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Sak 2      Årsberetning 2019 – oversikt tillitsvalgte 
 

Det er gjennomført årsmøte og 9 styremøter i 2019 samt styreseminar i november på 

Trollfjordhytta. Følgende årsmøte- og styreoppnevnte tillitsvalgte og utvalg har vært i 

funksjon siste år: 

 

Styret: 

Leder: Trond Løkke, Kringelveien 201, 8407 Sortland, tlf 97 60 19 06 

Nestleder: Berit Hansen, Nilsåsveien 32, 8475 Straumsjøen, tlf 97 01 97 97  

Sekretær: Sunniva Birkeland, Øvreveien 1C, 8402 Sortland, tlf 97 08 40 56 

Kasserer: Heidi Ellingsen, Kirkeveien 32, 8430 Myre, tlf 99 22 71 09 

Styremedlem: Bengt Stian Nilsen, Åsveien 2, 8430 Myre, tlf 95 17 09 45 

Styremedlem: Bård Yngve Klausen, Pb 170, 8483 Andenes, tlf 95 55 27 80 

Styremedlem: Willy Vestå, Rundheiveien 1, 840 Sortland, tlf 91 77 07 69 

Styremedlem: Christian Bakken, Vangen, 8450 Stokmarknes, tlf.  90 74 59 45 

Administrasjonssekretær: Ragna Renna, Kringelveien 201, 8407 Sortland, tlf 909 50 558  

Sølvi Mathisen, Stokmarknes, møter fast som ressursperson på styremøtene. 

 

Revisor: Jul Are Pettersen, Øksnes 

 

Valgkomité 

Leder:          Remi Vangen, Øksnes 

1. medlem:   Gudrun Rasmussen, Øksnes 

2. medlem:   Camilla Lauksund, Sortland 

 

Følgende personer er engasjert/oppnevnt av styret til øvrig virksomhet:  

 

Styrets arbeidsutvalg 

Trond Løkke (leder), Berit Hansen(nestleder) og Willy Vestå 

 

Turene  

Turkoordinator: Sølvi Mathisen Programansvarlig:  Sølvi Mathisen 

Medarbeidere: Bengt Stian Nilsen - Øksnes, Berit Hansen - Bø, Sunniva Birkeland/Camilla 

Lauksund/Ragni Mallaug Kolstad – Sortland og Bård Yngve Klausen – Andøy. Christian 

Bakken - Hadsel og Ragna Renna (turbeskrivelser nett), Willy Vestå (annonser/pressemeld.) 

Barnas Turlag: Sølvi Mathisen  

Seniorsatsinga: Sølvi Mathisen 

Fjellsport og DNT Ung har egne utvalg/styrer som er ansvarlige for egen turproduksjon. 

 

Løypene 

Ansvarlig: Trond Løkke Adkomstløyper til hyttene: Hyttestyrene 

Stø-Nyksund: Remi Vangen og Bengt Stian Nilsen er med i Nasjonal turiststi-prosjekt. 

Møysalløypa: Trond Løkke 

 

Hyttedrift 

Ansvarlig: Trond Løkke 

Hyttestyre Trollfjordhytta: Trond Løkke (leder), Ragna Renna og Dag Scherffenberg. 

Hyttestyre Snytindhytta: Trond Løkke (leder), Ragna Renna og Thomas Stigen.  

Hyttestyre Guvåghytta: Hans Jørgen Jørgensen (leder), Tom R Jakobsen, Anlaug Pedersen, 

Anne Røstberg, Berit Hansen, Hugo Larsen og Ole Jostein Brenna. 

Hyttestyre Ingemannhytta: Asle Hansen (leder), Edon Hanssen og Torbjørn Høve  
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Gapahuk Enge, Øksnes: Leif Godvik 

Lomtjønnåsen Sortland: Sunniva Birkeland, ny lavvo: Jan Reinertsen og Kenneth Glad  

Hyttestyre Turlagsstua: Karl Erik Birkeland (leder), Sunniva Birkeland, Thomas Stigen, 

Kristine Røiri, Knut Werner-Hagen og Camilla Lauksund  

 

DNT Ung Vesterålen 

Leder: Amilde Holand Angell Øvrige styremedlemmer: Thomas Rindahl Steiro, Solveig 

Birkeland og Bea Fjellheim Holm 

 

Utdanning, kurs og HMS 

Ansvarlig – turledersamling, kurstilbud samt risikovurdering turarrangement: Christian 

Bakken 

Medarbeidere: Ragna Renna og Sølvi Mathisen  Ansvarlig for HMS hyttedrift: Trond Løkke 

 

Arrangementer  

Ansvarlig: Sunniva Birkeland Medarbeidere: Berit Hansen, Heidi Ellingsen og Ragna Renna 

 

Kalenderen  

Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeidere produksjon: Anita Higraff, Bjørn Eide, Åse Fredriksen 

og Gudrun Rasmussen  Medarbeidere salg: Karin Sørensen, Ivar Mikalsen, Camilla 

Lauksund (nettsalg, til okt., deretter Eirin H. Angell), Berit Hansen og Gudrun Rasmussen 

 

Medlemsbladet På ræk 

Ans. redaktør: Turlagets leder Redaktør: Inger Merete Elven 

Redaksjonsutvalg: Ragna Renna (redaksjonssekretær), Trond Løkke og Willy Vestå. 

 

Boksalg 

Ansvarlig: Willy Vestå  Medarbeider: Camilla Lauksund (nettsalg, til oktober, deretter Eirin 

H. Angell) 

 

Nettutvalg  

Leder: Christian Bakken Ansvarlig hjemmeside: Christian Bakken  

Medarbeidere hjemmeside: Ragna Renna, Kristin G. Nicolaysen og Bård Yngve Klausen 

Ansvarlig facebook, UT.no og nettbasert bildearkiv: Kristin Green Nicolaysen  

Ansvarlig turlagsepost: Ragna Renna Ansvarlig hyttebooking: Ragna Renna 

 

Fjellsportutvalg  

Hugo G Svendsen (leder), Lars Rask (utstyr), Ragna Renna, Christian Bakken, Lill-Karin 

Leinan, Bengt Stian Nilsen og Camilla Lauksund 

 

Medlemstjeneste/vervekampanjer  

Ansvarlig: Trond Løkke  Medarbeidere: Ragna Renna 

 

Historikk (dokumentasjon, utklippsbok etc.) 

Ansvarlig: Tove Vestå 

 

Hederstegnutvalg 

Trond Løkke (leder), Sølvi Mathisen og Willy Vestå 

 

Prosjekt «Lav List» og «Kortreist» 

Ansvarlig: Willy Vestå 
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Årsberetning 2019 
 

Sammendrag 
Ved årsavslutning preges Vesterålen Turlag av at året holdt på å ende i en katastrofe for laget 

og styreleder Trond Løkke. Han ble tatt av snøskred på tur fra Trollfjordhytta etter endt 

styresamling 3. november, og lå nedgravd i skredet nær halvannen time før han ble funnet. 

Han berget livet og ble fraktet med redningshelikopter til UNN. DNT og Vesterålen Turlag 

arbeider med en omfattende rapport fra ulykken som vil gi mye læring ved lesning av 

hendelsesforløp og ikke minst de læringspunkter man har klart å dra ut av hendelsen. 

 

Turlaget noterer 2043 medlemmer i 2019. Medlemsmassen er bemerkelsesverdig stor 14 år 

etter at vi passerte 1000 medlemmer i 2005, og vel 30 år etter at vi startet med 120 DNT-

medlemmer i distriktet vårt i 1988. Antall hytteovernattinger økte med 14,6% fra 2743 til 

3144, hvor ny Trollfjordhytte bidro mest til økningen.  

1990 personer deltok på turlagets arrangementer. Dugnadsinnsatsen var på 12000 timer. 

Bygging av ny lavvo ved Lomtjønnåsen var største prosjekt på bygningssiden 

 

I 2019 gjøres regnskapet opp med et overskudd på 565.000 kroner, og med over 3,2 mill. i 

egenkapital står turlaget bedre rustet enn noen gang til å ta fatt på nye oppgaver. 

Hyttedrifta gir nå alene over kr 200.000 i årlig overskudd, kalender- og boksalg bidrar med 

nærmere kr 200.000. Inntekt fra medlemskontingenten har økt med kr 100.000 siste år. I sum 

forklarer disse tre postene alene nesten hele overskuddet.  

