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1 TILRETTELEGGING 

1.1 Hyttekomiteen 

Bruk av hyttene 

Totalt hadde vi 6816 overnattinger på hyttene i telleåret 2012-2013. Det er en liten nedgang på 2,2 % 

fra i fjor. Noen hytter har hatt betydelig økning av besøk og andre noe nedgang.  

Besøket på Fellvasstua og Tåkeheimen har stor økning både i prosent og reelle tall, mens Trygvebu og 

Lønsstua har hatt nedgang i besøkstallene, Årsakene kan være mange og varierte, men en kan trekke 

fram at det er viktig å legge fellesarrangement til hyttene, samt at standard og PR er viktige element for 

å tiltrekke seg oppmerksomhet.  

Det er rapportert om 599 dagsbesøk på hyttene, en nedgang fra 805 i 2012. 

Hyttekomiteens sammensetning 

Ingunn Anke Hansen  leder  

Nikolai Støver   medlem 

Hans-Magnus Herstad  medlem 

Tor Magne Andreassen  medlem 

Knut Storteig   medlem 

Komiteens virksomhet 

Komiteen har vært samlet til 10 møter og behandlet 70 saker. I tillegg har noen medlemmer deltatt i 

diverse møter i forbindelse med konkrete prosjekt. Ingunn har deltatt på regionsamling i Narvik, mens 

Tor Magne har deltatt på hyttedriftseminar i Oslo i november 2013.  

Det har i år vært to «stormøter» hvor tilsyn har vært invitert. I juni var det fellesmøte for alle 

tillitsvalgte i BOT, mens i november var alle hyttetilsynene invitert til samling. Begge møtene ble 

avholdt på Gjælentunet.  

Tema som i hovedsak har vært fokusert på er hvordan vi kan øke besøkstallene på hyttene våre. Forslag 

til tiltak har vært nytenkende og kreative. Det er store og små forslag som er aktuelle for ulike 

hyttetyper. Noen tiltak er av en slik art at de enkelte tilsyn ordner det enkelt selv, andre tiltak krever 

større investeringer.  

Dette året har det vært fokus på hytter som kan ta store grupper. Lønsstua har det vært jobbet spesielt 

med for å få til en standardheving. Det er nå laget en helhetlig plan for fornying av selve hovedhytta, 

samt skissert ideer for utbedring av uteområdene for å gjøre hytta mer attraktiv for småbarnsfamilier og 

barnehager/skoleklasser.  Et liknende arbeid er startet opp med Gjælentunet og Bjellåvasstua. De større 

arbeidene fordrer at en har en horisont på 2-3 år for realisering.  

I tillegg til arbeid med standardheving på de større anleggene er det viktig å framheve det jevne arbeid 

med vedlikehold som gjøres av alle tilsyn. Uten denne innsatsen ville foreninga ikke hatt mulighet for å 

holde den høye standarden en faktisk har.  

Stor takk til alle gamle og nye tilsyn som gjør en formidabel dugnadsinnsats slik at foreningen kan tilby 

brukerne gode overnattingstilbud. 

Betalinger på hyttene: 

Kontoret sendte ut purring på 506 ubetalte hytteopphold på til sammen 541 overnattinger. Dette er noe 

lavere enn fjoråret. 

Resultatet ved årsskiftet: 114 000 kroner ekstra i kassa, ca. 100 feilsendte fakturaer og 72 utestående 

krav som følges opp videre. Erfaringen er at de fleste som får purring har glemt å betale, og at de ikke 

glemmer det igjen etter å ha fått purring. 



Forsikring: 

Bygninger og dugnadsfolk er forsikret i Gjensidige. Det gjelder ulykke-, bygning- og 

løsøreforsikringer. 

Tilsynenes drift og vedlikehold av hyttene 

Det gjøres et stort gratisarbeid av hyttevertene slik at vi kan tilby turfolk muligheten til å finne et losji 

for natten eller bare en liten rast i en av våre hytter. De har gjort 2223 timer dugnadsarbeid og i tillegg 

en reisetid på 1384 timer.  

I tillegg til vanlig vedlikehold og drift, er det foretatt større arbeider på Bjellåvasstua, Beiarstua, 

Gjælentunet, Midtistua og Jordbruhytta. Disse utbedringene er kommentert under hver hytte. 

Hyttekomiteen har med sin virksomhet, med møter og annet administrativ arbeid, en timeseddel på 

nesten 500 timer, inkludert hyttetilsynsmøtet og reisetid. 

Til sammen innenfor hyttedriften får vi vel 4100 dugnadstimer i løpet av 2013. En stor takk til alle! 

En oversikt pr hytte:  

1) Argaladhytta 

I tillegg til vanlig vedlikehold, rengjøring og rydding er det montert platting i svalgang, reparert 

steinmur, div reparasjoner, maling m.m. 

 

2) Beiarstua 

I løpet av vinter og vår er annekset (kjøkken og elektrisk arbeid) ferdigstilt. For øvrig vanlig 

vedlikehold, rengjøring og rydding. 

 

3) Bjellåvasstua 

Gammelstua har fått ny gasskomfyr og gulvet i hovedrommet er lakkert. Gulvet i yttergangen på 

begge hyttene er malt. Det nye uthuset er stort sett ferdig. Taket er ferdigstilt. Torvlegginga kom 

på plass ved hjelp av snekkerlinja på Bodø videregående skole. 

 

4) Fellvasstua 

Det er foretatt vanlig vedlikehold og drift.  

 

5) Gjælentunet 

Gapahuken er reparert og satt på plass for andre gang. Denne gang med nedstøpte jordspyd og vaier 

over raften. Det vil forhåpentligvis holde bygget på plass. Traktorplenklipper er innkjøpt og veien 

er foreløpig ferdigstilt. 

a. Hovedhuset: Foruten vanlig vedlikehold er det montert vaskemaskin for moppevask og 

toalettløsningen er forbedret 

b. Kårstua: Vanlig vedlikehold, rengjøring og rydding. 

c. Egnarbua: Foruten vanlig vedlikehold, ny vestvegg i naustet og lunner er skaffet til veie. 

  

6) Gråtådalstua 

Det ble i år utført full rundvask av hytta og av vedlikehold ble klemlistene i ytterdøra skiftet, samt 

småfiks av innredning. 

 

7) Jordbruhytta 

I tillegg til vanlig vedlikehold, rengjøring og rydding er det bygget nytt utedo og stallen har fått 

torv på taket. Et eget taktorvleggingskurs fikk gjort dette arbeidet. 
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8) Lurfjellhytta 

Nytt solcelleanlegg (panel og to batteri) montert. Det er avholdt ved-dugnad og ellers vanlig 

vedlikehold, rengjøring og drift. 

 

9) Lønsstua 

Vei fra parkeringsplass og inn til hytteanlegget har fått grus/pukk, noe som har gjort anlegget 

lettere tilgjengelig.  Det er montert ny kjøkkeninnredning i storavdelinga og gulv i kjøkken / stue 

er malt. 

 

10) Midtistua 

Foruten ordinært løpende arbeid med rengjøring og rydding er gamle råteskader i syd vegg og ved 

gangparti utbedret. Dårlig syll er skiftet ut og nytt gulv er lagt i gang. Videre arbeid gjøres ut fra 

forslag levert av kulturminneenheten Nordland Fylkeskommune.  

Videre er ny båt bragt opp til naust i sydenden av Nordre Bjellåvatnet, etter at den gamle båten ble 

ødelagt etter uvøren bruk der den ble etterlatt ute i terrenget. Naustet er låst med standard DNT-

nøkkel. Hytta har og fått medieoppmerksomhet i sommer pga. gjester som har vist 'uakseptabel 

oppførsel', noe som er beklagelig og skapte merarbeid for tilsynene. 

 

11) Storjordstua 

Nasjonalparksenteret eier hytta, men den har DNT lås og er tilgjengelig for medlemmer. Nytt tilsyn 

har overtatt oppsynet med hytta. Her vil BOT gå i nærmere dialog med Nasjonalparksenteret for å 

få lagt inn lys / solcelle og bedre skilting.. 

 

12) Trygvebu 

I tillegg til vanlig vedlikehold og drift er det satt inn nytt kjøleskap, kjøpt ny støvsuger og nye 

gardiner og duker. 

  

13) Tverrbrennstua 

En del vedlikehold og utbedringer, bla montert større dunk til toalettet på nyhytta. I samarbeid med 

BOT har fjelltjenesten bygd bro over elva fra Tverrbrennvatnet slik at hytta er lettere tilgjengelig 

vår og høst. 

Hytta hadde 20-årsjubileum i påsken 2013 med åpen hytte og mye besøk. 

