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1. Organisasjon 
 

Styreleder: 

Ronny Håpoldøy - Styreleder, Barnas Turlag 

 

Styremedlemmer: 

Egon Heimnes - Barnas Turlag, Solrenningen og Lager 

Georg Ove Halle - Økonomi, Lager og Solrenningen 

Gunnlaug Nautnes Nilsen - Frivillighetsansvarlig og nettside 

Anita Tveit - Markedsføring, Turleder- og Frivillighetsansvarlig 

Frode Mosevoll - DNT ung 

Ingvar Thorsen - varamedlem 

Kjartan Fredbo - varamedlem 

 

Annet: 

Sigrun Haarklau - valgkomite 

Nils-Steinar Berg Olsen - valgkomite 

 

Nils Helge Sivertsen - revisor 

Linda Kleppe - onsdagsturer 

Rolf Martin Nesse & Rune Strømsnes - APL dugnadsgruppe 

Bengt Arne Johannessen - leder prosjektturer, kursleder, Dugnadsgruppe Dronningen 

  



   
 

   
 

2. Medlemstall og utvikling 
 

År 0-12 år  
13-18 

år  

19-26 

år  

27-45 

år  

46-59 

år  

60-66 

år  
67+  

Endelige tall 

2021  

2021  234 134 108 269 383 94 164 1 386 

2020  246 120 87 283 343 92 145 1 316 

 -4,9 % 11,7 % 24,1 % -4,9 % 11,7 % 2,2 % 13,1 % 5,3 % 

 

Innbyggere pr 2. kvartal 2021 = 29.688 

% medlemmer av innbyggere = 4,7 % 

Innmeldte KDU dagen = 40 

Økning KDU dagen = 2,9 % 

 

 

 

3. Dugnadstimer 
 

 
 

 

 

  



   
 

   
 

4. Møter og arrangementer 
 

Om styrearbeidet gjennom året: 

• 8. styremøter er gjennomført. 

• 26.01 Årsmøte 2020 for Askøy Turlag 

• Følge opp innkjøp av klatrenett for 50.000 kr fra Sparebank1. Totalt 3 stykker ble 

kjøpt inn. Til Dronningen, Herdla Fort og Lysløypen. 

• Fått på plass samarbeidsavtale med Sport1 Askøy. I praksis gir denne avtalen alle 

medlemmer av DNT på Askøy: 

o 15% rabatt på alle ordinære varer. 

o 20% rabatt for alle frivillige i Askøy Turlag med frivillighetskort (frivillige 

med min. Grunnleggende Turlederkurs og som har deltatt/ledet minst 5 

aktiviteter pr år). 

• Gunnlaug har fått opplæring i sherpa og nettside. 

• Se på muligheter for å kunne overta det “Blå Bygget” på Herdla Fort i samarbeid med 

Bergen og Hordaland Turlag. 

• Tilrettelegge for å komme i gang med Ambassadørkurs og Turlederkurs på Askøy. 

• Stort økt fokus mot å få ungdommen med på tur lokalt på Askøy 

• Tilpasning til covid-19. 

Møter hvor Askøy Turlag har vært representert: 

• 01.-02.10 Kultur og Idrettskonferansen 

• 03.09 Frode og Georg fra styret deltok på møte med Askøy Kommune og 

Bergen og Hordaland Turlag hvor man så på løsninger for det “Det blå bygget” ved 

Herdla Fort. 

• 07.11 Digitalt fellesmøte BHT 

Arrangementer hvor Askøy Turlag har vært representert: 

• 17.03 Bergen og Hordaland Turlag fellesmøte digitalt 

• 15.06 Digitalt møte styreledere lokallag 

• 07.09 Digitalt møte styreledere lokallag 

• 12.-14.10 Bergen og Hordaland Turlags fellesmøte i Øystese 

• 04.-05.12 Frivilligsamling UT-danningskonferanse og julebord, Scandic City Bergen 

Egne arrangement: 

• 07.02 Kom deg ut-dagen, vinter 

• 05.09 Kom deg ut-dagen, høst  



   
 

   
 

5. Kurs og utdanning 
 

Eksterne kurs 

• 20.-21. Februar Nærturlederkurs kajakk (Ronny Håpoldøy og Eirin Håpoldøy) 

Frode Mosevoll er også godt i gang. Fortsetter fokus mot aktivitetslederkurs kajakk. 

