lansert 27. april, og
mange har tatt i bruk den populære turappen. Last
den ned i Google Play eller App Store. SjekkUT har
turmål over hele landet. Finn listene med turmål i
området du ønsker å gå, og sjekk inn på turmålene.

I 2018 har DNT
150-årsjubileum
I 2018 blir det
150-årsfeiring av
DNT rundt i landet.
Feiringen starter
med en stor fest i
Oslo Spektrum 19.
januar. Her blir det
mulighet for alle til
å melde seg på. Det
kommer til å bli flere
arrangement rundt
i Norge utover året.
Det planlegges
blant annet fotturer
som skal gå fra sør
til nord i Norge, og
som skal gå innom
flest mulig Turlag.

BERGEN OG HORDALAND TURLAG

Skålabu.

FRIKK H. FOSSDAL

Fra 1. november er Kvanntjørnsbu dessverre ikke lenger en turisthytte. Odda/
Ullensvang vil bruke høsten til å rydde ut
og avvikle den som DNT-hytte. Turlaget
har leid hytten av Statkraft, og nå ønsker
Statskraft den tilbakeført.

DNT ung – formidabel vekst
Medlemsøkningen har vært størst blant ungdom,
som har hatt en økning på 24 %. Ungdomsgruppen i Bergen og ungdomsgruppene i lokallagene
er aktive og har mange spennende aktiviteter i tillegg til fotturer og skiturer. Bergen og Hordaland
Turlag ble av DNT kåret til beste ungdomsforening
i landet i 2016. Det er vi stolte av!
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Os Turlag har 30-årsjubileum i 2017
Gratulerer med rund dag i år til Os Turlag, som er
30 år i 2017! I forbindelse med 30-årsjubileet er
det mange spennende aktiviteter på programmet,
deriblant jubileumstur Sunndal–Fonnabu–Odda
26.–27. august. Os Turlag startet opp i 1987
og er nå vokst til et av de største lokallagene i
Bergen og Hordaland Turlag, med rundt 1200
medlemmer.

ANDRÈ MARTON PEDERSEN

Bergen og Hordaland Turlag er i stadig utvikling. Det har vært en jevn stigning av både medlemmer og dugnadstimer de siste fem årene. 7,5 % økning i antall medlemmer i 2016;
nå passerer vi snart 30.000 medlemmer!

Nye ledere i lokallag og nytt medlem av hovedstyret i BHT
Velkommen til Vibeke Reigstad, som
ble valgt inn som styremedlem i Bergen og Hordaland Turlag. Vibeke er
nylig utdannet vinterturleder og har
vært turleder på mange BHT-turer. I
Askøy Turlag ble Bengt Arne Johannessen valgt inn som ny styreleder,
og i Fusa ble Simen Soltvedt valgt inn
som ny styreleder. Gratulerer, alle
sammen, og lykke til i deres spennende oppgaver fremover.
FRIKK H. FOSSDAL

SISTE NYTT FRA TURLAGET

Nytt om turlagshyttene
Bergen og Hordaland Turlag har fått
BT-hytten, en hytte på Mjølfjell, i gave
fra Bergens Tidende. Hytten har plass
til 6 personer og ligger 2 timers gange
fra jernbanestasjonen på Mjølfjell. Den
åpnes for bruk over sommeren. 2. juli
er alle velkommen til offisiell åpning av
Skålabu. Det blir musikk, taler og servering av enkel mat. Alle er velkommen!
Underetasjen i Alexander Grieghytten
er nå under oppussing. Toalett og dusjfasiliteter blir nå oppgradert, og det er
også planlagt heis i hytten,som holder
stengt til 20. juni.

ILLUSTRASJONSFOTO • Layout/design: WWW.ZIGN.NO

Mange barn i alderen
8 til 12 år trenger
fosterhjem

BT-hytten ble gitt til Bergen og Hordaland Turlag fra Bergens Tidende som en del av deres 150-årsjubileum.

Ny hytte midt i smørøyet
I forbindelse med sitt 150-årsjubileum bestemte Bergens Tidende seg for å gi BT-hytten,
en sjarmerende og flott gammel jakthytte, i gave til Bergen og Hordaland Turlag.
SVÆRT TAKKNEMLIG

Barn og unge er forskjellige. De trenger forskjellige fosterhjem. Gode fosterforeldre ﬁnnes over
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alt – i store og små familier, hos enslige og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem
som gir alminnelig god omsorg og trygghet.