 

 

 
 

Trollfjordhytta; arena for turglede og store opplevelser. Foto: Trond Løkke 
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Organisering av styrearbeidet 
Styret har organisert sitt arbeid ved å fordele oppgavene gjennom en egen «styreinstruks» 

som revideres etter hvert årsmøte. Styremedlemmene er her gitt ansvar for alle de ulike 

oppgaver som tilhører vår omfattende virksomhet. De 9 årlige styremøtene er å betegne som 

arbeidsmøter hvor man mer planlegger den daglige drift og fordeler oppgaver, enn å legge 

strategier for framtida. Det årlige styreseminaret på høsten gir imidlertid rom for 

strategiarbeid og planlegging utover den daglige drift. Det ble i 2017 opprettet et 

arbeidsutvalg bestående av leder (Trond), nestleder (Berit) og et styremedlem (Willy) som 

ivaretar saksbehandling mellom styremøtene.  Et årshjul er opprettet i google regneark for å 

bistå styret med å huske på oppgaver og frister gjennom hele året.  

Vesterålen Turlag har ingen ansatte, og alt arbeid gjennomføres på dugnad. I den grad noen 

må avspasere fra ordinær jobb «utover det rimelige» for å skjøtte oppgaver på dagtid, har 

styret vedtatt å kompensere dette.  

 

 

Turaktiviteter  
Vesterålen Turlag legger til rette med egne tilbud for seniorer, barn, ungdom, og 

fjellsportinteresserte. Disse arrangementene er spesielt tilpasset aldersgruppen eller interessen 

for fjellsport. I tillegg er det gruppen “fellesturer” som har flest arrangement og flest 

deltakere. En fellestur kan være alt fra et par timers vandring langs en kyststi til en 

overnattingstur på ei DNT-hytte. Disse aktivitetene er ikke tilpasset ei spesiell aldersgruppe, 

men stiller krav til deltakerne når det gjelder utstyr og fysisk form. Seniorsatsingen med 

prosjektet «Aktiv i 100» er videreført i 2019. 

 

Vi kan kort oppsummere turåret 2019 som et år med god aktivitet og deltakelse. I mars måned 

var det et veldig ustabilt vær, så mange av vinterturene ble avlyst eller utsatt. Av større 

arrangement hadde 10-toppersturen ca. 370 deltakere og OPPTUR, en turdag for 8. 

klassinger, ca. 180 deltakere. I tabellen under ser vi antall deltakere i hver gruppe med antall 

turer i parentes. I gjennomsnitt har vi ca. 18 deltakere pr. tur. 

 
År Senior Fjellsport Barnas 

Turlag 
DNT-ung Fellestur Sum 

2019 251 (24) 84 (5)    508 (24) 297 (12) 850 (43) 1990 (108) 

2018 244 (27) 47 (11) 1041 (32)  899 (44) 2231 (114) 

2017 237 (26) 59 (10) 1061 (29)  741 (45) 2096 (110) 

2016 286 (26) 87 (6) 1005 (34)  975 (45) 2352 (111) 

2015  219 (22)  48 (10)  1253 (37)   545 (36)  2065 (105)  

2014  156 (27)  32 (9)  1168 (35)   771 (48)  2127 (119)  

2013  145 (23)  30 (5)  1350 (30)   1094 (38)  2619 (96)  

2012  94 (12)  21 (3)  1349 (32)   860 (70)  2324 (117)  

I tabellen over ser vi antall deltakere og antall turer (i parentes). Sammenlignet med tidligere 

år ligger både deltakelse og antall aktiviteter på det jevne. Deltakerne i prosjektet Monsen 

minutt for minutt er ikke medtatt i tallene for 2018 ovenfor. 
 

Takk til alle turledere og dugnadshjelpere som har bidratt med både ledelse og ekstra hjelp 

slik at 1990 friluftsinteresserte personer har hatt gode hytte- og turopplevelser i vårt 

fantastiske øyrike. 
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Barne- og ungdomsprosjekt 

Barne- og ungdomsprosjektet «Lav list» ble avsluttet med vellykket bålkurs og natursti i 

Kråkberget skjærtorsdag. I alt hadde det fylkesstøttede prosjektet 897 deltakere. 66 barn/unge 

og 32 voksne deltok på overnattingsturer i dette prosjektet. Prosjektet ble avløst av 

«Kortreist», som hadde 90 barn/unge og 24 voksne på overnattingsturer samt 76 barn og 97 

voksne på dagsturer. Prosjektet «Kortreist» er støttet av fylkeskommunen og Sortland 

kommune. 

 

 
Fornøyde deltakere på inspirasjonskurs for DNT-ung i september. Foto Sigrid Angell. 
 

DNT-ung 

DNT-ung Vesterålen ble stiftet 18. mars 2019 og har hatt mange fine turer i 2019, og håper på 

enda flere i 2020. Blant turene man har hatt mest suksess med, og håper å få mulighet til å 

gjennomføre de neste årene, er Møysalturen i august med 13 deltakere. Turledere var Mona 

Sørensen og Karlot Bømark. Turen endte opp i at en av turdeltakere måtte hentes av 

helikopter. Hendelsen ble håndtert bra og ingen alvorlige skader. Alt i alt var dette en 

vellykket tur. Klatring på Taen var og en flott tur i slutten av august, men med få deltakere. 

Pepperkakebaking i begynnelsen av desember var 7 stykk påmeldt. En tur som mange likte, 

og heller ikke så langt for de som er ny på det med tur. På denne turen var Eirin Angell og 

Amilde Angell turledere.  

Den 31. oktober var det filmkveld på Turlagsstua i samarbeid med Vesterålen filmklubb. 

Andre turer som har vært vellykket, er inspirasjonssamlinga der Henrikke Ulvund fra DNT-

ung sentralt kom og informerte om hva DNT-ung er og inspirerte andre til å bli med, samt 

strandryddinga som ble arrangert på Kringelneset i mai.  

De personene som satt i styret 2019 var Amilde Holand Angell som leder, Solveig Birkeland 

og Thomas Rindahl Steiro som styremedlemmer. Ressurspersoner gjennom 2019 har vært 

Eirin Holand Angell, Sunniva Birkeland og Ragna Renna.  

En del av turene ble avlyst på grunn av værforhold samt mangel på erfarne turledere. Til neste 

år bør det være en erfaren og en uerfaren turleder, slik at det er lettere å føle seg trygg i 

turlederrollen.  
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Fjellsportgruppa 

I 2019 har fjellsportgruppa bestått av Hugo Guttorm Svendsen (leder), Lars Rask, Lill-Karin 

Leinan, Camilla Lauksund, Bengt Stian Nilsen, Christian Bakken og Ragna Renna. Det har 

vært to møter i løpet av året. Et variert turprogram ble satt opp og gjennomført med både ski- 

og fotturer, samt at det ble holdt 2 skredkurs for til sammen 24 deltagere i Sortlandsmarka 

med Turlagsstua som base.  Fjellsportgruppa har noe sikringsutstyr som kan benyttes av 

turledere (sikringstau, stegjern, karabiner mm.) Ordinær utlånsordning til 

medlemmer/turdeltakere er avsluttet.  Fjellsportgruppa har vært involvert i å utvikle 

sikkerheten i turlaget, og fra og med 2019 kreves det at deltagere på fjellsportturer vinterstid 

har med nødvendig sikringsutstyr som skredsøker, søkestang og spade.  

 

Hytter og anlegg  
Det legges ned et betydelig antall timer for å opprettholde vårt kvalitetsmessig gode tilbud på 

alle hytteanleggene.Det har ikke vært større utbygginger i 2019, foruten ny lavvo på 

Lomtjønnåsen i Sortland. Overnattingstallene har i sum økt med 14,6% til 3144, men 

inntektene økte med hele 56%. Dette skyldes i hovedsak innføring av hyttebooking, hvor 48% 

av alle overnattinger var forhåndsbetalt.  

 

Tallene fra første driftsår tilsier at hyttebooking er kommet for å bli. Mange benytter tilbudet, 

og det er rett og slett god butikk for turlaget. 