 

14) Tåkeheimen 

I tillegg til vanlig tilsyn er gulv slipt og lakket og vegger utvendig er beiset. Det er laget skifte- / 

vaskerom i gangen, samt skiftet gardiner, duker og lamper. Det var i år markering av DNTs 

sommersesongåpning på hytta med meget godt besøk. 

 

15) Gammen i Kvitsteindalen 

Vanlig vedlikehold, rengjøring og rydding. 

Hovedtema: Flere overnattinger på hyttene: 

Det siste året har det vært tenkt og diskutert mye om strategier for økt besøk. To fellesmøter (juni og 

nov 2013) har hatt dette som hovedtema. Det er spesielt arbeidet mot Lønsstua og Gjælen. De neste to 

årene vil vi fokusere på en større ombygging og bedre tilrettelegging for grupper og småbarnsfamilier. 

Dette må sees som en prototyp for den standard en vil ha på våre veinære hytter i framtida. 

Eks 1: Lønsstua.  

Det er gjort et stort arbeid med planlegging for tilrettelegging av anlegget for flere 

brukergrupper. En arkitekt har laget plan for bedre utnytting av hovedhytta, bedre 

tilrettelegging av uthuset for lettere handikappa, samt mulig enkel tilrettelegging av uteområdet 

(bedre stier, plattinger, bålplass osv.). Arbeidet vil fortsette og en tenker dette avsluttet ila av 

neste 2-årsperiode.  



Eks 2 Gjælen. 

Det arbeides med å forbedre toalettløsningene, bedre drenering av uteområdet og mulig 

tilrettelegging for lettere funksjonshemmede.  

For begge anleggene er målgruppene småbarnsfamilier og større skoleklasser og barnehagegrupper. 

Disse anleggene vil kunne være innfallsporten for de yngre aldersgruppene og deres framtidige bruk av 

anleggene.  

I tillegg til utbedringer på selve bygningsmassen skal komiteen – sammen med andre grupper - starte en 

gjennomtenkning av synliggjøringa av tilbudene for de aktuelle grupper og allmennheten generelt. Det 

hjelper lite å ha flotte anlegg dersom tilbudene ikke er kjent.  

HMS 

BOT ønsker å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet. Hyttetilsynene sender inn rapportskjema, som 

er en del av grunnlaget for HMS rapportering. Dette gjør at vi kan følge med på forbruk av energi, få 

god kontroll over brannsikring og produksjon av søppel.  

Det rapporteres også om eventuelle skader / uønskede hendelser ved tilsynsarbeid. I 2013 er det 

rapportert om en lettere skade. 

Det er viktig for kvalitetssikringssystemet at tilsynene fører disse skjemaene så godt det lar seg gjøre. 

Vi får dermed opplysning om bl.a. skifte av brannslukningsapparater, slanger og ventiler til gass og 

batterier til brannvarslere. Dette gjennomgås på det årlige fellesmøtet med hyttetilsynene. Ved innkjøp 

skal en benytte de mest miljøvennlige løsninger der det er mulig. 

De fleste hyttene har nå rentbrennende ovner. Tilbakemeldingene fra tilsynene forteller at de nye 

ovnene bruker mindre ved enn før og reduserer behovet for transport. 

Konklusjon 

Mye arbeid er blitt utført av tilsyn og andre dugnadsfolk på hyttestedene våre. Vi har en verdifull 

eiendomsmasse som får et godt stell av våre hyttetilsyn slik at allmennheten fremdeles kan benytte seg 

av foreningens tilbud. Det er også mange brukere som tar et tak der de ser at det trengs en hånd, slik at 

vi holder hyttene i stand, til alles beste. Igjen en takk til alle som har deltatt i ulike dugnader, både 

hyttetilsyn og andre. 

1.2 Rutekomiteen 

Etter en del purringer er det kommet inn rapporter for 29 av de 34 rutene vi har. Rapportene viser at det 

har vært gjennomført omfattende vedlikeholdsarbeid på de fleste rutene. Noen få ruter er ikke inspisert 

i 2013. 

Vi mangler tilsyn for rute 20b mellom Valnesvatn og Lurfjellhytta. Det må også avklares mulig 

sammenslåing av rute 15c og 15d, - Rusånes-Bleiknes-Kjoltelivatn og videre til Sauvassbekken. 

I tillegg til ordinære inspiseringer og vedlikehold av rutene har følgende prosjekter vært gjennomført i 

2013: 

- Ny bru over elva ved Tverrbrennvatnet er ferdigstilt 

- Når det gjelder klopping av ruta Lurfjellhytta – Børelv, så er materialer lagret og klargjort for 

oppkjøring i vinter. Klopping gjennomføres sommeren 2014. 

- Det arbeides med gjenreising av bru i Storengdalen, men saken er fremdeles uavklart. 

Tre av medlemmene av rutekomiteen er nye av året, og vi har brukt en del tid på å skaffe oss oversikt 

over oppgaver og rutiner. Vi har hatt 5 møter.  

En representant fra rutekomiteen har deltatt på merkekurs i Valnesfjord i regi av Salten Friluftsråd. 

Oppsummering av dugnadsinnsats og transporttimer: 

- Arbeid på rutene / mv.  326 timer  
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- Transporttid    113 timer 

Oppgaver som bør gjennomføres i 2014: 

- Samling for alle rutetilsynene 

- Bru i Skaidi, behov for sikringstiltak. Må avklares om BOT skal ha ansvaret. 



2 TURAKTIVITET 

2.1 Turkomiteen 

Turkomiteen (TK) består ved utgangen av 2013 av Eirik Alst (leder), John Auranaune og Emil Jensen. 

Liv Texmo satt som medlem store deler av året. I tillegg er Øyvind Visnes ansvarlig for å legge all TKs 

turaktivitet ut på nettet. 

Komiteen har avholdt fire ordinære møter. I tillegg har Liv og John sittet i en arbeidsgruppe for Ti på 

topp sammen med daglig leder for Bedriftsidretten (samarbeidspartner). Hovedoppgavene i løpet av 

året har som vanlig vært overordnet planlegging og koordinering av BOTs samlede vinter- og 

sommerturprogram og detaljplanlegging av turkomiteens egne turer, samt å være medarrangør av Ti på 

Topp for tredje år. Det ble arrangert et turledermøte på Gjælentunet i juni i forbindelse med 

Tilltisvalgtsamlingen.  

Turlederutdanning og Turledersituasjonen 

Det har i 2013 bare vært arrangert ambassadørkurs. Nye turlederkurs vil etter planen settes opp i 2015.  

Det er mange aktive turledere i systemet nå, noe som har gjort det mulig å opprettholde og 

videreutvikle et allerede bredt turprogram. I 2013 har 32 turledere bidratt til et mangfoldig turprogram 

og til sammen lagt ned 1257 dugnadstimer. 

Turaktivitet 

TK har aldri tidligere gjennomført flere turer og det har aldri vært flere deltakere på turene enn i 2013. 

Totalt gjennomførte turkomiteen 37 turer, herav 15 vinterturer. 13 av turene var overnattingsturer, og 

de resterende 24 var dagsturer. Turkomiteen er i tillegg medarrangør på romjulsturen til Tussvatnet, 

som i år hadde ca. 400 deltakere. 14 turer ble avlyst (10 var sommerturer). Grunnen til avlysning er 

hovedsakelig dårlig vær/føre eller lav påmelding. Totalt var det 611 deltakere på de 37 turene. Dette er 

rekord og en oppgang på hele 41 % fra 2012. Det er sommerturene, både dagsturer og 

overnattingsturer, som står for hele oppgangen i antall deltakere. Turlederne på turene der vi har 

mottatt evaluering fra deltakerne, får tilsendt rapport fra TK. 

Evaluering av fellesturene 

Vi har hatt en prøveordning i 2013 på evaluering av fellesturene med påmelding ved hjelp av 

dataprogrammet Questback. Vi vil videreføre denne ordningen til å gjelde alle turer i 2014. 

Hovedkonklusjonen på de evalueringene som er gjort er at deltakerne stort sett er fornøyde, at 

turlederne gjør en god jobb og at fellesturene ga mersmak. 

Ti på Topp 

Samarbeidet med Nordland Bedriftsidrettskrets om samling av fjelltopper, Ti på Topp, fortsatte i 2013. 

Økningen i antall deltakere var svært positiv og godt over den målsetning vi hadde satt oss. I alt 750 

personer deltok i årets Ti på Topp. Dette var en dobling av antall deltakere fra 2012.  

Mange bedrifter hadde investert i gavekort til sine ansatte. Enkelte bedrifter arrangerte fellesturer for 

de ansatte og det gikk etter hvert prestisje i å bli årets bedrift. Også den individuelle konkurransen 

mellom enkelt personer bidro til økningen av antall turer. De ivrigste registrerte over 200 turer. 