Kan du bety en forskjell for et barn?
På våre nettsider ﬁnner du mer informasjon om hva som kreves for å bli fosterhjem, hvilke
barn som trenger fosterhjem, hva slags opplæring du får og økonomiske betingelser.
Les mer på nettsiden vår fosterhjem.no

Daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag,
Helene Ødven, er meget begeistret for den
sjenerøse gaven. – Dette er en fantastisk
gave til alle turglade mennesker i Bergen og
Hordaland. Vi er veldig ydmyke og takknemlige for at Bergens Tidende gir en så verdifull
eiendom og hytte til Turlaget. De ønsker at
den skal komme alle til gode, og det skal vi i
Turlaget sørge for, sier Ødven.
FLOTT BELIGGENHET

BT-hytten ligger på Vesete, et nydelig sted og
naturområde mellom Ulvik og Mjølfjell. Her
kan du ta toget til Mjølfjell stasjon og gå på
T-merket sti til hytten på to timer. Hytte- og
rutesjef i BHT, Johnny Bjørge, tror denne
hytten kommer til å bli svært populær både
sommer og vinter. – Det finnes en rekke

fine toppturmuligheter i området. Her ligger
Mjølfjell rett bak hytten, og Raundalsryggen
i front.
ÅPNES OPP FOR ALLE

De siste årene har hytten blitt mindre og
mindre brukt av BTs ansatte.
– Vi har blitt langt færre med årene, og dette
har ført til at hytten på Mjølfjell ikke er like
mye i bruk av våre ansatte som tidligere. Vi
har derfor et ønske om at hytten skal åpnes
for alle. Da er Bergen og Hordaland Turlag en
perfekt eier, sier sjefredaktør Øyulf Hjertenes
i Bergens Tidende.
JAKT- OG FISKEMULIGHETER

BT-hytten ligger idyllisk til ved et stort vann
med badestrand og egen båt. Turlaget vil
på sikt også vurdere å frakte opp en kano. I

tillegg er det flere andre fine fiskevann ikke
langt unna som en kan benytte seg av. En stor
tomt på flere tusen mål følger med hytten.
Hva som finnes av jaktrettigheter til denne
eiendommen er ennå ikke klarlagt.
KLAR TIL HØSTEN

Hytten er på rundt 40 kvadratmeter og har
plass til 6 overnattingsgjester. Den fremstår
i meget god stand med gasskomfyr, vedovn,
solcellepanel og en fasade kledd med sibirsk
lerk. Men før hytten kan åpnes opp for allmennheten, må det likevel gjøres noen nødvendige tilpasninger. Dette vil skje i løpet av
sommeren, og forventet åpning blir til høsten.
TEKST: EINAR SLEIRE
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LOISE WINZENTSEN

Hallingskeid.

JOAKIM VATNALAND

Leserbrev
fra lykkelig
hyttegjest
Alexander Grieg-hytten.

Oppgradering av Alexander
Grieghytten
Vi er nå i gang med en større oppgradering av Alexander Grieghytten i Bergsdalen.
Første prosjekt er underetasjen.
UTLEIEHYTTE

Alexander Grieghytten ligger flott plassert
ved Hamlagrøosen, øverst i Bergsdalen.
Det er en utleiehytte, og i motsetning til
andre DNT-hytter er den ikke tilgjengelig
for enkeltbesøk. Derimot er den svært godt
egnet for skoleklasser og grupper, og den
blir ofte benyttet i forbindelse med turer og
arrangementer i regi av Turlaget.
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ALT SKAL BYTTES

JOHNNY BJØRGE

Hytten ble bygget i 1970, og det har bare
blitt gjort mindre utbedringer siden den
gang. Underetasjen har ofte vært kald og
guffen vinterstid. Hytte- og ruteansvarlig i
BHT, Johnny Bjørge, forteller at dette er et
nødvendig og kostbart prosjekt.
– Alt skal byttes ut i underetasjen. Nye
toaletter og dusjer, nytt aktivitetsrom, tørGravemaskin der det snart skal bli badstue.

kerom, varme i alle gulv, og egen badstue.
Dét har det ikke vært tidligere. I tillegg vil
det bli tilrettelagt for rullestolbrukere med
heis mellom hoved- og underetasje.
NYE MULIGHETER

Prosjektet er forventet ferdigstilt allerede 25. juni. Hvis alt går etter planen, vil
Alexander Grieghytten da igjen være klar
for gjester. Bjørge tror oppgraderingen av
underetasjen vil gi hytten en helt annen
komfort og tiltrekke seg flere skoleklasser,
grupper og bedrifter i årene fremover.

Min første påske med DNT gjorde sterkt inntrykk
på meg. Å våkne opp en tidlig morgen på en hytte i
fjellheimen. Ligge og lytte til lydene. Ro i sjelen. Det
er så vidt liv i hytten. Noen har fyrt i peisen. Satt på
en kjele med vann. Jeg ser forhåpningsfullt ut av
vinduet i stuen. Solen kaster myke morgenstråler over
hvitkledde fjell, ikke en sky på himmelen. Kroppen
responderer instinktivt, blodet bruser, det kribler i
hver en fiber. Skarp fjelluft omfavner meg når jeg trer ut på trappen
foran hytten. Naturen sier «god morgen». Jeg gliser tilbake. Det er den
beste starten på dagen jeg kan tenke meg!
Tusen takk til DNT for flotte opplevelser på selvbetjent hytte i påsken!
Denne opplevelsen vekket til live drømmen hos meg; å dra på eventyr
i fjellheimen, å ferdes trygt i fjellet sammen med familien, å oppleve
fellesskap og treffe nye mennesker å dele store opplevelser med. DNT
gjør alt dette mulig. Jeg er full av respekt og ydmykhet over den jobben
dere gjør! Tusen takk!
Hilsen Louise Winzentsen