Egne kurs  

• 10.10 DNT Ambassadørkurs 

 

Andre kurs av Bengt Arne Johannessen:  

• 15.04 Ambassadørkurs 

• 24.04 Grunnleggende turlederkurs 

• 08.05 Kart og kompass kurs 

• 18.09 Kart og kompass tur 

• 19.09 Kart og kompass tur 

• 16.10 Grunnleggende turlederkurs, Os 

  



   
 

   
 

6. Turaktivitet 
 

Barnas Turlag Askøy 

 

Barnas Turlag Askøy har hatt mye mindre aktivitet enn ønsket og planlagt, det har vært 

hovedsakelig vært begrensninger på antall arrangement pga. koronarestriksjoner. Vi har 

allikevel klart å holde en del fine aktiviteter og kan se tilbake på et kjekt år, i tillegg til at 

vi stadig får med oss nye frivillige som ønsker å ta turlederutdanningen. 

Kort oppsummert: 

• Barnas Turlag arrangerte 7 arrangerte søndagsturer, alt fra 10-50 deltagere. 

o 14.02 Vintertur i Hauglandsskogen 

o 07.03 Turbingo i Eventyrskogen 

o 25.04 Stuntpoesi og natursti mot Kolbeinsvarden (med Askøy Folkebibliotek) 

o 30.05 Sykkeltur Herdla 

o 04.-05.09 Telttur Herdla Fort (dagen før Kom deg ut-dagen) 

o 26.09 Livet i Fjæra, Sjurdvika 

o 31.10 Lillestoltzen Skotnes 

 

• Askøy Padlefestival Junior ble den 12. Juni arrangert for 3. år på rad i Kollevågen, i 

år med totalt 50 påmeldte barn mellom 6 og 14 år + foreldre. En økning med 10 barn 

sammenlignet med tidligere år. Riise Friluftsliv ble leid inn som instruktør i sjøen 

med barna.. Her barna delt inn i 5 grupper gjennom dagen og får god innføring i bruk 

av kajakk i sjøen, masse lek, moro og bading. Mestringsgleder fra første stund. 

Mange overnattet også ved stranden i telt. 

    

  



   
 

   
 

• Turboklubben nordre Askøy har utført totalt 11 turer og er en fast gruppe med barn 

fra 3. til 4. klasse. Ca 10-20 barn på hver tur = totalt ca 165 barn på tur. 

o I år har de slått seg sammen med Turboklubben mini Herdla, ettersom det ble 

mangel på frivillige i den klubben. Dette har fungert veldig fint for alle parter. 

o Flere frivillige som skal delta på Turlederkurs i 2022. 

o Turene går hovedsakelig på nordre Askøy. Lære å tennebål, prøve kajakk, 

utforske nye områder, masse lek og moro.

   
 

• Turboklubben Kleppestø har utført totalt 8 turer og er nå i godt samarbeid med ny 

frivillig og fremtidig turleder. Totalt 65 turbobarn med på tur. 

o Turene går hovedsakelig i Kleppestøområdet. Lære å tennebål, prøve kajakk, 

utforske nye områder, masse lek og moro. 

   

  



   
 

   
 

• Turboklubben Mini Herdla har utført totalt 5 turer og har barn i barnehage alder. 

Rundt 10 barn med på tur = 50 barn, før sammenslåingen med Turboklubben nordre 

Askøy. 

o Mange fine kvelder med bål, finner på masse kjekke aktiviteter. 