Til fotokonkurransen kom det inn 800 bilder, mange av god kvalitet. Komiteen som skulle plukke ut de 

5 beste hadde litt av en utfordring. 

Det ble gjennomført 4 samlinger i Ti på Topp komiteen inneværende år. 2 av disse var 

planleggingsmøter før kick off i mai. De to siste var oppsummering av sesongen – vurdering av bilder 

og trekning av premier. Premieutdeling ble foretatt på Idrettens Hus i november. Over 100 personer 

hadde gjennomført 7 ulike toppturer og var kvalifisert til årets toppkrus. Nordland Bedriftsidrettkrets 

hadde skaffet mange fine og verdifulle premier noe vi håper kan stimulere til videre satsing også neste 

år. 
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Ti på Topp komiteen bestod av Lars Nystadbakk fra Nordland Bedriftsidrettskrets, Liv Texmo og John 

Auranaune fra Turkomiteen BOT. Liv sluttet i Turkomiteen i sommer og siste halvår bestod Ti på Topp 

utvalget kun av 2 personer. I skrivende stund arbeider komiteen med å plukke ut topper til neste år. 

Prinsippet om å ha topper av ulik lengde og vanskelighetsgrad vil bli videreført. Komiteen har mottatt 

mange gode forslag fra årets deltakere og vi vil før jul offentliggjøre neste år topper. Planen er å starte 

sesongen noe tidligere enn i 2013. Sannsynligvis vil vi måtte ha variert åpningstidspunkt av de enkelte 

topper avhengig av snøforholdene. Komiteen vil prioritere merking og utplukking av toppfaddere samt 

markedsføring før neste sesong. John vil fortsette med å promotere Ti på Topp i medlemsbladet Til 

Fjells. 

Miljøpåvirkning  

Vi benytter kollektiv transport ved mange av overnattingsturene og legger opp til samkjøring ved flere 

av dagsturene. 

Sikkerhet  

Turkomiteen har hatt stor fokus på sikkerhet de siste årene. 2013 var tredje år vi krever at turledere på 

TKs 3- og 4 stjernesturer skal sende inn utfylt risikovurderingsskjema i forkant av sin tur. Det ble 

levert inn risikoanalyse på 2 av 9 vinterturer og 3 av 13 på sommerturene. Dette er lavere enn tidligere, 

og følger en negativ utvikling siden vi tok systemet i bruk. Vi er ikke fornøyd med dette og vil prøve ut 

den enklere utgaven DNT har tatt i bruk for å se om dette kan øke innsendelsesandelen.   

Vi hadde en alvorlig hendelse på en vintertur på Beiarfjellet da en av våre mest erfarne turledere ble 

skadet og måtte hentes av hjelpemannskap da han falt utfor en skavl i dårlig sikt. 

2.2 Barnas Turlag Bodø 

Komiteen har bestått av; Hanne Olafsen, Sølvi Wikevand, Jannike Ramsvik, Vegard Bøthun, Marit 

Barosen, Bjørge Magnussen, Marte Meland, Ida Nova, Frode Bjørgo og Trond Danielsen. 

Komiteen for Barnas Turlag Bodø har gjennomført to komitemøter, og gjennom året har ti stykker vært 

aktive i komitéen. Det høye antallet skyldes utskiftning av komitemedlemmer, og ved utgangen av 2013 

er det 5 aktive medlemmer i styret. 

Barnas Turlag Bodø har arrangert 21 turer. Dette er en nedgang fra 2012 (30 turer) og 2011 (37 turer). 

Nedgangen i antall turer skyldes i hovedsak bortfall av trilleturene i turprogrammet for sommer og 

høst. 

I tillegg til nedgang i antall turer på programmet ser vi også en nedgang i antall deltagere pr. tur. Det er 

ikke til å stikke under en stol at årsaken til det høye deltagertallet i perioden 2010-2012 er den 

formidable innsatsen med viralmarkedsføring, promotering gjennom sosiale medier og distribusjon av 

turprogrammet. 

Spørsmålet framover er om vi klarer å fornye programmet slik at det forblir interessant for eksisterende 

medlemmer. Av nye turer som er verdt å merke er utvidelse med to turer i området Sjunkhatten 

nasjonalpark - et område fullt av muligheter for å utvide Barnas Turlags program. I tillegg er det en 

utfordring å utvide tilbudet til de større barna. Mange av turene er spesielt godt egnet for de aller 

minste, og med tanke på rekruttering er det sentralt å kunne tilby noe til de mellom 5-12. 

«Kom deg ut»-dagene ble arrangerte på tradisjonelle steder som Bestemorenga vinterstid og i Ausvika 

på høsten. Begge steder fungerer fint for promoteringsarrangementer. 

Aktiviteten til Barnas Turlag i Gildeskål, Meløy og Saltdal er beskrevet under sine respektive lokallag. 

2.3 DNT ung Bodø 

Medlemmer 

Ved utgangen av 2013 har vi 385 medlemmer i DNT ung Bodø  

(212 Skoleungdom, 126 Student/ungdom og 47 Husstandsmedlem). 



Styret 

Styret for 2013 bestod av Marte Dalhaug (leder), André Valen (nestleder), Nora Helene Blekkan, Tord 

Svee, Kasper Meland Beddari, Ingrid Sjøberg og Ida Nova. 

Styret har hatt 15 styremøter pluss 2 dugnader med utsending av turprogram. Mona Myrland har deltatt 

på de fleste møtene frem til sommerferien, men etter sommerferien har vi kjørt møtene uten voksne 

innslag. Deltagelsen på møtene har vært god, og vi får gjort det vi skal pluss mer.  

Oversikt over turer og andre aktiviteter 

Vi er veldig fornøyd med deltakelsen på årets turer! Aktiviteten i gruppa er blant de høyeste i hele 

landet, og flere av turene blir fulltegnet med en gang påmeldingen åpner.  Variasjonen i turprogrammet 

er også noe vi er stolt over, alt fra sosiale helgeturer til mer krevende turer (som overlevesturen og 

toppturer). Vi har hatt mange forskjellige dagsturer, overnattingsturer, kurs og andre aktiviteter, men 

blant de mest nye og interessante er: 

 Basecamp: i år tok vi en ny vri og arrangerte leiren i Lofoten sammen med DNT ung 

Oslo. 7 deltakere fra Bodø og 8 deltakere fra Oslo hadde camp i Kabelvåg og fikk være 

med på mange morsomme aktiviteter. For eksempel toppturer, kajakk, klatring, 

fisking/sightseeing i Trollfjorden.  

 DNT ung-døgn: i forbindelse med DNT ung sitt 25 års-jubileum ble det arrangert 

aktiviteter over hele landet den 21.-22. juni. DNT ung Bodø hadde volleyballkamp, 

topptur på Sandhornet (993 moh.) midt på natta, bading og beach-party.  

 Hunger Games: et nytt innslag på årets turprogram var overlevelsestur! 10 deltakere 

fikk testet egne grenser i løpet av et døgn med både frysing og lite mat. Underveis ble 

det også arrangert små konkurranser der man kunne sikre seg blant annet godteri og 

energidrikk.  

 Jentetur: siden vi har hatt flest gutter med på turene våre valgte vi i høst å arrangere 

jentetur. Den ble fort full, og det ble en svært hyggelig helg med både strikking, 

kortspill, brownies, bading og badstue.  

Til sammen har DNT ung Bodø gjennomført 

- 30 turer med 251 deltagere 

- 1 kurs med 14 deltagere 

8 turer (3 vinter og 5 sommer) har blitt avlyst grunnet dårlige værforhold, sykdom blant turledere eller 

for få påmeldte. 

Dugnadstimer 

I forbindelse med aktivitetene våre er det til sammen registrert 1 030 timer dugnad, fordelt på 

styrearbeid, turledelse inkludert forarbeid samt annet administrativt arbeid som for eksempel å sende ut 

turprogrammer.  

Vervetiltak og markedsføring 

Vi har sendt ut sommer og vinterturprogrammet til alle DNT ung Bodøs medlemmer. Som vi startet 

med i fjor har vi fortsatt med turprogram i hefte som fungerer strålende. I starten av året bestilte vi 

DNT ung-drops. Disse har vært en stor suksess, og brukes til både stand og turer. Vi var som vanlig 

tilstede under 7 topps-turen hvor vi hadde stand på Linken, der klippet vi og hadde ungdomsquiz. Vi 

har også vært på idealistenes dag på Bodin Videregående og hatt stand på universitetet (begge plassene 

var drops populært). Facebook har vært brukt mye det siste året og det har gitt resultater. Etter hver tur 

legger vi ut bilder og tagger slik at mange ser hvor gøy vi har det. Flere som blir med på tur sier de blir 

med etter å ha sett slike bilder. Vi linker også til turer når påmeldingen starter og legger ut litt annet.  