BLI FAMILIEMEDLEM

I BERGEN OG HORDALAND
TURLAG

KUN KR

1200,pr. år for hele
familien

Vi setter pris på all støtte vi kan få. Vil du
bidra økonomisk? Ta kontakt med Helene
Ødven, helene.odven@dnt.no.
TEKST: EINAR SLEIRE

GÅ INN PÅ WWW.DNT.NO/MINSIDE OG OPPGRADER TIL FAMILIEMEDLEMSKAP
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SOLRENNINGSPRISEN

Tildelt

Nina Sommerfelt-Pettersen

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ NATUROPPLEVELSER FOR LIVET!

TURSENTERET

Bruk Tursenteret
og støtt Bergen og
Hordaland Turlag

for sitt verdifulle bidrag og engasjement som positiv drivkraft
i Bergen og Hordaland Turlag sitt frivillighetsarbeid

Tore Johan Smidt

Helene Ødven

GODE PRODUKTER VALGT OG TESTET AV FRILUFTSFOLK

SKJERMDUMP

Bergen 5/4 2017

Skattekartet grind.no
Grind.no er en skattkiste
for alle nysgjerrige turgåere, lærere, elever og folk
på jakt etter enkeltplassenes særegenheter.

Mer enn 600 kultur- og naturhistoriske steder
og fenomener er beskrevet på grind.no. Hvis
du klikker på et stedsnavn eller punkt på kartet,
kommer det opp artikler om stedets planteliv,
fauna, arkeologiske funn, kulturminner og
geologi. UiB vil oppdatere nettsiden med nye
funn og beskrivelser som de ulike instituttene
avdekker og beskriver gjennom feltarbeid og
forskning. Tanken bak er å samle alle natur- og

PAKKETILBUD!
Kart + kompass + valgfritt kart

569,Veil samlet kr 787,-

kulturbeskrivelser fra hele landet, men foreløpig er det kun hordalendingene som kan glede
seg over å ha en så grundig kunnskapskilde
samlet på én portal. Hovedredaktøren har vært
geologen William Helland Hansen. Det er
Universitetet i Bergen som har påtatt seg dette
arbeidet.

NÅ

Tilbudet gjelder så lenge beholdningen
rekker for medlemmer i DNT.

Vi har vestlandets
største utvalg av kart

TEKST: THORBJØRN KALAND

Kartmappe
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Serien av OPPTUR-bøker har fått mange ut på
tur, og ofte på nye turar. Kombinasjonen av kart,
bilete med innteikna turrute og turomtale der
høgdemeter, lengd, tidsbruk og karttilvisning
er med, har gjort at fleire er blitt inspirerte til
å koma seg ut i naturen.
Det er no 10 år sidan OPPTUR HORDALAND
kom ut, og då har forlaget (Selja Forlag) og
samarbeidspartnarane funne det på sin plass
med ei ny utgåve av boka. Boka er i grove trekk lik
den «gamle» boka, og du finn dei same turane
der, men omtalen av enkelte turar er forandra.
Derimot er det nye kommunekart. I faktaboksen
for kvar tur er det oppført kartblad i den nye
Norgesserien. Difor kan dei som nyttar GPS
eller kart på mobilen, gå inn på Norgesserien
sitt digitale kart.

Silva Veil kr
Det som også skil den nye boka frå den
gamle, er at det er innført det internasjonale
graderingssystemet (grøn-blå-raud-svart) for
turane. Det er fint fordi det då også stemmer
med den skiltmerkinga som no etter kvart kjem
på plass overalt.
Derimot er det ikkje nye bilete i boka. Men på
10 år har mykje forandra seg enkelte stader, så
verkelegheita i dag er fleire plassar annleis enn
det som biletet syner (eit godt døme på dette
er biletet på side 616 over Knarvik-området.)
Korleis kjenner du den nye boka frå den gamle?
Jau, den nye utgåva har den flotte raude logoen
til Bergen og Hordaland Turlag på framsida!
Eit kjøp av OPPTUR HORDALAND er eit godt
og fornuftig kjøp!
TEKST: BIRGER TOMASGARD

229,Kompass

Silva Veil kr

329,-

Valgfritt

Kart Veil kr

229,-
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BLI MEDLEM!
Det lønner seg å være medlem i Bergen og Hordaland Turlag: Du får et allsidig aktivitetstilbud,
turgleden, fast medlemsrabatt (10-15 %) og ekstra kampanjer som dette i Tursenteret.