 

Hytteinntekter  2018 2019         Fordeling 2019 
Booking  0 290100 48,0 % 
Booking skoler/grupper 0 125558 20,8 % 
Paypal  0 21687 3,6 % 
Giro/bank  121980 28450 4,7 % 
Kontant  23025 13250 2,2 % 
Vipps  215983 120030 19,9 % 

Utl. Bet  27204 5109 0,8 % 
Totalt  388192 604184  
Antall overnattinger 2743 3144  
    
Alle beløp over er inklusive mva (12%) som kommer til fratrekk. 
56% økning i hytteinntekter fra 2018 til 2019 
37% netto økning i hytteinntekter om en hensyntar besøksøkning på 14% 
Gjennomsnittlig inntekt pr besøk i 2018 med 2743 overnattinger: 141,- 
Gjennomsnittlig inntekt pr besøk i 2019 med 3144 overnattinger: 192,- 
I bookingsystemet er det registrert 1502 overnattinger i 2019, som er 48% av antall 
overnattinger, og dermed samme andel som innbetalinger 

     

  Skoleklasser betaler nå forskudd i bookingsystemet, tidligere giro/bank 

  Vipps innført i 2018, utgjorde 55% av all hytteinnbetaling første år (2018) 

  
Paypal innført 01.01.2019, har overtatt mye av bankbetalinger fra 
utlandet (SWIFT/IBAN) 

  Booking står for nær 50% av innbetalingene allerede første driftsår (2019) 
 

I 2019 var det ca 540.000,- (ex mva) i inntekter og 313.000,- i utgifter. 

I 2018 var det kr 355.000,- i hytteinntekter og kr 270.000 i utgifter inklusive bygging av nytt 

uthus til nærmere kr 70.000,- på Snytindhytta. 2017 var tilsvarende tall kr 363.000 i inntekter 

og rundt kr 210.000 i utgifter, i 2016 kr 277.000,- i inntekter og kr 210.000,- i utgifter.  
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Besøksstatistikk  

 
 

År Guvåghytta Snytindhytta Ingemannhytta Trollfjordhytta Turlagsstua Totalt 

2008 735 559 89 57  1440 

2009 753 645 102 139  1639 

2010 830 595 103 129  1657 

2011 728 645 115 222  1710 

2012 957 757 130 178  2022 

2013 763 789 120 160  1832 

2014 877 895 131 197  2100 

2015 1093 815 114 239  2261 

2016 1038 1033 151 319  2541 

2017 1257 1152 139 306  2854 

2018 1215 959 135 390 44 2743 

2019 1276 876 140 722 130 3144 

 

Guvåghytta (19 sengeplasser) hadde i 2019 hele 1276 overnattinger, som er ny rekord. Det 

er høy besøksfrekvens av skoleklasser, spesielt i høstmånedene og vårmånedene. Vinteren er 

rolig, mens sommermånedene er preget av mye eksternt besøk, også fra utlandet. 

Hytteanlegget blir i tillegg brukt til bl.a. konfirmantsamlinger, medlemsfester og 

lokalhistoriske arrangement i f.m. Reginedagan. 

Det var i 2019 syv personer i tilsynet, som utføres etter oppsatt plan gjennom hele året. Hans 

Jørgen Jørgensen overtok som tilsynsleder etter Tom R. Jakobsen i månedsskiftet 

februar/mars. Det er årlig dugnad på rundvask, rydding av skog og frakting av ved. Av andre 

ting som er utrettet gjennom året kan nevnes: Gasslanger ble byttet på hele anlegget, brønnen 

ble klorbehandlet og tettet ekstra etter funn av død hare i vannet (vannprøvene var bra i 

etterkant), nesten alle plattinger og benker ble oljet og en stor Gildegrill er satt ut på 

bålplassen.  

I 2020 er det 20-års jubileum for Guvåghytta. Anlegget med to hytter og to naust framstår 

som svært godt vedlikeholdt, og man hører stadig gode tilbakemeldinger fra besøkende.  
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Ingemannhytta (4 sengeplasser) hadde 140 overnattinger i 2019, som er på samme nivå som 

foregående år for denne beskjedne, men koselige hytta. For 90 av overnattingene ble systemet 

for hyttebooking benyttet av gjestene, noe som tilsier at bookingordningen er spesielt 

velkommen her. Hytta fikk malt gulvene i 2019. Ingemannhytta har mange trofaste brukere 

som legger helgeturer dit, gjerne i den mørkeste årstiden. Det ble montert nytt solcelleanlegg 

på hytta høsten 2016, som har fungert siden uten feil eller tom batteribank. Turlaget har 

kontaktet reindriftsnæringa med spørsmål om å få utvide vedskjulet, men de ønsker ikke et 

slikt tiltak velkommen. 

 

 
En av flere bruer som ble bygget langs løypene til Trollfjordhytta. Foto: Trond Løkke 

 

Trollfjordhytta (20 sengeplasser) Innvielsen av ny hytte i august 2018 gjorde at besøket 

økte fra 390 i 2018 til 722 i 2019. Trollfjord Kraft AS leide gammelhytta fra slutten av april 

til tidlig juni i forbindelse med anleggsarbeider ved Isvatnet. Arbeidene med klargjøring og 

boring av tunnel fra Isvatnet til Blåskavelbreen skal videreføres i 2020. Området har mye 

besøk av tilreisende på våren og sommeren. På det meste var det i april 120 personer over 

kaia i Trollfjorden i døgnet, de fleste på dagstur, som skulle på ski i fjellene rundt Trollfjorden 

og Trollfjordhytta. Det var etablert vertskap på Trollfjordhytta i tre uker sommeren 2019 for å 

rettlede alle gjestene som beveger seg til og rundt Trollfjordhytta. Sommerstid er det spesielt 

mange østeuropeere som preges av lite kjennskap til vårt tilbud, og i tillegg viser liten 

betalingsvilje og evne. Vertskapsfunksjonen vil bli utvidet sommeren 2020. 

 

Snytindhytta (22 sengeplasser) hadde 876 overnattinger, som er nær 8,6% nedgang fra 

2019. Tross nedgang siste to år, har hytta stort besøk. Noe av reduksjonen kan skyldes nye 

hytter på Trollfjordhytta og Harstad Turlags Haakonsbu, som begge har hatt godt besøk i 

2019. Høsten 2018 ble uthuset utvidet slik at det nå er plass til nærmere 400 stk 60-

literssekker ved. Og det er blitt bedre plass til lagring av papir, stearinlys og annet 

forbruksmateriell. Batteribanken på hytta måtte byttes ved årsskiftet 2018/19 etter bare 6 års 

drift. Hyttene holder seg godt, og det er ikke utført større vedlikeholdsarbeid på anlegget i 

2019. 

Det var også vakt i deler av påska på Snytindhytta med daglige observasjoner og utlegging av 

oppdatert besøks- og føreinformasjon til Facebook og lokale medier. 
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LitteraTur med Sortland bibliotek på Turlagsstua 8. september. Foto: Sunniva Birkeland 

 

Turlagsstua  (6 sengeplasser og 12 madrasser på hems) 

2019 ble det første hele driftsåret for Turlagsstua, etter åpning i oktober 2018. Anlegget har 

vært benyttet en god del til arrangementer som to skredkurs i februar, påskekafe, konsert med 

Ensemble Blå i juni, LitteraTur i september og skrekkfilmvisning med Vesterålen filmklubb 

og DNT-ung i november. Antall registrerte overnattinger er foreløpig på beskjedne 130 døgn, 

men antall dagsbesøk er mye større. Det er etablert en egen tilsynsordning med 10-12 

personer som rullerer på ukentlige besøk. Senhøsten 2018 ble det også bygget en gapahuk 

som gir en betydelig merverdi til dette anlegget. Foreløpig er det søkt om ca 500.000 i støtte 

fra spillemidlene til de investeringer som så langt er foretatt. Utbetaling forventes å skje i 

2020. 

Det foreligger konkrete planer og tillatelse fra NVE og kommunen til å renovere den gamle 

dammen ved hytta og således løfte vannspeilet rundt 2 meter. Dette vil inngå som et 

hovedelement i konseptet Arena Turlagsstua, som kan innbefatte ytterligere tilrettelegging av 

uteområder og annen bygningsmasse. Det gjenstår å avklare hvilke andre tiltak som skal 

inngå i Arena Turlagsstua før en søknad om midler til Samfunnsløftet og andre 

finansieringskilder kan finne sted.  