Samarbeid med eksterne aktører 

I år arrangerte vi basecampen i samarbeid med DNT ung Oslo (noe vi også satser på å få til i 2014). 

Bjørn Svee fra Bodø Klatreklubb kjørte klatrekveld på Nordsida. 
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Nasjonale / Regionale samlinger i DNT ung 

Styreleder Marte Dalhaug, nestleder André Valen og styremedlem Tord Svee deltok på landsmøtet til 

DNT ung i Molde den 14. – 17. Mars. I tillegg til selve landsmøtet, ble det arrangert møte for hver 

region. Lite ble tatt opp der pga. det bare var 2 representanter fra Tromsø og regionsansvarlig tilstede i 

tillegg til oss 3 fra Bodø. 

6 styremedlemmer fra DNT ung Bodø deltok på regionsmøtet som fant sted i Tromsø den 1. november. 

Vi vil etter hvert prøve å få samarbeidet om noen turer (enten med Rana eller Tromsø). Resten av helga 

ble brukt til grunnleggende turlederkurs, hvor vi fikk utdannet 4 nye turledere. Det kom to deltakere fra 

Tromsø og representant for region nord, Johanne Grue Reiten.  

Konklusjon 

Dette året har vært et svært godt år for oss. Styret er ungdomsstyrt, fungerer godt sammen og det blir 

gjort mye på møtene. Vi har hatt meget god turdeltakelse, men skal jobbe mer med å få med de yngste 

og de eldste. Et mål i fjor var å bli bedre på å fordele arbeidsoppgaver, og det kan vi fortsatt bli flinkere 

til. Vi er positivt overrasket over året, og håper på god fremgang også i 2014.   

2.4 BOBTOG 

Styret har etter årsmøte 16.02.13 bestått av Marit Jenssen som styreleder samt Trine Jakobsen, Håkon 

Sirnes, Svein Pedersen og Kristoffer Olofsson. Arbeidsoppgavene i styret har vært fordelt slik; Håkon 

har vært utstyrsansvarlig. Svein har vært ansvarlig for turprogrammet for sommer/høst og vinter samt 

vært ansvarlig for forarbeid knyttet til ski & skredworkshop sammen med Kristoffer.  Kristoffer har i 

tillegg til dette bistått Svein med turprogrammet for sommer/høst og har ansvar for Questback-arbeide. 

Trine har vært web-ansvarlig, lagt inn turprogram i Sherpa samt ansvarlig for FB-siden. Marit har 

driftsansvar i styret, har bistått Trine i å legge inn turprogram i Sherpa, sjekker og svarer innboks på 

webmail og lignende.  

I 2013 er det avholdt 9 styremøter og det har vært ca. 46 saker. Årsmøte ble avholdt 16.02 på Peppes 

Pizza, i etterkant av fellestur på Mjønestinden. Det var 20 deltakere på møtet, og også i år var det flere 

nye ansikter å se. Årsrapporten ble fremlagt parallelt med at bilder fra BOBTOGs fellesturer i 2012 ble 

vist.   

Det er gjennomført turplanleggingsmøte 25.02 og 26.08. Styret arrangerte turledermøte 20.11, i 

Intersport Glasshuset sitt møtelokale, hvor 12 turledere deltok. Hovedtema var turvirksomhet og 

sikkerhet, info. om gratis 2. dagers-turlederkurs/seminar i januar, forsikring og Questback. Steve 

Samuelsen fra Gjensidige AS informerte om ansvar- og ulykkesforsikringsordning for turledere i BOT. 

Intersport Glasshuset v/ Jørgen Pedersen orienterte om at de ønsker å være vår leverandør på 

fjellsportutstyr.  

Styrets hovedoppgaver har også i 2013 vært knyttet til utarbeiding og gjennomføring av et meget 

rikholdig og variert sommer- og vinterturprogram. Det har vært en del fokus på nyrekruttering av nye 

turdeltakere, og som ledd i dette er ”turprogram-kort” trykt opp og distribuert bredt samt at ny 

informasjonsfolder om BOBTOG er utarbeidet og trykt.  Styret har gjort seg noen erfaringer ved bruk 

av Questback som ledd i å forbedre vårt turtilbud. Erfaringen viser at det kan være et godt verktøy i så 

måte, og blir trolig å ta det mer systematisk i bruk fra årsskifte. Det anføres spesielt at BOBTOG med 

ivrige hytteverter (og gode hjelpere) på Tåkeheimen, var med i DNTs markering av åpning av 

fjellhyttene den 15.07, hvor det var 8 dagsbesøk og 18 personer som overnattet. 

Ski & skredworkshop ble dessverre avlyst pga. for få påmeldte, til tross for god markedsføring og 

publisering av tilbudet. Det er blitt kjøpt inn en del nytt utstyr i løpet av året, og her nevnes kort nye 

grottelykter da de gamle har vist seg å være av dårlig kvalitet.    

Turaktiviteten:  

Turprogrammet inneholdt 32 turer totalt, hvorav til sammen 6 ble avlyst. I all hovedsak er årsak til 

avlysninger snømangel og vær, og kun to turer ble avlyst pga. manglende påmeldte. Til sammen har 

106 deltatt på vinterturer; 42 deltakere på dagstur og 64 deltakere på overnattingstur). Til sammen har 

175 deltatt på sommer/høstturer (123 deltakere på dagstur og 52 deltakere på overnattingstur).  

helgeturer. 5 avlyste turer). Totalt har 281 personer deltatt på tur med BOBTOG i 2013, hvilket er 



rekord siden turstatistikk-føring startet i 2005. Dette er vi svært stolte over, og vi ser at mange nye 

turdeltakere blir med oss på tur flere ganger.   

Kurs:  

Ettersom BOT har et kursutvalg som er ansvarlig for all kursaktivitet, nevnes det kort her at det i 2013 

er gjennomført skredkurs og grottekurs.  

Turledersituasjon/ turlederutdanning: 

Turlederlisten er oppdatert, og det er gledelig å se at det stadig rekrutteres nye dyktige turledere, 

samtidig som vi er så heldige å ha flere dyktige ”senior”-turledere. Det er 3 turledere som har meldt inn 

ønske om å delta på DNTs turlederutdanning i 2014.  

Miljø/ HMS: 

BOBTOG prøver å redusere bruk av bil ved turaktiviteten ved å tilrettelegge for samkjøring i den grad 

det lar seg gjøre. Det fremgår ikke i noen turrapporter at der er gjennomført turer som vil få 

konsekvenser for ytre miljø. Sikkerhetsarbeidet har vært i fokus ved turaktiviteten i BOBTOG, og på 

omtrent 1/3 av turene blir det sendt inn risikoanalyse-vurdering i forkant av tur. Målet er at turledere i 

forkant av alle turer skal gjennomføre en risiko-analyse, som sendes pr mail til BOT-kontoret ved 

daglig leder.   

Det er ikke rapportert inn ulykker i år.   

2.5 Seniorgruppa Bodø 

I styringsgruppe har vært Ingebjørg Lund Bjørgvik, Karen Sandberg, Jan Olaf Mørkved, Helge 

Thomassen og Evelyn Sivertsen (kontaktperson/leder).  Fra januar 2014 blir Magnar Haslerud med i 

komiteen, og Helge Thomassen går ut. 

Vi har avholdt 4 komitemøter der det i hovedsak har vært planlegging av turprogrammene som har vært 

tema. 

I vinterturprogrammet hadde vi 5 turer, hvorav 4 gjennomført, turen til Sørfjorden/Vatn-Vatnet avlyst. 

Vi hadde to overnattingsturer, Saltfjellet/Lønnsstua og Beiarfjellet/Tverrbrennstua, til sammen 53 

deltakere. 

I sommerturprogrammet hadde vi 15 turer, 3 turer avlyst på grunn av dårlig vær, til sammen 145 

deltakere. Turen Til Helligvær hadde 35 deltakere, turen til Sorjus var også veldig populær, 13 

deltakere. 

Velvillige og flinke turledere gjør at vi kan gjennomføre turene med fornøyde deltakere, og vi har 

mange positive og hyggelige tilbakemeldinger.   

Vi møter 2013 med friskt mot og mange planer for opplevelsesrike og flotte turer. 

2.6 7-toppskomiteen 

7-toppskomiteen har hatt 6 møter. Prosjektgruppa for tur for funksjonshemmede har i tillegg hatt 2 

møter. I tillegg har det vært mange arbeidsmøter mellom de som har hatt ansvar for de ulike 

hovedoppgavene, både ute i marka og ved PC og telefon.  