Bergen og Hordaland Turlag sitt Tursenter finner du i Tverrgaten i Marken. Her kan du melde deg inn i DNT/BHT og få informasjon om vårt varierte tilbud.
Vi hjelper deg med å planlegge turen din i sommer- og vinterfjellet. Tursenteret har et godt utvalg i bekledning, utstyr og inspirerende friluftslivsbøker.
Vi har Vestlandets største utvalg av kart; Norgeserien og Turkartserien fra Nordeca, i tillegg til lokale kart, orienteringskart og kart for GPS.
Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.
Åpningstider: man.–fre. 10.00–16.00, tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–12.45.
www.bergenoghordalandturlag.no/tursenteret/

MARIUS DALSEG SÆTRE

NY UTGÅVE AV
OPPTUR HORDALAND
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FELLESTURER
DATO

TURPROGRAM2017
HE RO

AL

10.—11. juni
23.—25. juni

BIRGITHES ANBEFALING
De turene som virkelig frister meg i sommer, er turene på Hardangervidda vest
med inngangsport gjennom Veigdalen og videre til Hadlaskard. Jeg har ikke gått
Veigdalen selv ennå, men dette er en tur mange snakker varmt om. Stølsheimen
er også et område med store kontraster som lokker og drar i meg, vi har flere
fine turer til Stølsheimen på programmet i år. Jeg har fortsatt friskt i minne en tur
jeg gikk der i oktober 2016. Den gjorde et uutslettelig inntrykk med gnistrende
høstfarger, klar høstluft og en blå himmel som omfavnet det hele. Se også opp for
våre tre turer i samarbeid med Stigen Fjellgård og Dee Cunningham, som er med
som guide og gir en unik opplevelse av verdensarvområdet rundt Sognefjorden.
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Gullfjellet by Night
216

Dugnad Vardadalsbu

23.—25. juni

Dugnad Skavlabu

24.—25. juni

Fjellfest og breføring Fonnabu/ Folgefonna

30. juni—1. juli

Weekendtur i Aurlandsdalen

1.—2. juli

Til seters i Kvingedalen

8.—9. juli

Laurdalstind

13.—16. juli

Fottur i Jotunheimen

15.—16. juli

217

Fra fjord til fonn - Turistveien over Folgefonna. Bli med på en fasinerende opplevelse - gå fra fjorden gjennom
frodige grønne lier og deretter i taulag over en isbree.

21.—23. juli

218

Hardangervidda Light. Bli med på en tur mange mener går gjennom Hardangerviddas vakreste perle - Veigdalen.

21.—24. juli
22.—23. juli

Fottur Hardangervidda Vest
219

VI

TE

T S AV D E LI N
FRIKK H. FOSSDAL

23.—28. juli

22.—23. juli
EVENTYRLIG TUR I
UTBYGGINGSTRUET
NATUR: BREIDABLIK OG
ØYSTESEVASSDRAGET
Bli med på en eventyrlig tur
for voksne! Vi skal besøke det
unike hytteanlegget Breidablik.
Vi vil også vandre langs det
vakre, uberørte, utbyggingstruede Øystesevassdraget. Vi skal
gå i nydelig og variert terreng
med grønne, vide daler, trange
elvegjel og mektige, nakne fjell.
Litt fiske i godt fiskevann legges
inn for interesserte. Vi skal holde
utkikk etter reinsdyr i flokk eller
enslige streifdyr. Turkode: 219

27. juli — 1. august
FJELLFLØRT PÅ
HARDANGERVIDDA (35—45 ÅR)
Leter du etter en god følgesvenn, en som liker å gå i fjellet
slik du gjør? Årets singeltur
starter med Veigdalen, av mange
ansett som en av de vakreste
perlene på Hardangervidda.
Vi skal også stifte nærmere
bekjentskap med et av de mest
kjente landemerkene i området:
Hårteigen. Badestamp på Stavali,
en heftig båttur og de nydelige
fossefallene i Husedalen er også
viktige ingredienser i årets singeltur. Turkode: 222

Midtsommer i Mosdalen. Bli med til på tur til de to minste hyttene til BHT i området sør for Ringedalsvatnet.

23.—25. juni

JULI

LED

G

Vidden by Night (voksne)

16.—17. juni

D,
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TUR TITTEL

JUNI

Eventyrlig tur i Bergsdalen: Breidablik og Øystesevassdraget . Her får du oppleve eventyrlige Breidablik og det
vakre Øystesevassdraget som er truet av utbygging.
Rundtur på Hardangervidda

22.—25. juli

220 Fin utsikt i Sunnmørsalpene. Opplev Hjørundfjorden fra tre forskjellige vinkler på en langhelg.

26.—30. juli

på Hardangervidda 35—45 år. Turen går gjennom vakre Veigdalen til Hadlaskard og videre til Stavali og vakre
222 Fjellflørt
fossefall i Husedalen.

27.—30. juli

221

27.—30. juli

223 Tre perler på en snor. Vi inviterer til flott langhelg i Bergsdalen. Turen går innom Vending, Gullhorgabu og Høgabu.

28.—30. juli

og Eggenipa. Vi skal nyte utsikten fra toppen av Norges lengste motbakke, og ta den nye hytten ved Skålatårnet i
224 Skåla
nærmere øyesyn. Videre går turen til et annet særegent fjell, Eggenipa.

Mørkrisdalen og Fuglesteg. Mørkriskdalen er en av Norges vakreste og frodigste daler. Den ubetjente turisthytten
Fuglesteg er en opplevelse i seg selv.