 

Øksnes leirsted – Skavlnes skole 

Vesterålen Turlag inngikk våren 2017 en bruksavtale med Øksnes leirsted som gir adgang for 

alle til å bruke Skavlnes skole til samme priser som våre hytter. Dette er et unikt tilbud, som 

dessverre bare i begrenset omfang er brukt av våre medlemmer og andre. Avtalen ble høsten 

2017 videreført til å gjelde inntil videre. Vinteren 2018 ble vi kontaktet av styreleder Geir 

Rognan med spørsmål om utvidet samarbeid/overtakelse av Skavlnes skole. Turlagsstyret 

besluttet at dette pt ikke er interessant. Spørsmålet vil kreve en grundigere drøfting om 

hvorvidt vi for det første skal ha noe eget på Skogsøya, og dernest om det er Skavlnes skole 

eller et eget nybygg som da vil være mest hensiktsmessig. 
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Lavvoer og gapahuker 

Turlaget eier tre gapahuker og en lavvo. En gapahuk ved Turlagsstua. På Lomtjønnåsen i 

Sortland er det både lavvo og gapahuk, og i 2019 ble lavvoen fullrenovert og innviet 17. 

november. Hele 250 timer ble lagt ned av et titalls personer for å få den nye lavvoen på plass. 

På Enge ved Skipssanden i Øksnes, et par kilometer langs fjæra fra Stø mot Nyksund og ut 

mot storhavet, har turlaget en gapahuk som ble bygget i 2012.  

I tillegg arbeides det for å bygge en gapahuk i utmarka ved Bleik på Andøya, hvor turlaget vil 

være eier. 

 

 
Den nye lavvoen på Lomtjønnåsen i Sortland ble innviet 17. november. Foto: Jan Reinertsen 

 

Løyper og stier  
Sommeren 2019 ble den 4,5 km lange adkomstløypa fra Austpollen til Trollfjordhytta 

nymerket og kloppet. Ca 350 meter med klopper ble lagt over de våteste myrene, og det er 

søkt om kr 58.000,- i spillemidler til prosjektet. I tillegg ble løypa fra Snytindhytta til 

Sigerfjorden remerket. Veiviserskiltet i Memuruskaret fikk boret nytt fjellfeste og ble satt opp 

igjen etter at fjellfestet utrolig nok ble saget ned for et par år siden. 

På Dronningruta i Øksnes la kommunen ut om lag 800 meter med klopper langs sjøen. 

Turlaget bisto med kartlegging og rådgivning. Totalt er det nå 1000 meter klopper her 

inklusive de 200 meterne som turlaget la i 2018. Turlaget remerket også løypa sommeren 

2019. Et ras tok forsommeren 2019 med seg litt av stien og deler av tausikringen på 

stigningen opp til Finngamheia. Turlaget har ryddet stien som ble berørt og har kartlagt 

omfanget av resikring av området. 
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Som en del av Øksnes kommunes prosjekt «Dronningruta som nasjonal turiststi» er det 

planlagt å bytte ut tauene som er benyttet til sikring med kjetting. Arbeidet med dette ble ikke 

utført i 2019, men det antas at Øksnes kommune fortsetter arbeidet i 2020. 

Vesterålen Turlag er med i den kommunale arbeidsgruppa for prosjektet, og bidrar med bla. 

kartlegging av omfang og rådgivning.  

I mars 2011 fikk turlaget vedtatt egen Hytte- og løypeplan for perioden 2011-2015, som en av 

de første i DNT-Norge.  Denne angir mulige fremtidige satsinger, begrensninger og 

prioriteringer i turlagets eget arbeid. Planen ble revidert i 2015, og gjelder nå for 2015-2020. 

 

Utgivelser  
Vesterålskalenderen 2019, vårt 27. kalenderprosjekt, ga et overskudd på cirka 115.000 kr, 

etter et salg på cirka 3.000 stk. Både salg og overskudd var betydelig bedre enn året før. 

Notabene-konkursen høsten 2019 vil koste oss reduserte inntekter på 2020-kalenderen, men 

forhåpentlig ikke verre enn at vi opprettholder et pent overskudd. Fra og med 2020-

kalenderen har vi etter momskrav fra Skatteetaten måttet øke stykkprisen til 120 kroner. Det 

er likevel grunn til å håpe at det årlige overskuddet på kalendersalget skal holde seg godt over 

100.000 kroner. 

Den nye «På tur i Vesterålen og Lødingen» kom i handelen i slutten av oktober 2015, og fire 

år etter holder salget seg stabilt høyt. Ved utgangen av 2016 var det solgt 2.450 eksemplarer. 

Videre har salget ligget på 250 bøker i 2017, 260 i 2018 og 220 i 2019. Til sammen er det 

dermed solgt 3.180 eksemplarer av den siste turboka vår, og overskuddet er med nye 60.000 i 

2019 nådd opp i rundt 355.000 kroner samlet. 

«På tur i Vesterålen» (utgitt 2011) solgte i 8.560 eksemplarer, og her er hele opplaget utsolgt. 

Overskuddet ble i alt 832.000 kroner på 2011-boka. 

Boka «På hyttetur i Vesterålen» (2006) solgte i alt 1.700 eksemplarer. Det gjenstår bare noen 

få bøker på lager. 

Medlemsbladet vårt, På ræk, kom med tre utgivelser i 2019. Bladet er høyt verdsatt hos 

medlemmene. 

 

 
Vesterålskalenderen gir årlige overskudd på godt over kr 100.000,- 
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Møter, representasjon og øvrige tilstelninger 
 

Willy Vestå deltok på møte om Kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser i 

Sortland den 11. januar. 

 

Ragna Renna og Trond Løkke deltok på DNT vinterforum 22-23. januar. 

 

Berit Hansen representerte VT på eiermøte for Øksnes Maritime Leirskole AS 22. januar 

 

Årsmøte og årsfest ble avviklet på Sortland Hotell 15. februar 2019 med 55 deltakere. 

Ordstyrer på møtet var ordfører Tove Mette Bjørkmo fra Sortland. 

 

Willy Vestå valgt inn i styret for FNF Nordland, og representerer DNT/VT. 

 

Willy Vestå deltok på naturvernsamling hos DNT sentralt 4. april, med bla Nasjonal ramme 

for vindkraft på agendaen. 

 

Utdanningsforbundet i Bø fikk i mars besøk og foredrag av Berit Hansen om VT. 

 

DNT-ungs landsmøte i Meråker 2.-4. april hadde Thomas Rindahl Steiro og Amilde Holand 

Angell som representanter fra VT. 

 

Fjellsportforedrag ved redningsmann Ture Bjørgen på Kvitbrygga 9. april, 30 tilhørere. 

 

Bengt Stian Nilsen og Remi Vangen representerer VT i arbeidsgruppe for Nasjonal turiststi 

Nyksund-Stø.  

 

Ensemble Blå leide Turlagsstua og hadde konsert der 6. juni. 

 

DNTs landsmøte i Svolvær i juni. Ragna Renna, Berit Hansen, Heidi Ellingsen, Kristin G. 

Nicolaysen og Trond Løkke deltok fra VT. 

 

Ragna Renna valgt inn i DNTs landsstyre for tre år under landsmøtet i Svolvær. 

 

Under Arctic Race of Norway 17. august var VT til stede på Stavtinden, Steiraheia og 

Hallartinden med bannere, som ble godt filmet fra helikopter. 

 

LitteraTur på Turlagsstua i samarbeid med Sortland bibliotek. 8. september. 

 

VT stilte med turledere da DNTs samarbeidspartner ASKO Norge kom til Vesterålen og 

skulle gå Dronningruta i Øksnes 21. september. 

 

Regionmøte i Hammerfest 20.-22. september, Willy Vestå, Trond Løkke og Ragna Renna 

deltok fra VT. 

 

Christian Bakken deltok på UT-danningskonferansen på Voss i oktober. 

 

Ragna Renna deltok som landstyremedlem på styreleder- og daglig ledersamling på Hamar 

25.-27. oktober. 

 

DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang deltok på Vesterålskonferansen i oktober. 
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På Hyttedrifts og Visbookseminaret i Oslo 21. november deltok Trond Løkke og Ragna 

Renna. 

 

Styreseminaret ble avholdt første helga i november på Trollfjordhytta. Hovedsaker var 

kommunikasjonsarbeidet i VT og turproduksjon. 

 

Vesterålen Turlag ved Trond Løkke er representert i Vesterålen friluftsråds arbeidsutvalg som 

eneste frivillige organisasjon.  De øvrige medlemmene er representanter fra de seks 

eierkommunene.  

 

I det nasjonale hyttedriftsutvalget til DNT er Nord-Norge representert ved Trond Løkke.  Han 

sitter også i et rådgivende utvalg for DNTs behandling av spillemiddelsøknader.   