Turen ble også i år arrangert sammen med Avisa Nordland, som særlig bidro med layout/ design-

arbeid, annonsering og salg av billetter i ekspedisjonen. BOTs andre faste samarbeidspartnere, 

Intersport og Stamina, deltok også aktivt. Vi fikk også kjærkommen støtte fra andre aktører i 

næringslivet, fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune og fra andre frivillige lag og foreninger.  

Turen gikk søndag 2. juni. 3092 personer deltok (hvorav 1698 fullførte 3-toppsturen, 1386 fullførte 7-

toppsturen og 8 brøt). Sammenlignet med 2012 var det en nedgang i deltakertallet på 22 %. Vi har ikke 

noen forklaring på nedgangen. Været var omtrent som foregående år, og denne gangen var det ikke 

langhelg. Kanskje merker vi konkurransen fra Midnattsolrittet i og med at de har stort fokus på 

rekruttering av ansatte i bedrifter, der bedriften sponser deltakeravgiften.  
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134 personer fullførte for sjuende gang og mottok 7-årspin. Statistikken viser også at 56 personer har 

fullført alle de ni gangene turen har vært arrangert, 71 personer har fullført åtte ganger og 177 personer 

har fullført seks ganger.  

Også i år var det lagt inn quiz for barn og unge samt loddtrekning med premiering. Intersport og 

Friskhuset hadde stand på Ramnflåget hvor de delte ut smaksprøver på Real turmat, Coop Nordland 

delte ut smaksprøver ved Vanntårnet, og en skoleklasse solgte kaffe og kaker ved startsted Rønvik. 

For fjerde år på rad inviterte vi til treningstur til en av toppene hver onsdag i mai. Antall deltakere 

varierte mellom 3 og 20 (Linken: 3, Keiservarden: 19, Junkerfjellet: 20, Hunstadtoppen: 9). 

Medlemmer av 7-toppskomiteen stilte som turledere. En egen gruppe organiserte ukentlige Rusleturer i 

marka og veiene rundt Maskinisten fra siste tirsdag i januar og ut april, så denne gangen var det mulig å 

bruke lang tid på å trene seg opp til tur for den som måtte ha behov for det.  

I år hadde vi for tredje gang et eget opplegg for funksjonshemmede som ønsker å delta i 7-toppsfesten, 

men ikke klarer å gå i terrenget. Vi la om det korte løypealternativet via Grasdalen slik at også de som 

benyttet dette alternativet kom inn på ordinær løype ved Vanntårnet. I stedet for å bemanne poster og 

bratte kneiker rekrutterte vi hjelpere til en fellestur med start kl. 11.30 for de som hadde behov for 

ekstra ledsager. Følgende nye tiltak ble gjennomført:  

 Egen versjon av programfolderen rettet mot funksjonshemmede i tillegg til samme 

synliggjøring som året får i den ordinære programfolderen, folder til skolene og på nettsidene. 

 Tre treningsturer onsdager i forkant av turen. Første gang langs kyststien i Bodøsjøen med 16 

deltakere hvorav tre rullestolbrukere, andre gang fra Bodø videregående skole til Vanntårnet 

med 8 deltakere (1 rullestolbruker) og tredje gang langs Futelva med 7 deltakere (1 

rullestolbruker). 

 Fyldige forhåndsomtaler i AN av ledsagertilbud og treningsturer. 

 Kontakt med tidligere deltakere for å høre hva de syntes om ideen om fellestur og markedsføre 

treningsturene. 

Antall deltakere var på samme nivå som i fjor, 11 gikk den korte løypa (3-postturen), og 25 den lengste 

(7-postturen). Vi registrerte 13 funksjonshemmede blant disse. 

Også denne gangen fikk vi svært gode tilbakemeldinger. Fra flere hold har vi blitt oppfordret til å 

fortsette med dette tilbudet; at vi må ha tålmodighet for at det tar tid å innarbeide turen, og at det betyr 

mye for en gruppe som ikke har så mange tilbud ellers. Vi foreslår at tilbudet nå gjøres permanent. Det 

vil kreve at en egen komite/ undergruppe tar ansvar slik prosjektgruppa har gjort, og medlemmene i 

prosjektgruppa er villig til å være med. 

Hele arrangementet forløp uten uhell av betydning så langt vi kjenner til. Det ble nok t-skjorter. Vi 

ligger nå inne med ca. 1300 t-skjorter.  

I fjor hadde vi problemer med deltakersystemet, men det fungerte knirkefritt i år. Vi kjøpte inn en ny 

skanner til hvert startsted som kan skanne strekkode fra mobiltelefon, og det fungerte godt. Forsøk med 

å la deltakere som ikke var forhåndspåmeldt registrere seg selv på publikumsterminal virket bra, og 

medførte mindre personellbehov på denne posten.  

En annen utfordring i fjor var at betalingsterminalen på et av startstedene plutselig sluttet å virke. 

Denne gangen hadde vi to terminaler på hvert sted, og de virket som de skulle. Runde priser på 

startdagen gjorde dessuten behovet for vekslepenger mindre. 

Det ble avholdt evaluering/funksjonærfest den 13. juni med ca. 25 deltakere. Som i fjor møttes vi på 

Farmors stue, hvor evalueringen foregikk i mindre grupper. Det fungerte godt.  

Også i år sørget Asbjørn Hadland og Trond Flateby for uvurderlig hjelp med det tekniske oppsettet i 

Rønvik, på selve dagen og under forberedelsene.  

Vi konkluderer med at også den niende 7-toppsturen ble vellykket for både deltakere, funksjonærer, 

samarbeidspartnere og BOT. Det arrangementstekniske fungerte godt. 7-toppsturen er blitt en av de 

tingene bodøværinger gjør, sammen med Parkenfestivalen, Musikkfestuka osv. Arrangementet har også 

appell hos personer som ikke har vært aktive friluftsutøvere tidligere, inklusive flerkulturelle og 



funksjonshemmede. Dermed er det også et godt tiltak for bedre folkehelse. Treningsturer i forkant 

understreker folkehelseprofilen ytterligere.  

2.7 Beiarn Turlag 

Styret har bestått av Tove Bergmann, Elin Jensen, Brit Grauer, Anne Grete Husmo, Inge Strand og 

Gunnar Storhaug. Det har vært 3 styremøter i perioden og vi er 35 medlemmer. 

Aktiviteter i 2013: 

3.februar: Kom-deg-ut-dagen på Beiarstua med kaffe, saft og vafler og aktiviteter ute. Skitur fra 

Blåmolia. 56 deltakere 

16.mars: Tur fra Beiarfjellet via Kobbåvatn til Selfors. 4 deltakere 

6.april: Beiarfjellet til Stabbursdalen. 4 deltakere 

20.april: Tollådalen via Åsvasstua til Bukkhågen. 4 deltakere 

27.april: Gråtåtind. 7 deltakere 

18.august: Asplemmen. 11 deltakere 

24.august: Høgtind fra Eiterjord. 11 deltakere 

31.august: Stolpen. 3 deltakere 

1.september: Kom-deg-ut-dagen ved Tverånes. 75 deltakere 

Til sammen 175 deltakere på våre arrangementer/turer, som er 30 flere enn 2012. 

Trimmen med 6 poster i Beiarnaturen, et samarbeidsprosjekt med Beiarn kommune og Friskliv hadde 

sesongen 2012/2013 1.682 besøk, som er noen færre enn fjoråret. 

Tove Bergmann deltok på tillitsvalgtsamling på Gjælentunet 15. og 16.juni. 

Brit Grauer er vår representant i BOT-styret. 

Planer for 2014: 

Vinterturene er planlagt og det er kjente turer i nærmiljøet. Beiarn Turlag skal være en viktig 

støttespiller i Folkehelsearbeidet i kommunen. 

2.8 Gildeskål Turlag 

Tillitsvalgte 

Styret har bestått av Arne Sklett Larsen (leder), Svanhild Lind, Cecilia Lundbakk,   

Elin Rønnåbakk (vara) og Ingrid Løyning Ørum (vara). 

Styret i Seniorgruppa har bestått av Trygve Breivik (leder), Erna Sundsfjord. Brita Håvik 

Johansen og Kjell Karlsen. 

Styret i Barnas turlag har bestått av Anita Lekanger (leder), Silje Johansen, Vanja Bentsen 

Sandberg og Vilja Meidelsen. 

Valgkomiteen har bestått av Janette Festvåg og Myrna Kristiansen. 

Møter 

Styret har hatt 2 møter og hovedsakelig arbeidet med følgende saker: vinterturprogram, 

sommerturprogram og Fjelltrimmen i Gildeskål.  

Årsmøtet ble holdt på Inndyr den 27.februar med 16 deltakere. Det ble vist lysbilder fra turer med 

fjelltrimmen og på tur med Gildeskål Turlag. Årsberetning ble godkjent og det ble valgt nye 

styrerepresentanter med vararepresentanter og ny valgkomité.  