AUGUST

17. september
MJØLFJELL–ULVIK
VIA FALLET
Dette blir en nydelig
høsttur blant sterke
farger og i vakre
omgivelser. På vei til
Ulvik går vi forbi hytten
Vesete, som Bergen
og Hordaland Turlag
fikk i jubileumsgave
fra Bergens Tidende.
Hytten vil sannsynligvis
bli åpnet for overnatting høsten 2017.

4.—6. august

hytte til hytte i Breheimen. Bli med på tur fra nakne berg til frodige daler i vakre Breheimen. Vi overnatter på
226 Fra
Sprongdalshytta og Arentzbu.

7.—13. august

2017: Lenge på vidda (25—35 år). Turen går frå Finse i nord til Lågaros i aust til Hadlaskard og Veigdalen
237 Fjellveko
i vest. Her blir det høy risiko for kalde bad og nye venner!

11.—13. august

over Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. En tur til fjellgården Stigen med utsikt til fjordlandskap på verdens228 Høyt
arvlisten.

7.+11.—13. august

første telttur i fjellet - Turplanlegning fra A—Å. Har teltturen aldri blitt noe av? Få hjelp til å komme deg avgår227 Min
de på din «første» telttur.

17.—20. august

fjellrike: Frå Hallingskeid til Flåm (25—35 år). Barske og milde fjell, hyggelige hyttestunder, kalde isbad, sam229 Vårt
hold og flinke turledere.

18.—21. august

Vest. Vivelid - en fjellgård med sjel, vakre Veigdalen og viltre fossefall i Husedalen. Opplev det
230 Hardangervidda
duggfriske Vestlandet

19.—20. august

og fjelltur i Rosendal. Fjordcruise til Baroniet med lunsj og omvisning, konsert i middelalderkirken og bestig225 Kultur
ning av Melderskin.

24.—27. august

231

24.—27. august

dager, 3 fjorder, 2 halvøyer - En oppdagelsesferd. Utsikt, stupende fossefall, fjorder og fjell. Dee Cunningham
232 4
kjent fra Stigen Fjellgård tar deg med gjennom verdensarven rundt Sognefjorden.

Essensen av Stølsheimen. Vestlandet på sitt beste. Bli med fra høyfjell, gjennom stølsdaler til speilende fjorder, dypt
under bratte lier.

SEPTEMBER
1.—3. september

i frodige Hjelledalen og Utladalen. Bli med på telttur i frodige daler og trollske skoger med utsikt til de
233 Høstcamp
villeste tinder.

8.—10. september 234 I hjertet av Stølsheimen. En flott rundtur fra Stølsvatnet til Solrenningen og Åsedalen over utsiktstoppen Urdeggi.

22.—23. juli
DAGSTUR I MASFJORDFJELLENE
Har du vært på tur i Masfjordfjellene? Der er det fint turterreng og mye å se og oppleve.
På denne dagsturen krysser vi området, delvis utenfor
T-merket sti, og besøker fjellet Ådneburen, som vokter over
fjell og fjord i området. Toppen byr på en fantastisk utsikt
mot fjellene i øst og nord, og mot havet i vest. Turkode: 11

1. oktober
TUR FRA BOLSTAD
TIL SØNDAGSMIDDAG PÅ
BERGSDALSTUNET
Bli med på herlig fjelltur fra Bolstad til Lid,
der vi avslutter en flott
dag i fjellet med deilig 3-retters middag
på Bergsdalstunet.
Turkode: 14

29. sept.—1. okt.

235 Høsttur i Stølsheimen. Bli med på tur i vakker og variert natur. Vi går ruten Gullbrå—Torvedalen—Vola—Tvinne.

30. sept. —1. okt.

på Alexander Grieghytten. Balsam for kropp og sjel i Bergsdalen. En helg med yoga, mindfullness, sunn mat
236 Yoga
og flotte turer i høstfjellet.

DAGSTURER
JUNI
11. juni

9

Høgafjellet på Osterøy. Bli med på tur til høyeste toppen på Osterøy

3. september

11

Dagstur i Masfjordfjellene. Vi krysser Masfjordfjellene og besøker en av utsiktstoppene i området. Dette er en lang
og krevende dagstur som går delvis utenfor merket sti.

10. september

12

Høsttur til Byrkjefjell og Iendefjellet

17. september

13

Mjøfjell—Fallet—Ulvik. Dette er en fjell til fjord tur som byr på varierte naturopplevelser. Vi går forbi hytten, Vesete,
som Turlaget fikk i jubileumsgave av Bergens Tidende våren 2017. Videre går turen om Fallet til Sotenos i Ulvik.

1. oktober

14

Bolstad—Bergsdalstunet. Fjelltur, høstfarger og en bedre middag. En god kombinasjon. Bli med da vel!

22. oktober

15

Austlendingen: På Eikemotunnelens tak. Bli me til toppen av Austlendingen og nyt utsikten. For de som samler på
spesielle topper, så er dette en kommunetopp.