 

Annet for barn: 

Barnas Turlag turer med Bengt Arne Johannessen i regi av Bergen og Hordaland Turlag: 

 

o 25.02 Barnas Turlag – Hallingskeid 

o 19.06 Vidden by night 

   
o 11.09 Kanotur Lindås 

o 06.11 Den store kinodagen 

 

 

  



   
 

   
 

DNT Ung Askøy  

 

DNT-ung: 

DNT- ung Askøy innledet i 2020 et samarbeid med DNT-ung i Bergen Vest og 

Øygarden. Det blir nå invitert til fellesturer/ arrangement på tvers av lokallagene og dette 

har vært med på å få opp aktiviteten og felleskapet for ungdommene. Det er fem aktive 

unge turledere fra Askøy. På tur og aktivitetsfronten har det vært mange kjekke og 

attraktive aktiviteter/ turer; kajakkpadling, vannpolo, klatring, overnattingstur i tretelt, 

leirdueskyting, paintball, hodelykttur, tur til mystiske Isdalen og gårdsbesøk til 

Tellevikflaten gård. 

Samtidig som aktiviteten har tatt seg opp har det også vært en fin medlemsvekst for 

aldersgruppen 13-26 å. Det er nå 242 ungdomsmedlemmer.  Med 11,7% økning i alder 

13-18 år og 24,1% økning fra 19-26 år. 

 Aktivitetsleirer: 

I sommer- og høstferien arrangerte Askøy Turlag 3 aktivitetsleirer over en uke for barn/ 

unge i alderen 9-14 år. Leirene ble arrangert i samarbeid med Tellevikflaten gård  (Ask) 

og Askøy kommune. Leirene var gratis og ble finansiert med koronamidler tildelt Askøy 

kommune. I tillegg til Askøy Turlag sine leirer ble det arrangert 3 ukesleirer i regi av 

BHT i Kollavågen og på Herdla. 

På leirene ble unge turledere engasjert for å lede og planlegge leirene. Leirene bød på et 

mangfold av aktiviteter som kos med dyr, ponny-kjøring, kokkekamp, mesternes mester, 

tilbereding av mat på bål, natursti, bading, kajakkpadling og overnatting med utekino.  

Totalt 120 barn deltok på turlagets aktivitetsleirer i 2021. 

 

   

 

  



   
 

   
 

Turer for voksne 

 

Onsdagsturene ble også i 2021 påvirket av den verdensomspennende pandemien. Askøy 

Turlag fikk likevel gjennomført 38 turer, og hadde mer enn 250 registrerte deltakere. 

Turene har variert i lengde og høyde, og er gjennomført i all slags vær. De har foregått 

både på øyen og i våre nabolagskommuner Bergen og Øygarden. Under et par av turene 

har vi servert mat og drikke, og det har vært populært. 

Vi har også i år hatt en flott gjeng med turledere. Alle stiller opp så godt de kan. Nils 

Steinar er primus  motor, og har ledet 21 turer i 2021. Også i år har han vært uvurderlig 

når det gjelder å bidra til Lindas arbeide med onsdagsturer til sherpa og facebook. 

Nils Steinar og Linda var på intervju med radio Askøy 8. november, der de snakket om 

onsdagsturene. I desember kom en ny periode med høye smittetall, så siste onsdagstur ble 

gjennomført 8 desember. 

 

  



   
 

   
 

27.-29.08 Ferskingtur, Småbrekke – Gullhorgabu – Høgabu – Herfindal 

 

For fjerde året har Askøy arrangert en fersking-/rolig tur med turledere Christine Tonning 

og Bengt Arne Johannessen. I år var også turen fullpåtegnet med 12 deltagere. Dette er 

turen hvor målet ikke er å komme først til hytten, men derimot få oppleve mye tur ute 

uten at det skal være for krevende. 

 

   
 

Utover de nevnte turer har Askøy Turlag v/turleder Bengt Arne Johannessen vært med og 

ledet følgende turer/kurs i regi av Bergen og Hordaland Turlag: 

• 16.07 Fjellflørt på Hardangervidda 

• 21.07 Jotunheimen, sommeropplevelser 

• 31.07 Hardangervidda, langtur 

• 22.08 7-Fjellstur med Til Topps 

• 25.09 Stølsheimen, brytningstid 

• 10.10 Storafjellet 

• 20.11 Bakedag med Til Topps 

 

  



   
 

   
 

Aktiv til 100 

Har ikke vært noen aktiviteter her i år på grunn av utfordringer med covid-19 og 

manglende frivillige. 