Bodø og Omegns Turistforening  15 

HMS 

Til tross for meget stor aktivitet i forbindelse med turprogrammet er det kun rapportert om et uhell i år.  

På en av sommerturene falt en turdeltaker utfor en fjellskrent og skadet ankelen.  Vi hadde et kort 

debrifingsmøte en stund etter uhellet. Vi vil etter dette fortsatt legge stor vekt på å få strukturert 

arbeidet med HMS og også gjennomføre risikovurdering av turer i utsatt terreng samt vinterturene. 

Sikkerhet skal være i fokus på alle turer i Gildeskål Turlag. 

Turer 

I år er det arrangert få vinterturer med varierende deltakelse. Mange turer ble avlyst på grunn av 

værforhold. Sommerturprogrammet var også i år variert med bl. annet orkidevandring, sauesanking, 

båttur, foruten vanlige fjellturer. Det er avviklet 16 turer med til sammen 156 deltakere. 

Seniorgruppa har hatt et godt og variert program og gjennomført 8 turer med 70 deltakere. Gruppa er 

bredt sammensatt med representanter fra de fleste bygdene i kommunen, og arrangerer lavterskelturer 

med formål at alle skal kunne delta. Det legges stor vekt på det sosiale. Turene arrangeres annenhver 

uke til fast tidspunkt. 

Barnas Turlag har hatt stor aktivitet med til sammen 14 gjennomførte vinter- og sommerturer med til 

sammen 374 deltakere. Størst oppslutning har arrangement som tenning av julegran i lysløypa og «kom 

deg ut» dagen i Bakåsen. Alt i alt er det en gledelig økning i turdeltakere. 

Fjelltrimmen 

Fjelltrimmen er et samarbeid mellom Gildeskål turlag, Gildeskål kommune og idrettslag/turgrupper i 

hele kommunen. Fjelltrimgruppa har hatt to møter med planlegging. Fjelltrimmen har 13 poster som 

blir valgt ut og satt opp av de samarbeidende gruppene. I forbindelse med fjelltrimmen 2013 ble det 

arrangert fellesturer med turleder på 13 fjelltrimposter med meget god deltakelse.  

Fjeltrimgruppa delte ut krus og diplomer på vegne av Gildeskål kommune på Meløy vgs. På Øya 2.mai. 

I 2013 har det vært 2382 deltakere på fjelltrimpostene og flest besøk på Ravikvatnet med 363 besøk i 

år.  99 deltakere har levert inn kort og har bestått kravet for å få krus. Også her en gledelig økning fra 

året før. 

Fellvasstua 

Fellvasstua er flittig bi bruk og er godt tatt vare på. Hytta er godt utstyrt og har naust med kano og 

robåt. All ved til hytta skaffes på stedet og det er som vanlig avholdt flere veddugnader og øvrig tilsyn 

og vedlikehold på hytta.  

Annet  

Gildeskål turlag har samarbeidet med idrettslaget og arrangert skikurs for introduksjonsprogrammet for 

flyktninger. Det har vært god oppslutning om dette tiltaket. Vi har også hatt stand på 

midtsommerstreffet på Inndyr og solgt Saltenkalender på julemesse i Kulturhuset.  Gildeskål turlag har 

også gjennomført GPS-kurs for turledere på Inndyr. Vi har i forbindelse med åpninga av ny 

nasjonalpark Làhko også deltatt som turleder og representer GT på festmiddag på Inndyr. 

Gildeskål turlag har mottatt tilskudd fra Gildeskål kommune v/kulturkontoret. 

2.9 Meløy turlag 

For 2013 ble følgende valgt:  

Leder  :  Hans Indrevoll (2012/2013) 

Nestleder :  Sverre Birkelund gj.valgt (2013/2014) 

Sekretær :  Alfred Andreassen (2012/2013) 

 Styremedl. : Anders Leiramo gj.valgt ( 2013/2014) 

  :  Anette Myrvang Gammelgård (2013/2014) 

1 varamedl. :  Anneke Leune (2013/2014) 



2 varamedl. :  Torunn Bikset 2012/2013) 

 

Valgkommite :  Einar Arthur Kilvik 

  :  Terje Olufsen 

 

Turlaget har hatt 1 åpent møte på Røde Kors Huset i Glomfjord og 3 styremøter.. På det åpne møte 

møtte det 13 personer der vi diskuterte blant annet turprogrammet. 

I løpet av året trakk lederen seg på grunn av sykdom.. Men Hans Indrevoll tar ansvar for Gamma I 

Kvitsteinsdalen. På styremøtene har Barnas Turlag møtt. Turlaget har et godt samarbeid med Barnas 

Turlag. 

Turprogrammet for året som gikk: 

Vinterturer: 

1: 14 april Holandsfjellet  3 deltakere 

2: 27/28 april Fellvasstua avlyst 

3: 11/12 mai Gråtådalsstua ingen deltakere (konfirmasjonshelg) 

4: 24/26 mai Tåkeheimen avlyst 

Sommerturer 

1. 1 juni   : Engen – Kilvik 6 deltakere    

2:  15 juni  : Fonndalen  8 deltakere   

3: 29 juni  : Holandsfjellet  3 deltakere 

4: 6juli   : Bjærandsfjord-Holand gjennom Storvikskaret 5 deltakere 

5: 13 juli  : Djupviksfjellet  0 deltakere regn/vind    

6: 3 august  : Namnlausvatnet–Rosenvatnet-Namnlausvatnet 9 deltakere 

7: 10/11 aug   : Skjellåtinden avlyst  

8: 17 august  : Fiskvannshøyden 

  I samarbeid med Barnas turlag. Avlyst 

9: 27 eller 28  aug  : Stortind (Bjærangen) 13 deltakere 

10: 31aug eller 1sept : Sabotørruten.Bjærangen-Fykan 7    deltakere 

11: 7 eller 8 sept. : Lille Bjærangstind 6 deltakere  

Turledere: Wilhelm Birkelund, Anfinn Myrvang, Hans Indrevoll, Trygve Dahl, Stig Rune Mathisen, 

Alfred Andreassen, Ola A. Loe, Sverre Birkelund, Harald Birkelund.     

Gamma i Kvitsteindalen 

Rapport fra Hans Indrevoll: Det er blitt fraktet inn 8 sekker med ved og en gassflaske like før påsken. 

Gamma er også ryddet og søppel er tatt ned. Solcelleanlegget er også sjekket og funnet i orden. Batteri 

i røykvarsleren ble også skiftet før vinteren. Arbeid som gjenstår er å male vindusramme og ytterdør 

samt utedo. Gasskoketoppen bør skiftes ut med en som har flammesikring. 

På styremøte den 7.11 2012 gikk Sverre Birkelund inn som leder. 1 vara Anneke Leune gikk inn som 

styremedlem. Anneke Leune vil utarbeide en Facebook side for å lette kommunikasjonen. 

2.10 Rødøy turlag 

Hadde årsmøte 14. februar 2013 på Jektvik kafé. Der ble det bestemt at alle i styret skulle sitte ett år til. 
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Vi har gjennomført de fleste turene som vi planla, men noen ble avlyst. Ellers litt blandet oppmøte på 

turene, men stort sett bra. Så alt i alt er vi veldig fornøyd. 

Vi ble enige på årsmøtet at det skulle være ekstra fokus på familieturer i nærmiljøet, det har også gått 

ganske greit. Vi håper jo også at folk har fått lyst til å melde seg inn i turlaget. Så det blir spennende å 

se medlemslista til neste år. 

Det var vel nevnt at vi skulle prøve å få til noen vinterturer også, men det ble ikke arrangert slike turer 

gjennom turlaget. Det kan vi kanskje jobbe videre med i 2014. 

Alle turer har gått bra uten noen ulykker. 

Ellers er vi nesten ferdig med å reise vardesteiner på løypa over Seiskallåfjellet. Her har det vært flere 

etapper, siden vi må ta det når det er vær til det. Håper på merking av T-ene i 2014.  

Til slutt ønsker vi å takke alle som vi har samarbeidet med i 2013.  

2.11 Saltdal Turlag 

Det har vært 2 styremøter i 2013 og 1 årsmøte med 22 deltagere. 

Vi har hatt flere turer der vi har hatt turlederansvar og vært med- deltager sammen med Historielaget og 

frivillige kjente i lokalmiljøet. Tur til Bjørntoppen ble avlyst pga. dårlig vær/lite påmeldte. Det har vært 

et ønske fra frivillige at Saltdal som kommune har toppturer. Denne jobben har i hovedsak blitt gjort 

innenfor folkehelsearbeidet. 

Planlegging av turer/møter har medført noen timers arbeid i forkant og etterkant. 