SEPTEMBER

OKTOBER

33
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Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Ønsker
du å bli tryggere på egen hånd i fjellet, tilbyr vi
kart- og kompasskurs og GPS-kurs. Vi arrangerer klatrekurs og førstehjelpskurs, og kurs
i både hav- og elvepadling. Turlederkurs på
flere nivåer har vi også for deg som ønsker å
formidle turglede til andre. Turlederkursene
følger DNTs utdanningsstige. Det er aldri for
sent å bli bedre!
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Sommar er kurstid i DNT fjellsport Bergen. For fyrste gong har vi
kurs i alpin klatring. På programmet står også kurs i klatring på
naturlege sikringar over ei heil veke i Uskedalen med sportsklatring og brekurs både for nybyrjarar og vidarekomne. Nytt av året
er konseptet «Bli kjent med fjellsport» der ein får prøve både klatring, brevandring og ein skikkeleg kvass topptur på samme helg.
Vi arrangerar også fjellsportsamlingar for dei som vil møtast for å
drive med det dei vil, både i Romsdalen og på Sotra. I september
«avslutter» vi sommaren med superpopulære Basecamp Uskedalen.
Nemnte eg at vi arrangerer «vanlege» fjellsportturar også?

DL

MOSSEFINN
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E
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KURS

16. –18. juni
KLATRE- OG FJELLSPORTSAMLING USKEDALEN
Samling i Uskedalen for klatrere
og de som bare vil utforske fjellene i området til fots. Uskedalen
i Kvinnherad byr på alt fra lette til
vanskelige klatreruter på bunnsolid granitt. Vi bruker helgen til
å utforske veggene i Uskedalen
i nasjonalromantiske omgivelser
i Kvinnherad. Gratis, hver enkelt
dekker sine utgifter. Turkode: 819

23. –25. juni
KLATRE- OG
PADLESAMLING PÅ SOTRA
Vi samles en gjeng med klatreog padleinteresserte og drar
ut til Fjell for en sosial og kjekk
helg. Syltøy i Fjell kommune er
et fint utsettingssted for padleturer. Her kan vi padle til Hjartøy,
Kjereidet og Lauvøy. Eller til
Lokøy og Langøy. På Lokøy er
det et fint klatrefelt som heter
Lokøyveggen. På andre siden,
Langøy, ligger Syltøyveggen.
Denne veggen er svakt overhengende og byr på utsøkt listeklatring på rødlig, fast fjell. Det er
også muligheter for å ta turen til
Neseveggen, som har ruter med
høy kvalitet. Her er det også
buldremuligheter. Vi overnatter
en natt på BOFs utleiehus på
Hissøyna. Turkode: 820

KURS
DATO

FJELLSPORT
DATO

TUR TITTEL

JUNI
Klatre- og fjellsportsamling
Uskedalen

16.—18. juni

819

23.—25. juni

820 Klatre-og padlesamling på Sotra

13.—16. juli

822 Bli kjent med fjellsport

24.—30. juli

821

Klatre- og fjellsportsamling i
Romsdalen

AUGUST
11.—13. august

Store Midtmaradalstind 2056
823 moh, med overnatting på DNT
Stølsmaridalsbu

25.—27. august

824 Tripp Trapp Triathlon

1.—3. september

825 Basecamp Uskedalen

8.—10. september

832 Fra fjord til fjell ved Nærøyfjorden
og søndagstur til
827 Fårikål
Sundagsfjellet

534 Grunnleggende turlederkurs for ungdom

7. september

417

Ambassadørkurs

7. + 9.—10. september

417

Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene

17.—18. juni

428 Innføringskurs i utendørs klatring

26. juni — 2. juli

429 Klatrekurs Eikedalen/Uskedalen, naturlig sikret klatring

6.—9. juli

430 Videregående brekurs

17.—23. juli

431

7.—13. august

432 Brekurs på Fonnabu

25.—27. august

433 Videregående klatrekurs, lær naturlig sikret klatring

9.—10. september

434 Innføringskurs i utendørs klatring

Alpinkurs Jotunheimen

26.—27. august

416

Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

9.—10. september

418

Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

16.—17. september

420 Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling

ANDRE KURS
829 Gourmettur til Fonnabu

LILLIAN BREKKE

13.—15. oktober

542 Sommerturlederkurs DNT ung i Stølsheimen (16—26 år)

18.—19. august

PADLEKURS

SEPTEMBER

30. september—1.
oktober

8.—14. juli

KLATREKURS

JULI

OKTOBER

Bjørndalstraversen i Rosendalsalpene.