 

Jenteturer-minoritetsspråklige jenter 

Askøy Turlag er spurt om å starte en tur-jentegruppe bestående av minoritetsspråklige 

jenter. 

Askøy kommune v/ Ungdomshelsetjenesten/Sølvi Folkedal har forspurt Sigrun Haarklau 

og Linda Brynjulfsen om de kan starte opp en gruppe vinter/vår 2022. Vi er positive til 

dette og ser for oss et par turer på kveld pr. måned. 

  



   
 

   
 

6. Dugnadsaktivitet 

 

Dugnasgruppen på Dronningen 

Rune Strømsnes, Nils Steinar Berg-Olsen, Georg Ove Helle og Bengt Arne Johannessen 

har vært i løpet av året jobbet med klopper og vedlikehold og tilføring av fire nye 

bord/benker samt rydding av området på Dronningen og langs skogsvei fra Ask og 

oppover. Det har vært innkjøpt kantklipper for formålet som har vært til god hjelp.  

De har vært til stede ca. 20 ganger og utført ca. 200 timer. I tillegg har det vært 

medlemmer og andre turfolk som har bidratt underveis og ligges timer for disse til så er 

det utført totalt ca. 250 dugnadstimer. 

10. september ble grunneiere invitert til sammenkomst på Dronningen for å fortelle om 

hva som er gjort og videre planer slik at dugnaden er i tråd med deres ønsker for stedet. 

 For 2022 vil det bli hengt opp klatrenett, fortsette vedlikehold samt etablere flere klopper 

på utsatte steder etter avtale med grunneiere. 

   

 



   
 

   
 

 

Askøy på langs 

APL har egen styringsgruppe bestående av representanter fra Askøy O-lag, Ask Friidrett 

og Askøy Turlag. Rune Strømsnes og Sigrun Haarklau er representanter fra AT. 

Styringsgruppen har hatt styremøter i gjennomsnitt annen hver måned, og 08.05.2021 

kunne vi gjennomføre et ned-eskalert APL-arrangement med 200 deltakere fra Kleppestø 

og 200 deltakere fra Træet. Elever fra Fauskanger u. skole deltok for første gang gratis. 

Overskudd av arrangementet deles på de tre ansvarlige lagene som er arrangør. 

Da forplikter man lagene til å stille opp som frivillige på arrangementet. Vi trenger 

mange hjelpere på selve arrangementet for at det skal gå av stabelen på en god måte. 

APL samarbeider med Rinkeby-syklister og gir kr. 10,- pr. kontingent til barnekreftsaken. 

I framtiden ønsker vi å invitere alle 9.klassinger på Askøy til å gå Træet – Herdla. Vi 

søker midler eksternt for at de skal kunne gå gratis. 

Træet skole har fått i oppdrag å lage en «eventyrløype» fra Træet til Herdla. Slik håper vi 

at dette kan bli en folkefest der familier og flere turgåere/mosjonister deltar sammen med 

løperne. 

   

   

  



   
 

   
 

Solrenningen 

Askøy Turlag har i 2021 hatt noen utfordringer med hyttedrift, - stadig endringer av 

smittevern osv. Alle besøk har måttet bookes i forveien og dagsbesøk har ikke vært tillatt 

i store deler av 2021, men det har allikevel vært godt besøk på hytten.  

Her er tallene for besøk 2018-2021 måned for måned.  

Merk at tallene for 2021 er til og med 30. oktober, så det er mulig tallet skal vere litt 

høyere for 2021 selv om det ikke har vært reservert senger etter 30.10.  