Det har vært 4 styremedlemmer i 2013: 

 Solveig Strøm 

 Brit Elin Paulsen 

 Jon Helge Johnsen 

 Bjørnar Grønnslett 

 

 

Aktiviteter i 2013 

Saltdal Turlag har gjennomført følgende turer: 

Ansvarlig Tur Turleder/Tid Dato 

Solveig Halsmoen- Storflåget Oddveig Holthe 

4 timer 

Ons. 12.6 kl 17. 

Oppmøteplass Halsmoen. 

Solveig Lønsdal barketur Plakat er laget. 

Historisk tur, samisk 

tradisjon. 

4 timer. 30 deltagere  

Tors. 20.6 kl 17. 

Oppmøte Rådhuset for 

felles kjøring eller kl 18 på 

Lønsdal. 

 

Kjell Gunnar Skodvin Solvågtinden Kjell Gunnar Skodvin 

10 timer. 30 deltagere. 

31.8. Oppmøte kl 10 ved 

Polar camping. 

Jon Helge og Bjørnar Beretvatn- 

Jakobsbakken 

Jon Helge Johansen 

og Bjørnar Grønnslett 

5 timer 

17.8. Oppmøte kl 10 ved 

Jakobsbakken. 

Brit-Elin Sørdalen- seter Odd Lekang 

6 timer. 25 deltagere. 

17.6. Felles kjøring fra 

Rådhuset kl 16.30 eller 

oppmøte ved brua kl 17. 



Solveig Nordnes, sølvgruve Rune Berg 

Historisk innslag. 

4 timer.10 deltagere. 

Ons.4.9 kl 18. Oppmøte 

Nordnes Camping eller 

felles kjøring fra Rådhuset 

kl. 17.30. 

 

Andre deltagelser    

Solveig/Folkehelse Storjord Universell utforming 

8 timer 

17.4 

Solveig Gjælentunet Helgemøte 

24 timer 

15-16.juni 

Solveig Ut på tur dagen Storjordstua 

5 timer. 15-20 

deltagere 

1.9 

Solveig/Folkehelse Kurs i merking av 

turløyper 

Fauske 

9 timer 

26.9 

Judith/Folkehelse Befaring av sti/bru til 

Storengdalen og 

utsetting av trimkasser 

Storengdalen 

5,5 timer 

16.6 

Solveig Narvik Regionmøte 

48 timer 

20-22.9 

 

HMS  

Bro er ødelagt i Storengdalen og medførte framkomstproblemer. Ingen registrerte skader eller nesten-

uhell på turene. 

Det er gjort planlegging for vintersesongen 2014 på det siste styremøtet i høst. Her ønsker vi å satse 

spesielt på barnefamilier og kortere turer. Det planlegges tur til Engan Gårdsbarnehage, Linebakken og 

Trollhaugan. 

Utgifter: Det har ikke vært større utgifter enn kaffemat. 



Bodø og Omegns Turistforening  19 

3 INFORMASJON, MARKEDSFØRING, KOMMUNIKASJON 

3.1 Arrangementskomiteen 

Arrangementskomiteen har i 2013 bestått av Tove Glad, Arild Arntzen, og Ninni Juliussen. Vi har i 

2013 avholdt 5 møter. Foruten foreningsnytt har vi hatt følgende foredragsholdere: 

 

20. februar: Jan Halvorsen: Vintertur på Kungsleden fra Kvikkjokk til Hemavan.                                                                                               

  Deltakere: 44 

20. mars: Årsmøte med etterfølgende servering av karbonadesmørbrød 

  Deltakere: 33 

24. april: Robert Bjugn: Rana Turistforening i går i dag og i morgen 

  Steinar Aas fra fortidsminneforeningen, Salten lokallag, fortalt litt om hva de gjør. 

  Deltakere: 23 

23. oktober: Sigri Sandberg Meløy fortalte om polarheltinner 

  Deltakere: 48 

05. desember: Bjørn Godal: En annerledes hytte-til-hyttetur med familien 

Deltakere: 26 

Til sammen har vi hatt ca. 174 medlemmer på disse møtene 

3.2 Kalenderkomiteen 

Kalenderkomiteen består fra Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) av Svein Sigvang og Håkon 

Gotfredsen, og fra Bodø og Omegn Turistforening (BOT) av Tor Egil Kvalnes, Jorunn Skog (leder). Vi 

er nå en godt innarbeid komité hvor jeg som leder drar nytten av å spille på den fotoerfaring som de 

andre komitémedlemmene innehar.  

Tiden frem mot fristen for innsending er alltid spennende og hektisk med mottak/nedlasting og 

registrering av bilder med fotografnavn, adresser og oppfølging av mailer der dette trengs. Selv om 

sesongen for kalenderkomiteen er kort i forhold til andre komiteer blir det mange timer hver dag foran 

Pc-en i måneden før utvelgelsen. Komitéen har i 2013 hatt to felles møter. Etter bildeutvalget kommer 

jobben med teksten. Mye av komitéens arbeid med teksten og kommunikasjonen med de eksterne 

medspillerne som vi er avhengig av, skjer per telefon og mail.  

For lettere å kunne dele på arbeidet med nedlasting av bilder ble det i august 2013 opprettet en egen 

mailadresse til dette formålet, saltenkal@gmail.com. Innsending av bilder kan derfor i fremtiden sendes 

direkte til denne mailadressen. 

Tradisjonelt har augustmåneden vært den måneden hvor arbeidet med kalenderen har startet. Dette har 

vi ønsket å gjøre en endring på fra neste år. Som kjent har utgivelsen av kalenderen vært i okt/nov. Vi 

har mange konkurrenter i markedet og de fleste har sin utgivelse tidligere. Det ene er at ved å komme ut 

mye tidligere rekker vi turistsesongen for salg av kalenderen. Fristen for innsending av bilder til 2015-

kalenderen er derfor satt til 30. april 2014. Et annet argument er at augustmåned som feriemåned er 

vanskelig å kombinere med arbeidet i komitéen. Orientering om den nye fristen er sendt ut til alle de 

fotografer som vi foreløpig har mailadresser til (122 stk). Hvordan denne endring i fristen vil slå ut i 

bildeutvalget vil bli en ny og spennende erfaring for komitéen å ta med seg.  

Vi mottok sist høst 260 bilder fra til sammen 48 fotografer. Det kommer derfor inn mange flotte bilder 

som vi dessverre ikke får benyttet oss av. 2014-kalenderen har da også blitt veldig godt mottatt. Også 

den lille fornyingen med oversiktskart over hovedbildene har vist seg å slå bra an.  

 

mailto:saltenkal@gmail.com


Innenfor de intensjoner som våre turistforeninger har med utgivelsen av kalenderen, vil vi som komité 

fortsette med å være villige til å vurder alle de forslag som måtte komme inn. Engasjement for 

kalenderen er bare positivt. På vegne av Kalenderkomiteen vil jeg derfor rette en stor takk til alle de 

som på forskjellige måter har bidratt. Det være seg med tips og forslag eller i mere direkte samarbeid. 

”Ingen nevnt, ingen glemt”. 

 

For Kalenderkomiteen i BOT 

Jorunn Skog 



Bodø og Omegns Turistforening  21 

4 RÅDGIVENDE UTVALG 

4.1 Bodømarkautvalget 

Utvalget har i 2013 bestått av Carl A. Boe (leder), Lars-Fredrik Moe, Trond N. Haave og Fred Kramer 

(ny). Det har vært avholdt to utvalgsmøter, ellers har nødvendig kontakt skjedd via telefon, e-post og i 

forbindelse med andre møter og sammenkomster. 

Arbeid i marka 

Det har også i år vært lite behov for rydding i skiløypene som BOT tar ansvar for i Bodømarka. Etter 

ønske fra 7-toppskomiteen er det imidlertid blitt foretatt påkrevde utbedringer av stien over 

Rønvikfjellet, med klopplegging, steinsetting og trappebygging. Sistnevnte ble utført av Bodø 

videregående skole. Arbeidet ble foretatt i samarbeid med STImuli, som også stilte midler til 

disposisjon.  

Både som grunnlag for våre kommentarer til offentlige arealplaner og i andre sammenhenger er det blitt 

foretatt en rekke befaringer i marka. 

Plankommentarer 

Utvalget har deltatt på en rekke møter og sendt uttalelser til styret om følgende saker: 

- Kommuneplan. Forslag til planprogram. Forslag fra BOT om tiltak i marka. 

- Reguleringssøknad vannstand Vågøyvatnet. Økt nedtapping i ekstreme situasjoner. 

- Fylkesvei 834 Valvikdalen – Festvåg. Veitunnel Valvikdalen – Skarvatnet. 

- Massedeponi Jensvolldalen. Deponering av tunnelmasse. Anleggsvei. Turløyper. 

- Kyststi Hunstad Sør. Kyststitrase Hunstadmoen – Mørkvedbukta. 