TUR TITTEL

TURLEDER

14. + 16. september

419

GPS-kurs: Orientering med GPS på tur

WWW.BERGENOGHORDALANDTURLAG.NO/AKTIVITETER
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DNT UNG
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O R TA N S V
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30. juni–2. juli
MED HAVET SOM MATFAT
(16–19 ÅR)
Bli med på fisking, madrasspadling, bading og mye mer! Fredag
30. juni drar vi ut til Turøy for å
leve på havet. Med bål, lavvo og
fiskestang utforsker vi øya, og vi
fanger vår egen mat. Dersom du
er glad i blåskjell og fisk, er det
i alle fall ingen grunn til å nøle!
Turkode: 526

L

ENNES
NS
E

G

HUSK!
ONSDAGSKLATRING

JAAAAAA!!! SOMMERFEEEERIE!!!
«Ka ska du i sommerferien, då?» «Eg
skal i hvert fall være ute! Så skal eg
sove i telt. Så vil eg bade. Og grille.
Og klatre. Så har eg lyst å padle kajakk
og kano. Kanskje sykle. Åååå, så vil eg
fiske. Eg skal gå i fjellet og utforske
skogen. Eg vil på hyttetur. Spise is.
Plukke blomster og lage blomsterkrans. Lete etter kråkeboller. Så vil eg
lære nye ting. Og leke - leke masse!!»
Det er så mye gøy vi kan gjøre i sommer. Og det er så mye gøyere å gjøre
det sammen. Derfor har Barnas Turlag
lagt til rette for en variert sommer med
utrolig mye på agendaen. Det handler
jo om å være ute og det handler om
å leke. En av våre fantastiske frivillige
i Barnas Turlag sier det så fint «Du
blir aldri for gammel til å leke. Du blir
gammel når du slutter å leke», og det
lever vi etter.

DNT UNG
DATO

TUR TITTEL

JUNI

HUSK!
GRILLIN N
CHILLIN 1-2
GANGER I
MÅNEDEN

21.—25. juni

538 Topptur og hyttetur i Hurrungane (19—30 år)

23.—25.juni

536 Vårtur i Stølsheimen vest (16—19 år)

26.—30. juni

539 Basecamp Hav (13—15 år)

26.—30. juni

540 Basecamp Folgefonna (16—20 år)

26.juni—2.juli

429 Klatrekurs i Kvinnherad og Uskedalen

30.juni—2.juli

526 Med havet som matfat (16—19 år)
542 Sommerturlederkurs DNT ung (16—26 år)

24.—29.juli

543 The best of Hardangervidda vest (16—19 år)
544 Hardangerjøkulen rundt (16—19 år)

7.—10.august

541

7.—11.august

545 Newton camp i Bergsdalen (12—14 år)

7.—13.august

432 Brekurs for ungdom og voksne

11.—13.august

547 Fra Fitjadalen i Kvam til Hamlagrø (16—19 år)

18.—20.august

turlederkurs for ungdom på Høgabu
548 Grunnleggende
(16—26 år)

26.—27.august

549 Brevandring på Finse (13—15 år)

TUR TITTEL

JUNI
14. juni

723 Padlekurs 10–12 år

14. juni

712

Strandrydding og grilling i Vikja

14. juni

712

Kveldsmattur til Einhovden

14. juni

712

Kveldsmattur til Hellen Batteri

26.–30.juni

726 Fjelleir 1

26.–30.juni

727

Turbouke 1

JULI
3.–7. juli

728 Fjelleir 2

3.–7. juli

729 Turbouke 2

AUGUST
9. august

712

19.–20. august

730 Telttur, sjøkanten (3–12 år)

Kveldsmattur

26.–27.august

732 Kart og kompass til Gullhorgabu (8–12 år)

26.–27.august

732 Småtasscamp til Otterstadstølen (0–6 år)

27. august

712

31. august

723 Padlekurs, 4 ettermiddager, 10–12 år

Søndagstur til Veten

SEPTEMBER
2.–3.september

733

3. september

750 KOM DEG UT-dagen

Familietur til AG-hytta (6–12 år)

26.–27. august
FAMILIETUR: TIL GULLHORGABU
MED KART OG KOMPASS (8–12 ÅR)
Vi tar turen fra Småbrekke i Bergsdalen til den flotte hytten Gullhorgabu.
Underveis lærer vi å bruke kart og kompass. Turen går gjennom idylliske
landskap, gjennom spennende skog, forbi glitrende vann og opp på og
ned fra små topper. Vi går i rolig tempo, og observerer terrenget og blir
kjent med viktige punkter i omgivelsene. Vi bruker tid på å studere kartet i
forhold til landskapet rundt oss. Vi lærer om hva kartet forteller oss, og hva
det ikke forteller oss. Hvordan kan vi bruke kompasset? Hvor er vi, og hvor
går veien videre?
Så kommer vi frem til den fine hytten, som ligger flott til like ved et vann
hvor en kan bade og leke og kose seg. Turkode: 732

19.–20. august
TELTTUR PÅ SOLNES, ASKØY (3–12 ÅR)
Akkurat slik sommeren skal være: overnatting i telt, oppdagelsesferd
og grilling.
Dette er en skikkelig klassisk kosetur, med fokus på det sosiale og
lekne. Vi setter opp telt, utforsker området og bader og koser oss.
Dette er en lavterskeltur for hele familien (3–12 år), hvor vi pakker
sekken med nødvendig teltutsyr og badetøy og varme klær, men
også må huske på litt godsaker. Alle må ha en teltovernatting i løpet
av sommeren! Turkode: 730

AUGUST
1.—4.august

DATO

37

JULI
8.—14.juli

BARNAS TURLAG

T

Downhillsykling på Geilo (16—19 år)