 

 

Naturvern og uttalelser 
 

Saker relatert til naturvern og arealplaner mv. hvor uttalelse er gitt: 

-Uttalelse til Nasjonal vindkraftplan 

-Uttalelse om vindkraft på Andøya, sammen med FNF 

-Uttalelse om friluftslinje i Hamarøy, sammen med FNF 

-Uttalelse til besøksstrategi for Møysalen nasjonalpark 

-Uttalelse vedrørende utvidelse av Vestmarka næringsområde 

-Uttalelse til planprogram for arealplan 2020-2030 i Øksnes 

-Uttalelse til plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser i Bø 

-Uttalelse til reguleringsplan for Bulistranda i Bø 

 

I arealplansaker peker turlaget på at arealplanene må legge til rette for å sikre allmenheten 

adkomsten til marka, fjæra og friluftsområdene, slik at stier og veier ikke i fremtiden blir 

blokkert. Videre er turlaget begynt å oppfordre til å innarbeide i nye planverk utfordringer 

knyttet til økt turisme, spesielt for de mest attraktive områdene, som kan gi behov for at det 

avsettes arealer til parkering og telting, samt eksempelvis tilgang til rent drikkevann. 

Turlaget påpeker også at det er viktig å føre en restriktiv linje for å dispensere i 100-

metersbeltet i områder som i dag ikke er utbygget. 

 

 
Fra årets turlagstur til Sunderøya. Utsikt mot Tinden. Skogsøya bakerst til venstre. 

(Foto: Erling Dreyer) 
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Dugnad 
Med Monsen på tur og Trollfjordhyttebygging ble det satt ny rekord i 2018 med 17500 

dugnadstimer. Selv uten slike store prosjekter noteres det hele 12000 dugnadstimer i 2019. 

 

Arbeidets art Timer 

Adm. av turer, utarbeidelse av turprogram, pressemeldinger mm  900 

Turledelse, forberedelse og gjennomføring 2000 

Tilstelninger, medlemsmøter 150 

Skredkurs, turlederkurs, turledersamlinger 350 

Prosjektene «Kortreist» og «Lav list»    400 

Ti-toppersturen inkl brubygging 400 

Kasserer og regnskap, hyttepurringer 500 

Produksjon og salg av Vesterålskalenderen 400 

Salg av turbøkene 100 

Produksjon av ”På ræk” 3 nummer à 150 timer 450 

Styrearbeid, forberedelse og gjennomføring av styremøter og årsmøte 1100 

Eksterne møter, landsmøte, styreledermøte, regionmøte mv. 600 

Tilsyn hytter, påskevakt mv. inkl turlagsstua, hytteverter 1500 

Dugnad hytter  800 

HMS arbeid, ulykkeshandtering og rapportering 400 

DNT ung 100 

Fjellsportgruppa  100 

Løypemerking, klopping og vedlikehold 250 

Medlemstjeneste, web-sider, facebook, hyttebooking 1100 

Uttalelser, høringer, deltakelse i kommunale utredninger 100 

Lomtjønnåsen 250 

Historikk, dokumentasjon 50 

Sum 12000 
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Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 
I 2010 ble det satt i drift et eget dokumentasjons- og rutinesystem for drift av hytter. Her er 

instrukser og kontrollskjemaer, logg for utført arbeid og annen relevant informasjon 

hyttetilsynene trenger i deres arbeid. Samtidig er all sikkerhetsinformasjon, hytteregler og 

annen nyttig informasjon for hyttas besøkende samlet i en egen hytteinformasjonsperm. DNT 

tegnet i 2015 en kollektiv ansvarsforsikring samt en kollektiv dugnads- og ulykkesforsikring. 

Dekning er kr 500.000,- ved invaliditet og kr 200.000,- ved død. Dermed kunne VT si opp 

sine egne tilsvarende forsikringer som kostet nærmere kr 10.000,-/år – og som hadde dårligere 

dekning.  

Det ble høsten 2016 innkjøpt Iridium satellitt-telefon til turer og dugnader i områder uten 

mobildekning.  

I 2019 har styret arbeidet mye med implementering av etikkvettreglene til DNT og hvordan 

kommunisere ut turleders rolle, oppgaver og plikter.  Det arbeides med en egen «Turleders 

ressursside» på turlagets hjemmeside hvor turledere skal finne alt aktuelt materiell som angår 

vår turproduksjon. 

 

Skredulykken ved Trollfjordhytta 3. november 2019 

Denne lederen i medlemsbladet På ræk nr 1/20 beskriver hendelsen og konsekvenser: 

Når ulykka rammer 

Søndag 3. november var så nær å ende i en katastrofe som mulig for undertegnede og 

Vesterålen Turlag. På tur fra styresamling på Trollfjordhytta blir jeg tatt av et lite skred. Det 

ble nær halvannen time under halvannen meter snø, og 26 graders kroppstemperatur ved 

utgraving. Jeg husker ulykken helt klart. Ser snøraset som starter bortafor meg, og så kommer 

det glidende noe snø mot meg fra oppunder en skrent, og jeg er overbevist om at jeg vil klare 

å stå han av. Ramler på hau med armene forover og ansiktet ned i snøen, og pakkes ned. 

Tenker at dette kommer til å gå helt fint, er ikke redd, at jeg blir funnet i løpet av minutter av 

de andre. Lytter etter trinn oppå snøen. Så er jeg borte etter få minutter. Og våkner i Sea-

Kingen tre timer senere på tur til UNN i Tromsø.  

Hvordan kunne vi havne i denne situasjonen, og hva kan gjøres annerledes i fremtiden? Vi 

var jo egentlig ikke på vintertur. Ikke hadde vi med skredsøkere, men jeg var obs på at 

værendringen med vind som hadde flyttet snø hadde økt skredfaren. Det var områder jeg 

visste vi måtte unngå på turen ned fra Trollfjordhytta, men blir likevel tatt av snøskred. 

Fasiten er tydelig, det ble gjort minst én feilvurdering. Og dette må vi utnytte til å lære av. 

Når styret i turlaget blir tatt av skred, på tur fra en av egne hytter, kommer vi ikke utenom å 

både fortelle om ulykka, og trekke lærdom som kan kommuniseres ut. I samarbeid med DNT 

holder vi derfor på med en ulykkesrapport som utover å fortelle om ulykka og hvordan den 

kunne oppstå, også kan gi råd om hvordan vi kommuniserer ut hyttetilbudet vårt og 

tilhørende adkomst. Og det vil ganske sikkert være lærdom som andre lag i DNT og mange 

andre fjellsportinteresserte kan dra nytte av. Hendelsen vil også få konsekvenser for bruk av 

sikkerhetsutstyr på fellesturer vinterstid. Tidligere har det stort sett bare vært bruk av 

skredutstyr på fjellsportturer, men det vil i fremtiden, avhengig av vær, føre og sesong, bli satt 

krav til slikt utstyr til eksempelvis Snytindhytta. Sjøl langs den ordinære og normalt trygge 

vinterruta fra Djupfjorden, er det partier som krever gode vurderinger for å unngå potensielt 

rasutsatte områder. Dårlig sikt og værforhold kan gjøre det ekstra krevende å unngå all 

risiko. Og da vil krav om bruk av skredsøker, spade og søkestang være et viktig og riktig 

tiltak. 

Denne saken skal ikke skremme oss fra å gå på tur. Kom deg ut. Kom deg opp. Bruk hyttene 

våre. De fleste av vinterens dager kan du kose deg nesten overalt. Men lær deg mer om snø og 

snøskred om du ønsker å oppsøke brattere terreng! 
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Kurs for tillitsvalgte og turledere 

Det ble i 2019 holdt to ambassadørkurs: 18. mars med 12 deltakere og 27. mai med 7 

deltakere. Dette kurset er et tre-timers innføringskurs og omhandler kunnskap om DNT som 

organisasjon, kjennskap til Vesterålen Turlag sitt aktivitetstilbud, hytter og ruter og en 

innføring i friluftsloven og allemannsretten. Kursledere: Christian Bakken og Ragna Renna. 

 

Første helga i juni var det to-dagers grunnleggende turlederkurs med 9 deltakere på 

Turlagsstua. Dette kurset er steg to i DNTs turlederstige, og er for de som ønsker å være med 

å lede aktiviteter og turer.  

Kursledere: Christian Bakken og Eirik Alst.  