  

               

 

  

  



   
 

   
 

Både sommer og høstdugnaden har blitt vel gjennomført, vi fikk unna det aller meste som 

skulle gjøres og Solrenningen blei både klargjort for nye gjester sommer som vinter. 

Hyttetilsynet har fungert veldig bra og vi har vært inne ca. hver 14. dag. Det ser ut som 

det er fremgang i naust bygging nede med vannet, det er satt i gang en prosess her som 

Bergen og Hordaland Turlag styrer, kanskje vi i 2022 slipper å bære kanoene opp igjen til 

hytten. 

Vil bruke anledningen til å rette en stor takke alle som vært med å bidra på dugnader og 

hyttetilsyn i 2021 og håper vi kan få enda flere med oss i 2022. 

 

   

 

  



   
 

   
 

7. Frivillige 
 

Askøy Turlag er heldige som har så mange ivrige frivillige og turledere. Det blir planlagt 

og arrangert turer for store og små, stier og gapahuker blir forbedret, gode møter og ideer 

kommer på bordet, informasjon som skal publiseres på internett og alle representer DNT 

på best mulig måte. Flere samlinger har blitt avlyst på grunn av covid-19. 

 

I 2021 har det blitt delt ut hodelykter til alle frivillige som har grunnleggende turlederkurs 

og minimum deltatt/ledet 5 aktiviteter for Askøy Turlag i 2021.  

 

Det ble også delt ut jakker med DNT turlederlogo for alle som oppfylte de samme 

kravene for 2020. 

 

Det har blitt utført ambassadørkurs og det planlegges Grunnleggende Turlederkurs på 

Skotnes i februar 2022 hvor vi estimerer opp til 12 deltagere. 

 

  



   
 

   
 

Frivilligsamlinger 

• 03.01 Kveldstur til Dronningen 

• 02.-04.04 Påsketur til Dronningen 

   
 

• 18.-19.06 Frivilligsamling på Dronningen, med gratis mat og drikke + 

konkurranse i å montere 4 rastebenker 

 

 

  
 

• 09.12 Middag dugnadsgjengen Dronningen 

  



   
 

   
 

Miljøvernprisen 2021 

 

   
 

Det er nå 27. gang Naturvernforbundet Askøy deler ut Miljøvernprisen og i år var det to 

dugnadsgjenger som ble hedret med pris.  

Deltakere fra Askøy orienterings-lag, Ask Friidrett og Askøy Turlag (Rolf Martin Nesse), 

pluss frivillige uten tilknytning til eget lag, ble hedret for arbeidet med Askøy på langs. 

Rune Strømsnes og Bengt Arne Johannessen fra Askøy Turlag, som har jobbet opp det 

flotte området på Dronningen, fikk også pris.  

"Det har blitt så mye lettere for folk å komme seg ut i naturen uten å måtte bruke 

sjøstøvler og vasse i myr. Askøynaturen er blitt tilgjengelig for folk som tidligere hadde 