GERKE EVENSEN

IG N

RL

LL
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IN

R N- O G N Æ

23.–25. juni
VÅRTUR I
STØLSHEIMEN VEST (16–19 ÅR)
Har du lyst til å føle fjellheimen?
Den friske naturen, lyden av stillhet, der vennskap knyttes, der
opplevelser fødes, der DNT ung
Bergen holder til. Denne våren
arrangerer vi fottur i den ville
Stølsheimen, og DU har muligheten til å bli med! Turkode: 536

som «Med havet som matfat», Klatrekurs
i Kvinnherad og Uskedalen, og Downhill
sykling på Geilo. Mange flotte aktiviteter for
ungdom sommeren 2017. Vi sponser deler
av utgiftene på ungdomsturene, slik at flere
ungdommer har råd til å delta på turer med
oss. Velkommen!

BA

O M - O G FJE

Klar for en sommerferie fylt
med friluftslivsaktiviteter, på
tur med gode
venner og nye

opplevelser? I sommer arrangerer vi flotte
camper for ungdom. Vi har Basecamp Hav
(13–15 år), Basecamp Folgefonna (16–20
år) og Newton Camp (12–14 år). Ellers har vi
mange flotte hytte-til-hytte turer i sommer.
Tur til Hurrungane og på Hardangervidda er
populære turer.
Vi har også noen litt annerledes turer

ANSVA
ILJØ
RL
I

VA L L A U Turer med DNT ung
N
Bergen i sommer

RM

JE

GD

L
SI

BARNAS TURLAG

Telttur til Solnes.

WWW.BERGENOGHORDALANDTURLAG.NO/AKTIVITETER
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TURI GJENGEDAL

G

Passer for deg som ønsker et
uforpliktende og sosialt turtilbud
i bynære områder. Tilbudet er en
ypperlig måte å bli kjent med nye
turområder på, og møte turglade
mennesker. Vi arrangerer turer
hver uke, med ulikt tempo.

Tirsdagsturene går i middels/raskt
tempo, mens onsdagsturene går
i rolig tempo. I tillegg arrangeres
det fredags- og søndagsturer flere
ganger i måneden med ulikt nivå.
Alle turene starter klokken 18.00,
untatt søndagsturene, som starter

R
TU

klokken 11.00. Informasjon om
oppmøtested, turbeskrivelse, varighet, tempo og bussforbindelser blir
annonsert på nettsiden vår for hver
enkelt tur. Du kan også komme
innom Tursenteret vårt eller følge
oss på Facebook for mer info.

ER H VER U

KE

O

H

VE

SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen i Bergen og
Hordaland Turlag tilbyr frisk luft,
naturopplevelser og gratis turer
til godt voksne. Uansett form og
erfaring vil du finne turer som
passer for deg. Vi legger stor vekt
på sosialt samvær og at du skal
føle deg trygg. Hver uke året rundt,

uansett vær, arrangeres tre turer
med forskjellig vanskelighetsgrad.
Mandagsturene er for de sprekeste.
På onsdagene er det en tur som er
middels til tung og en som er lett til
middels. Gruppen har også lengre
turer med overnatting i flere dager
både vinter, sommer og høst.

Informasjon finner du på
www.bergenoghordalandturlag.no
Ellers kan du få den hjelpen
du trenger ved å komme
innom i Tursenteret i Marken.
Seniorgruppen har egen kontortid
tirsdager 10-12, tlf. 55 33 58 24.

HILD FJERMESTAD AASE

BYFJELLSTRIMMEN

.0 0

AKTIV TIL 100

Slipp barna
fri på Fløyen

38

aldersgrupper er velkomne til ekstra
rolige turer.
Hver mandag klokken 11.00:
Kanadaskogen. Oppmøte:
Turparkeringen ved barnehagen
innerst i Spelhaugen.

Hver tirsdag klokken 10.50: Fløyen.
Oppmøte: Fløibanens nederste stasjon
i god tid før banen går klokken 11.
Hver torsdag klokken 11.00: Alvøen.
Oppmøte: Alvøen idrettspark.

Vi har byens største lekegrind
FOTO: Sverre Hjørnevik, Thomas Morel

Dette er et turtilbud som består
av ekstra lette turer med fast
D
oppmøtetid og -sted. Det
legges stor vekt på et sosialt
og inkluderende fellesskap.
Gjennom Aktiv til 100
ønsker vi å bidra til at flere
får muligheten til å komme
seg i fysisk aktivitet og få
gode naturopplevelser. Alle
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ANDRÈ MARTON PEDERSEN
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S
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Les mer på www.floyen.no
#kun6minunna

Hver torsdag klokken 12.00: Askøy.
Oppmøte: ved Myrane-banens
Klubbhus i Kleppestø.

floyen.no

15%

Ny medlemsfordel!
Platou Sport har inngått ny samarbeidsavtale med
Bergen og Hordaland Turlag. Nå får du 15% fast
rabatt på alle ordinære varer året rundt!

PS! Medlemskort må forevises.
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