 

Helga 27.-29. september ble det arrangert et inspirasjonskurs for DNT-ungmedlemmer. 11 

ungdommer fra Sortland og Hadsel kommune deltok, og de ble ledet av Henrikke Ulvund fra 

DNT. Ungdommen jobbet med hvilke krav stilles og hva må vi gjøre for å bli et aktivt DNT-

ungturlag, hvilke aktiviteter vil vi ha på neste års program, om turledelse, orientering, utstyr 

og pakking av sekk, matlaging ute og ikke minst ble det tid til gode sosiale stunder og en 

lengre fjelltur. 

 

Skredkurs 

På Turlagsstua ble det første helga i mars holdt to fem-timers skredkurs med til sammen 24 

deltakere. Kurssted: Turlagsstua. Innholdet på kurset er to-delt. En teoridel som omhandler 

sikkerhetsutstyr, skredfarevurdering, veivalg og gruppedynamikk, og en praktisk øvelse med 

søk i skred, bruk av sender/mottaker og søkestang. Kursledere: Hugo Guttorm Svendsen og 

Dag Scherffenberg.  

 

Turprogramarbeidet 

Det har i høst vært avholdt planleggingsmøter etter behov for å sette opp turprogram for 2020. 

Et styremedlem fra hver kommune har hatt ansvar for oppsett av turprogram i sin kommune. I 

tillegg har turgruppene for Barnas Turlag, DNT-ung, senior og fjellsport hatt egne 

samordningsmøter etter behov. Turleders innmelding av turer er blitt utprøvd på elektronisk 

skjema, og det har fungert fint.  

 

Media, informasjon og medlemstjeneste 
Det ble produsert mer enn 100 pressemeldinger om tilbud, aktiviteter og hendelser til radio, 

aviser, nettaviser, vår Facebook-side og vår hjemmeside.  I tillegg har alle aktiviteter vært 

annonsert gjennom de nevnte kanaler, og turlaget bruker et vesentlig beløp på dette. 

Medlemstallet holder seg jevnt på tett over 2000, og prosentvis andel medlemmer av 

befolkningen i Vesterålen er svært høyt til å være i Distrikts-Norge.  

I desember ble den årlige og målrettede vervekampanje til ikke-medlemmer gjennomført med 

brev til 160 turdeltakere og hyttegjester. 

Vesterålen Turlag har fremdeles en avtale med Vesterålen reiseliv (Visit Vesterålen fom. 

2018) om felles turinformasjon. Vesterålen Turlag er tilstede i Vesterålen reiselivs lokaler 

med turbøker, nøkkelutlån til Guvåghytta og annet turlagsmateriell. Visit Vesterålen forvalter 

også utlånet av egen nøkkel til Turlagsstua.  

I tillegg til at Vesterålen Turlag har en avtale med Sport 1 på Sortland, hvor hovedelementet 

er at turlagets medlemmer får 15% rabatt på alle fullprisvarer, er det lignende avtale med 

Corner Sport på Stokmarknes (15%) og Andøy Sport (10%). 
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Nye klopper på Dronningruta i Øksnes. Foto: Bengt-Stian Nilsen 

 

Turlaget på nett 

Nettutvalget har ansvaret for turlagets ulike nettplattformer. Disse er; hjemmeside, nettbasert 

bildearkiv, Facebook og UT.no. Turlaget har også en instagramkonto i aktiv bruk. Alle disse 

plattformene er blitt svært viktige informasjonskanaler for Vesterålen Turlags medlemmer. I 

tillegg kommer nettutvalget med innspill på små og store nettbaserte hjelpemiddel internt og 

eksternt i turlagsvirksomheten. Av større prosjekter bør innføring av hyttebooking nevnes 

spesielt.  

 

Vesterålen Turlags hjemmeside ligger på plattform som er felles for alle turlag i DNT-

familien, og har et mangfold av muligheter for bruk. Det enkelte turlag setter opp sin 

hjemmeside ut fra egne behov. På hjemmesiden www.dnt.no/vesteralen legges turprogram, 

nyheter og annen informasjon om våre tilbud. I tillegg ligger medlemsbladet På Ræk 

tilgjengelig i elektronisk format.  

 

Facebooksiden har pr. desember 2019 passert 7.000 følgere, og har ofte flere daglige 

oppdateringer. Alle turene til Vesterålen Turlag blir markedsført på facebooksiden i tillegg til 

hjemmesiden. Foruten dette legges det ut informasjon om Vesterålen Turlags aktivitet, 

lenking til informasjon på hjemmesiden, nyheter fra lokal presse og informasjon fra 

DNT/UT.no som medlemmene kan ha nytte av. I tillegg inviteres følgerne av facebooksiden 

til å poste bilder fra turer. Dette er blitt en viktig kanal for innsamling av bilder til bruk på 

facebook, hjemmesiden, avis og arkiv. Ved siden av hovedsiden fins det en lukket facebook-

gruppe for turledere for utveksling av erfaringer, informasjon og lignende.  

  

UT.no-plattformen er under videreutvikling og det er derfor ikke gjort noe annet enn 

informasjonsoppdatering på dette nettstedet i 2019. Ny versjon av UT.no ble lansert vinteren 

2019, men foreløpig har det ikke vært mulig å prioritere ressurser til lokal videreutvikling av 

dette. 

 

Turlagets instagram har i løpet av seinhøsten fått et betydelig aktivitetsløft etter rekruttering 

av nye ressurspersoner. Vi har nå drøyt 950 følgere på plattformen. Plattformen brukes til 

bildedeling, profilering og informasjon til publikum. 

 

http://www.dnt.no/vesteralen
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Økonomi 

Arbeidet med regnskapet har økt betydelig i omfang de senere år, og det utføres ennå på 

dugnad. Mva-registrering, innberetning av kjøring og godtgjørelser og trekk av skatt for de 

arbeidsdager turlaget kompenserer, fakturering av boksalg, purring av dårlige betalere blant 

disse og hyttebesøkende og blant annet administrering av diverse betalingsordninger for 

hyttebesøkende gir i sum alene et omfattende arbeid. I tillegg kommer de 600 bilagene som 

skal føres og betales, og som var den opprinnelige jobben. For innsatsen har allerede kasserer 

Heidi Ellingsen fått Møysalprisen i 2018, men det er nesten så den kunne vært gitt på nytt. 

 

I 2019 gjøres regnskapet opp med et overskudd på 565.000 kroner, og med over 3,2 mill. i 

egenkapital står turlaget bedre rustet enn noen gang til å ta fatt på nye oppgaver. 

Hyttedrifta gir nå alene over kr 200.000 i årlig overskudd, kalender- og boksalg bidrar med 

nærmere kr 200.000. Inntekt fra medlemskontingenten har økt med kr 100.000 siste år. I sum 

forklarer disse tre postene alene nesten hele overskuddet. Verdt å nevne at rundt kr 850.000 

som var budsjettert med støtte fra Thon og spillemidler ikke ble tildelt i 2019. Thon utgår 

dessverre, men etter alle solemerker vil turlaget motta kr 538.000 i spillemidler i 2020 til 

allerede utført erverv og oppgradering av Turlagsstua. 

 

 

Hederstegn 
Følgende personer er tildelt hederstegn i Vesterålen Turlag: 

Æresmedlemmer: Willy Vestå (2013), Trond Løkke (2013) 

Hedersmedlemmer (Møysalprisen): Sølvi Mathisen (2013), Inge Johansen (2013), Gudrun 

Rasmussen (2013), Tove Margrethe Vestå (2013), Bjørn Eide (2016), Heidi Ellingsen (2018), 

Berit Hansen (2019) 

Peis på-prisen: Kristin Green Nicolaysen (2015), Tom R Jakobsen (2016), Remi Vangen 

(2016), Bengt Stian Nilsen (2019), Karl Erik Birkeland (2019), Sunniva Birkeland (2019) og 

Ragna Renna (2019) 

Trond Løkke tildelt DNT’s gullknapp på DNT’s landsmøte i 2017. 