- Sjunkhatten NP. Ny bru over Langvasselva mellom Rundvatnet og Langvatnet. 

- Planting av klimaskog. Opprop mot storstilt planting av sitkagran langs kysten. 

Samarbeid utenfor BOT     

Lars-Fredrik og Carl deltar fortsatt aktivt i styret i Bodømarkas Venner (BMV) som henholdsvis 

kasserer og varamedlem. 

BMV har stort sett hatt mer enn nok av mindre jobber å ta seg av rundt om i marka. Et større 

arbeid som imidlertid vakte stor oppmerksomhet, var et samarbeid med STImuli om 

utbedringen av en sti i Hunstadlia, der lokalbefolkningen ble sterkt engasjert, både for og imot 

tiltaket. Erfaringen derfra må være at det er viktig å sikre seg ryggdekking fra befolkningen 

som bor i området før man starter opp et arbeid.  

STImulis største enkeltprosjekt i år har vært ny skiløype fra Frosktjernsløypa til ny og stor 

parkeringsplass ved Sandjordelva og videre til Furumoen. Løypa er dimensjonert for kjøring 

med tråkkemaskin, som i lysløypa; noe som innebærer at det har vært behov for bygging av to 

nye bruer over Sandjordelva. 

Vårt samarbeid med STImuli har stort sett begrenset seg til stiarbeidet på Rønvikfjellet samt 

skiltingen rundt om i marka.  

Et planlagt møte mellom Tverlandsmarkas Venner og andre interesser på Tverlandet og BMV 

og BOT om fordeling av arbeid og ansvar i Hopsmarka og tilstøtende områder, har også måttet 

bli utsatt til over nyttår. 

Miljø/HMS-rapport 

Sikkerhet: Så langt vi kjenner til, har sikkerhetsrutinene blitt fulgt under dugnadene. 



Uhell: Vi kjenner ikke til at det har inntruffet uhell eller nesten-uhell i forbindelse med 

utvalgets arbeid. 

Miljøoppfølging: Kloppleggingen, steinsettingen og trappebyggingen på Rønvikfjellet bidrar til 

å minske terrengslitasjen på stien. 

Planer for 2014 

- Bodømarkautvalget har overfor styret gitt uttrykk for at det finner det naturlig at utvalget 

skal være ansvarlig for vedlikeholdet av de stiene og løypene som BOT ”tar seg av” i 

Bodømarka. En av de fremste oppgavene i 2014 og i årene fremover blir derfor bl.a. å jobbe 

med å løfte standarden på 7- og 3-toppsstiene.  

- Et lenge etterlyst møte mellom STImuli og BOT om ansvarsfordeling for skiltingen mellom 

de to planlegges etter nyttår. Senere vil det være naturlig også å trekke 

nasjonalparkforvaltningen og Tverlandsmarkas Venner med i et skilt- og merkesamarbeid. 

Det er i den sammenheng naturlig å legge til grunn standarden i den nye Merkehåndboka og 

Nasjonalt stiprosjekt. Prosjektet kan bli ganske kostbart, så det er viktig å merke seg tilbud 

og frister fra støttespillere som f eks Gjensidigestiftelsen. 

- Utvalget tar sikte på fortsatt å ha et godt samarbeid med BOTs naturforvaltningsutvalg når 

vi ser at vi har sammenfallende oppgaver, og tilsvarende opprettholde det gode samarbeidet 

med BMV og STImuli og etter beste evne gjøre vår innflytelse gjeldende på avgjørelser 

som tas hos disse. 

4.2 Naturforvaltningsutvalget 

Medlemmer er Gunnhild H. Aasmoe, Audun Sandberg, Eirik Vevelstad, Terje Cruickshank og Terje 

Øiesvold. 

Utvalget har hatt to møter i tillegg til et møte med styret og Bodømarkautvalget. Dessuten jevnlig 

kontakt pr. e-post.  

Utvalget har uttalt seg vedrørende Kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram samt planene 

for Kvalvikodden/Hjertøya. 

Videre har vi uttalt oss om ny forvaltningsplan for Rago og Saltstraumen marine verneområde. Vi har 

også uttalt oss vedrørende fornøyelseskjøring med snøscooter. 

Utvalget har også fulgt opp arbeidet med ny forvaltningsplan for Saltfjell-Svartisen Nasjonalpark, bl.a. 

ved et møte med Fylkesmannens saksbehandlere. Forvaltningsplanen forventes å komme på høring 

våren 2014.  

4.3 Kursutvalget 

Medlemmene i kursutvalget har i 2013 vært Eirik Alst (leder), Eirik Vevelstad, Steinar Horsdal og 

Erlend Fjose. Kursutvalget har hatt 2 møter i 2013. Fokus på møtene har vært å planlegge kursaktivitet; 

på første møtet kursaktiviteten i 2013, og på andre møtet kursaktiviteten for vinteren 2014. I tillegg har 

vi laget en oversikt over aktuelle kursholdere for de ulike kurs vi ønsker å tilby. Kursplanen er stort sett 

fulgt, men vi har måttet avlyse oppsatt førstehjelpskurs og skredworkshop grunnet lav påmelding. Til 

gjengjeld var det stor oppslutning rund et skredkurs som ble arrangert. Både dette kurset og 

Grottekurset ble fulltegnet. Telemarkskurs var annonsert i januar 2013. Det var 7 påmeldte, men pga. 

manglende snø måtte det avlyses. Kurset er eigentleg planlagt annakvart år, men avlysing forrige vinter 

gjør at vi har lyst det ut på nytt midt i desember 2013. 

Totalt har kursutvalget dermed stått for 3 kursarrangement for BOT, i tillegg til telemarkskurset som er 

satt opp i midten av desember. Følgende kurs er gjennomført: 

 Skredkurs     12 deltakere 

DNT-ambassadørkurs    10 deltagere 
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 Grottekurs     6 deltakere 

Det arbeides for å gjennomføre følgende kurs i 2014: DNT-Ambassadørkurs, Skredkurs NF-standard, 

Kart- og kompasskurs, og Brekurs Blåis. Kursutvalget tar gjerne imot innspill til andre kurs som BOT 

bør arrangere. 

Alle kursene, med unntak av DNT-Ambassadørkurset, evalueres ved bruk av Questback. Hovedsakelig 

er tilbakemeldingene at deltakerne er godt fornøyd med kursholderne og gjennomføringen av kursene. 

Det har ikke vært rapportert om uhell i forbindelse med kursutvalgets aktiviteter. Ingen 

utslipp/energisløsing/terrengslitasje utenom det som er vanlig på friluftsarrangement ellers i BOT. 

4.4 Hedersmerkeutvalget 

Utvalget har bestått av Elin Andreassen, Knut Storteig og Lars-Fredrik Moe (leder). 

Utvalget har hatt to møter, og har etter å ha gjort sine vurderinger kommet til at vi også i år innstiller to 

kandidater til å motta turistknappen. Innstillingene følger vedlagt. 

Utvalget har samlet 15 dugnadstimer. 

4.5 BOTs jubileumsfond 

Fondets fulle navn er ”Bodø og Omegns Turistforenings fond til 150-årsjubileum i 2040” 

BOTs generalforsamling for 2008 vedtok å opprette et jubileumsfond med formål ”å gi støtte til 

allmennyttige tiltak i regi av BOT for å fremme et enkelt friluftsliv i foreningens arbeidsområde. 

Fondet vil spesielt støtte barne- og ungdomsrettet arbeid, helsefremmende tiltak, samt arbeid for vern 

av natur- og kulturgrunnlaget for friluftslivets utøvelse.” 

Generalforsamlingen velger jubileumsfondets styre som i 2013 har bestått av Trygve Breivik (på valg i 

2014), Erlend Fjose (på valg i 2015) og Randi Ulvøy (på valg i 2016). Leder for styret har vært Trygve 

Breivik. Styret har hatt 1 møte i 2013. Vi har arbeidet etter strategien for å øke fondets kapital, som ble 

lagt i 2012. Her valgte styret å fokusere på arbeidet med å søke om tilskudd til fondet fra næringsliv og 

offentlige aktører. Flere bedrifter er besøkt, og det er søkt om støtte både hos næringslivsaktører og hos 

fylkeskommunen. Dette har dessverre ikke gitt den ønskede uttelling. Bot sine medlemmer har fått 

informasjon om fondet gjennom «Til Fjells». 

Fondet er tilført kr. 10 000,-. I tillegg har vi renteinntekter på kr. 4 317,-. Grunnkapital i fondet ved 

utgangen av 2013 er kr. 128 919,-. Fondets totalkapital, inkl. disponible midler på kr. 19 485,- er kr. 

148 404,-. Det er ikke utbetalt midler fra fondet i 2013. 