 

 

 
 

Nybrua over Finnurelva i Markmarka, brukt på Ti-toppersturen. Foto: Alice Kløvstad 
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Sak 3 
VESTERÅLEN TURLAG  -  REGNSKAP  2019 

 
RESULTATREGNSKAP  

   

 DriftsInntekter  

   

3000 Medlemskontingent 576 589,00 

3001 Salg Kalenderen 2019 51 494,20 

3002 Salg Kalenderen 2020 85 335,76 

3008 Salg av turbok avgiftsfritt 294,75 

3010 På tur i Vesterålen og Lødingen (2015) 42 250,00 

3011 På tur i V og L avgiftsfritt 20 940,32 

3402 Grasrotandelen Norsk Tipping 32 677,68 

3404 Frifond  72 100,00 

3406 Tilskudd NOBUR 19 480,00 

3407 Fordeling midler DNT 15 585,00 

3408 Tilskudd løypemerking 43 000,00 

3409 Kom dæ ut dagen (KDU) 18 000,00 

3410 Nordland Fylkeskommune 20 000,00 

3411 Inntekt 10-toppstur 39 837,01 

3412 Turlagsstua, servering 11 606,45 

3500 Støtte Div. 42 000,00 

3601 Guvåghytta bet. for opphold 178 815,79 

3602 Snytindhytta bet. for opphold 160 613,83 

3603 Trollfjordhytta bet. for opphold 160 368,59 

3604 Ingemannhytta bet. for opphold 23 623,19 

3605 Turlagsstua bet. for opphold 11 802,00 

3700 Tilskudd til kalenderen(annonsering) 21 360,00 

3701 Inntekt turer 17 286,15 

3702 Momskompensasjon 76 312,00 

3703 Diverse inntekter 8 755,37 

3900 Andre driftsinntekter 10 270,64 

   

 Sum Driftsinntekter 1 760 397,73 

    

 Driftskostnader  

   

5000 Lønn -12 862,66 

5901 Gaver og blomster -34 344,80 

6402 Driftsutgif.Guvåghytta -66 613,78 

6403 Drift Snytindhytta -88 988,70 

6404 Drift Ingemannhytta -3 519,19 

6405 Løypemerking / Varder -69 599,67 

6408 Drift Trollfjordhytta -77 589,06 

6409 Hyttedrift generellt -30 390,62 

6414 Turlagsstua (kjøp/investering ) -17 289,52 

6415 Drift Turlagsstua -12 183,14 

6416 Kostnader hyttebooking -19 734,50 

6502 Maskiner og utstyr ( program ) drift -43 053,30 

6801 Kalenderen trykking -63 025,00 

6802 Annonsering kalender -11 400,00 

6803 Kalenderen Div. utgifter -4 455,00 

6804 Styregodtgjørelser -30 000,00 

6806 Annonsering turbok -1 950,00 

6807 Ungdomsgruppa DNT ung Vesterålen -23 241,09 

6808 På Ræk -129 603,25 

6809 Diverse utgifter -3 150,00 

6812 Fjellsportgruppa/klatringa -13 452,10 

6900 Telefon, mobiltlf, internet -42 753,09 

6901 Porto og kopiering -22 538,60 

7302 Annonsering turer -78 616,12 
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7305 Annonsering barne/ungdomsturer -21 982,88 

7400 Utgifter turer -30 688,00 

7404 Turledersamling / Kurs -19 705,69 

7407 Lomtjønnåsen Lavvo -25 773,76 

7408 "Kortreist" -16 556,80 

7410 Prosjekt "Lav list " -14 733,42 

7501 Forsikring hytter-ansvar og ulykke -30 099,00 

7503 Barnas Turlag -6 503,10 

7701 Styremøter og andre møter -41 037,33 

7702 10-topps tur -16 820,50 

7703 Deltakelse regionmøter og jubileer -25 616,08 

7704 Styreledermøter og hyttedriftsutv -19 599,00 

7705 Deltakelse landsmøte -30 634,00 

7706 Andre møter/Reiser -26 089,60 

7707 Arrangement og årsfest/markeringer -2 995,00 

7708 Turlagsstua påsken 2019 -4 759,91 

7770 Gebyr   

7790 Div. kostnader/tap -15734,00 

 Sum Driftskostnader -1 249 681,26 

    

   

 DRIFTSRESULTAT 510 716,47 

    

8040 Renteinntekter 38 976,00 

8140 Renteutgifter og gebyrer -1 671,50 

 Sum Finansposter 37 304,50 

   

 Årsresultat 548 020,97 

    

 

 

 
 

Landsmøtedelegasjonen fra Vesterålen til Lofoten! Foto: En tilfeldig forbipasserende 
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Sak 4    

Styrets forslag til handlingsprogram i 2020 

Behandles av årsmøtet 14. februar 2020 

1. Videreføre satsingen på fellesturer, Barnas Turlag, seniorturer og fjellsportgruppa. 

Etablere DNT Ung som et sjølgående tilbud. 

 

2.   Fortsette det aktive samarbeidet med DNT og DNT-tilknyttede medlemsforeninger.  

Vi vil videreføre samarbeidet i Vesterålen friluftsråd, og vil også fortsatt arbeide med 

å være en betydelig samfunnsaktør på vegne av friluftslivets interesser. 

 

3.  Fortsette vårt aktive vervearbeid gjennom medlemsblad, internett og ved å ta kontakt 

med turdeltakere og hyttegjester i etterhand samt frafalne medlemmer.  

 

4.  Vesterålskalenderen utgis for år 2021 samt medlemsbladet ”På ræk” med tre nummer i 

året. Fortsette vårt aktive informasjonsarbeid på hjemmeside og sosiale medier. 

Fortsette arbeidet med nettbasert bildearkiv og bidra i den nasjonale satsningen på 

UT.no. 

 

5.  Turlaget skal framstå som en attraktiv organisasjon for tillitsvalgte, turledere og andre 

bidragsytere. Gjennomføre årsmøtefest, medlemsmøter/foredrag som møtepunkt for 

tur(lags)interesserte og møter med turledere.  

 

6.  Fortsette HMS-arbeidet for hyttedrift og turarrangement.  Fjellsportgruppa arrangerer 

skredkurs for medlemmer vinteren 2020. Alle fjellsportturer og en del andre krevende 

turer skal risikovurderes. Gjennomføre ambassadørkurs, delta på DNT 

utdanningskonferanse høsten 2020 og DNT Fjellsports årsmøte i april 2020. 

 

7.  Videreføre satsingen på hyttetilbud med høy kvalitet. Vurdere eventuelle nye 

hyttetilbud. Bygge gapahuk på Bleik. 

 

8.   Delta i prosjektgruppe for nasjonal turiststi «Dronningruta». 

 

9.   Videre utvikling av Arena Turlagsstua. 

 

10. Implementere lærdom fra skredulykka 3. november 2019 ved Trollfjordhytta. 

 

 
 

Klatresamling med DNT-ung på Taen. Foto: Steinar Jørgensen 
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Sak 5 
VESTERÅLEN TURLAG  -  BUDSJETT  2020 
  Driftsinntekter Bud 2018 Regn 2018 Bud 2019 Regn 2019 Bud 2020 

3000 Medlemskontingent 414 000 461 249 465 000 576 589 590 000 

3002 Kalendersalg 210 000 160 384 200 000 136 830 140 000 

3005 «På tur i Vesterålen» 2011 m/mva  0 6 800 0  0 

3010 «På tur i Vesterålen» 2015 m/mva  40 000 57 000 40 000 42 250 40 000 

3011 «På tur i Vesterålen» 2015 u/mva 20 000 17 834 10 000 21 235 20 000 

3402 Grasrotandel 21 000 24 390 25 000 32 678 32 000 

3404/3410 Frifond/Nordland fylkeskommune  65 000 72 500 60 000 92 100 60 000 

3406 Tilskudd NOBUR  20 000 17 544 17 000 19 480 20 000 

3407 Fordeling midler DNT  0 17500 0 15585 0 

3400/3401 Spillemidler/Thon 1 600 000 1715000 865 000 0 538 000 

3409 Opptur, KDU, Titopp, Aktiv i 100  50 000 8 000 40 000 60 000 60 000 

3411 Inntekt !0-toppstur       39 837 30 000 

3412 Turlagsstua, opphold og servering 30 000 26 662 30 000 11 606 12 000 

3501 Inntekt foredrag, arrangement 25 000 38801,1 0 0 0 

3601 Guvåghytta inntekt 140 000 150 952 150 000 178 816 175 000 

3602 Snytindhytta inntekt 130 000 126 009 130 000 160 614 160 000 

3603 Trollfjordhytta inntekt 30 000 32 342 60 000 160 369 150 000 

3604 Ingemannhytta inntekt 19 000 15 586 17 000 23 623 23 000 

3605 Turlagsstua bet for opphold   3245,7 30 000 11 802 12 000 

 3408 Løypemerking spillemidler 54 000 54000 45 000 43 000 58 000 

3700 Kalenderen annonsering 18 000 18 000 18 000 21 360 18 000 

3701 Inntekt turer ( Trollfjord) 30 000 31 210 10 000 17 286 20 000 

3702 Momskompensasjon 55 000 61 089 60 000 76 312 70 000 

3703 Div. refusjoner (3600,3705,3900) 70 000 88 509 20 000 8 755 10 000 

3704 Bergans/Devold 50 000 61 294 0 0 0 

3900 Andre driftsinntekter 0 1200 0 10 271 0 

  Sum Driftsinntekter 3 091 000 3 267 101 2 292 000 1 760 398 2 238 000 

              

  Driftskostnader           

5000 Lønn/honorarer  -20 000 -17 610 -20 000 -12 863 -20 000 

5901 Gaver og blomster (5902) -30 000 -22 384 -25 000 -34 345 -30 000 

6400 Investering Trollfjordhytta -1 450 000 -1 610 342 0 0 0 

6401 Investeringer Guvåghytta -10 000  -20 000 0 0 

6402 Driftsutgifter Guvåghytta -60 000 -38 046 -50 000 -66 614 -70 000 

6403 Driftsutgifter Snytindhytta -60 000 -75 164 -80 000 -88 989 -90 000 

6404 Driftsutgifter Ingemannhytta -5 000 -5 791 -6 000 -3 519 -6 000 

6405 Løypemerking -30 000 -45 718 -10 000 -69 600 -10 000 

6406 Investeringer Ingemannhytta -5 000  -5 000 0 -5 000 

6407 Investeringer Snytindhytta -10 000 -70 730 -10 000 0 -10 000 

6408 Drift Trollfjordhytta  -25 000 -25 124 -40 000 -77 589 -70 000 

6409 Hyttedrift generelt -30 000 -23 264 -30 000 -30 391 -30 000 

6412 Bergans Devold -50 000 -50 983 0 0   



 

 25 

6414 Turlagsstua, investering -100 000 -188 708 -20 000 -17 290 -20 000 

6416 Kostnader hyttebooking       -19 735 -15 000 

6415/7708 Turlagsstua. drift -30 000 -29 262 -40 000 -16 943 -30 000 

6501 Datamaskin / utstyr div.  -25 000 -22 753 -25 000 0 0 

6502 
Maskiner, drift (lisenser), 

rekvisita 6800 -10 000 -13 991 -15 000 

-43 053 

-45 000 

6801 Kalenderen Trykking -77 000 -79 719 -80 000 -63 025 -65 000 

6803 Kalenderen div. utgifter (6802) -12 500 -6 357 -12 500 -15 855 -15 000 

6804 Styregodtgjørelse -36 000 -32 000 -36 000 -30 000 -32 000 

6805 Trykksaker / bøker -6 000 -6 725 -7 000 0 -5 000 

6806 Annonsering turbøker (6811) 0 -4875 -5 000 -1 950 -3 000 

6808 På ræk -110 000 -116 911 -120 000 -129 603 -130 000 

6807 Ungdomsgruppe 0 0 -30 000 -23 241 -30 000 

6809 Diverse utgifter 0 -2 472 0 -3 150 -3000 

6812 Fjellsportgruppa/klatring -30 000 -14 668 -30 000 -13 452 -30 000 

6900 Telefon, mobiltlf., internet -28 000 -28 329 -30 000 -42 753 -45 000 

6901 Porto og kopiering -27 000 -24 922 -25 000 -22 539 -25 000 

7100 Representasjon -10 000 0 -10 000 0 -10 000 

7300/7308 Reklame, annonser, internet -15 000 -12 560 -15 000 0 0 

7302 Annonsering turer (7303) -80 000 -63 473 -65 000 -78 616 -80 000 

7304 Annonsering møter -5 000 -2 870 -5 000 0 -5 000 

7305 Annonsering barn/ungd.turer 7307 -5 000 -6 014 -10 000 -21 983 -22 000 

7400 Utgifter turer (7402) -40 000 -35 758 -30 000 -30 688 -32 000 

7404 Turledersamling / kurs -25 000 -24 144 -40 000 -19 706 -40 000 

7405 Prosjekt Opptur -20 000 -10 500 -20 000 0 -20 000 

7407 Lavvo Sortland -3 000 0 -5 000 -25 774 -5 000 

7408 Prosjekt  Lær i naturen mv (7403) -35 000 -37 763 -37 000 -31 290 -35 000 

7409 Gapahuk Øksnes -2 000 0 -2 000 0 -2 000 

7501 Forsikring  -30 000 -31 484 -32 000 -30 099 -34 000 

7503 Barnas Turlag -15 000 -21 094 -25 000 -6 503 -20 000 

7701 Styremøter og årsmøte -35 000 -28 315 -35 000 -41 037 -42 000 

7702 Ti-toppstur (annonser) -25 000 -21 672 -25 000 -16 821 -20 000 

7703 Deltakelse regionmøter, jubileer -33 000 -19 693 -30 000 -25 616 -25 000 

7705 Landsmøte -30 000 -35 949 -30 000 -30 634 -35 000 

  Monsen minutt for minutt -50 000 -18 835 0 0 0 

7704/7706 Andre møter/Reiser  -30 000 -25 503 -30 000 -45 689 -45 000 

7707 Arrangement/årsfest/jubileum -100 000 -39 128 -30 000 -2 995 -20 000 

7710 Jubileumskonsert 0 -54203 0 0 0 

7790/7770 Diverse driftsutgifter -2 000 -99 -2 000 -15 734 -2 000 

  Sum Driftskostnader                                      -2 866 500 -3 046 403 -1 249 500 -1 248 681 -987 000 

  Driftsresultat 224 500 220 698 1 042 500 510 716 1 251 000 

              

  Finansposter:           

8040 Renteinntekter 18 000 14 445 15 000 38 976 45 000 

8140 Renteutgifter og gebyrer                                   -2 000 -3 586 -3 000 -1 671 -3 000 

  Sum Finansposter 16 000 10 859 12 000 37 304 42 000 

  Årsresultat                                                    240 500 231 557 1 054 500 548 021 1 293 000 
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Sak 6   

Fullmakt 
 

Styrets forslag til fullmakt: 

 

Årsmøtet i Vesterålen Turlag gir styret ved styreleder Trond Løkke fullmakt til å inngå 

nødvendige avtaler tilknyttet nye hytte/eiendomsprosjekt, så som erverv og tinglysing av 

eiendom og bygninger, inngåelse av kontrakter og andre tilhørende avtaler, samt opptak av 

nødvendige byggelån. 

 

 
 

Klotinden i Øksnes med Andøya i bakgrunnen. Foto: Bengt Stian Nilsen 
 

Sak 7 

Endring av vedtektene 
 

Styret foreslår følgende vedtektsendring: Rødt overstreket utgår, rødt er nytt: 
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Sak 8 

Valg – innstillinger til årsmøtet 14. februar 2020 
 

Alle årsmøtevalgte verv har en periode på to år.  

 

Valgkomiteen har gjort følgende innstillinger (i fet skrift de som er på valg): 

 

Leder Trond Løkke, Sortland (gjenvalg) 

Nestleder Berit Hansen, Bø  

Kasserer Heidi Ellingsen, Øksnes  

Styremedlem Sunniva Birkeland, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem Bengt Stian Nilsen, Øksnes  

Styremedlem Willy Vestå, Sortland (gjenvalg) 

Styremedlem Torstein Amundsen, Andøy/Sortland (ny) 

Styremedlem Christian Bakken, Hadsel  

Administrasjonssekretær  Ragna Renna  

Revisor Jul Are Pettersen, Øksnes (gjenvalg)  

 

 

Vesterålen, 27. januar 2020 

 

 

Remi Vangen Gudrun Rasmussen Camilla Lauksund 

Leder valgkomite                                                                                                                  

 

 

Vesterålen Turlags styre innstiller følgende valgkomite: 
(Det velges nytt 2. medlem hvert år, hvorpå leder avtrer og etterfølges av siste års 1. medlem, 

og siste års 2. medlem rykker opp til 1. medlem.) 

 

Leder: Gudrun Rasmussen, Øksnes (på valg i 2021) 

1. medlem: Camilla Lauksund, Sortland  

2. medlem: Jan Paulsen, Hadsel (ny) 

 

 

---------------ooooooooooo-------------- 

 

 

 
 