vansker med å komme seg ut, skriver Randi Hovgaard i Naturvernforbundet." 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/NaturvernforbundetAskoy/?__cft__%5b0%5d=AZVHF_nsBGAtNPA9Ri1pZcJYoCjnKSahq_EHrGJoIe3uEcIrjZOxCEAodj8nEIAz8FXezAB1azFpc0_H01GfV2QsVFAYX3XW4_5eHGcD3MdF5N7CNszyVNAxADz8vxitPwUEpumzHWlKJIMyFdVCXeECJ2tji37HGYjFpV-KTswTSJTLgIbJySYwmq01_0_D3vE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/askoyolag/?__cft__%5b0%5d=AZVHF_nsBGAtNPA9Ri1pZcJYoCjnKSahq_EHrGJoIe3uEcIrjZOxCEAodj8nEIAz8FXezAB1azFpc0_H01GfV2QsVFAYX3XW4_5eHGcD3MdF5N7CNszyVNAxADz8vxitPwUEpumzHWlKJIMyFdVCXeECJ2tji37HGYjFpV-KTswTSJTLgIbJySYwmq01_0_D3vE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/askfriidrett/?__cft__%5b0%5d=AZVHF_nsBGAtNPA9Ri1pZcJYoCjnKSahq_EHrGJoIe3uEcIrjZOxCEAodj8nEIAz8FXezAB1azFpc0_H01GfV2QsVFAYX3XW4_5eHGcD3MdF5N7CNszyVNAxADz8vxitPwUEpumzHWlKJIMyFdVCXeECJ2tji37HGYjFpV-KTswTSJTLgIbJySYwmq01_0_D3vE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/askoypalangs/?__cft__%5b0%5d=AZVHF_nsBGAtNPA9Ri1pZcJYoCjnKSahq_EHrGJoIe3uEcIrjZOxCEAodj8nEIAz8FXezAB1azFpc0_H01GfV2QsVFAYX3XW4_5eHGcD3MdF5N7CNszyVNAxADz8vxitPwUEpumzHWlKJIMyFdVCXeECJ2tji37HGYjFpV-KTswTSJTLgIbJySYwmq01_0_D3vE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/randi.hovgaard?__cft__%5b0%5d=AZVHF_nsBGAtNPA9Ri1pZcJYoCjnKSahq_EHrGJoIe3uEcIrjZOxCEAodj8nEIAz8FXezAB1azFpc0_H01GfV2QsVFAYX3XW4_5eHGcD3MdF5N7CNszyVNAxADz8vxitPwUEpumzHWlKJIMyFdVCXeECJ2tji37HGYjFpV-KTswTSJTLgIbJySYwmq01_0_D3vE&__tn__=-%5dK-R


   
 

   
 

9. Turbøker og appen DNT – Sjekk ut 
 

De ansvarlige for turbøkene er  

• Teletun/Skotnes: Ingvar Thorsen  

• Kolbeinsvarden: Rolf Martin Nesse og Trond Andreassen  

• Kjerrgardstårnet: Iren Kjerrgård  

Alle turbøkene har vært fjernet i hele 2021 på grunn av covid-19. 

Sjekk-UT appen 

Askøy Turlag har ikke jobbet aktivt med å få lagt ut nye punkter i 2021, men vil fortsette 

med å se på dette i 2022. 

Total 1 million innsjekkinger i hele landet, og Vestland fylke er en klasse for seg selv 

med hele 9. turmål på topp 10. 

Med Kolbeinsvarden på 6. plass med 6.551 innsjekkinger! 

 

10. Markedsføring 
 

Askøy Turlag har publisert informasjon i Askøyværingen om Kom deg ut-dagen. 

Ellers er vår største kanal for markedsføring Facebook i tillegg til Barnas Turlag 

som også publiserer informasjon på Instagram. 

• Askøy Turlag sin Facebook-konto har økt fra 3.602 følgere til 3.713 

følgere siden januar 2021. 

• Barnas Turlag sin Instagram-konto har økt fra 370 til 415 følgere siden 

januar 2021. 

 

11. Rekruttering 
 

Askøy Turlag benytter arrangementer og turer til å snakke med deltagerne og 

prøver å få flere medlemmer/frivillige. 

Flere sender meldinger på Facebook eller e-post. Ellers møter man mange kjekke 

folk på turene våre som etter hvert deltar som frivillige selv. 

 



   
 

   
 

12. Utstyr 
 

Kategori  Antall  Hvordan  Hva  

Admin.  1     Biltilhenger (skaphenger)  

Admin.  7     Bøker "Høyt og lavt i Kvinnherad"  

Admin.  18     Bøker "Opptur Bergen"  

Admin  1    Kasse med donerte årbøker.  

Admin       Diverse julepynt  

Admin.  1     Fotoapparat  

Admin  1    Satellitt-telefon.  

Admin.  2     PC med ekstern harddisk  

Admin  1    Headset til pc  

Admin  1    PC-kamera  

Admin.  3     Turbok kasser (Kolbeinsvarden, 

Kjærrgardstårnet og Skotnes)  

Admin  1    Klistremerker Askøy turlag, forskjellige størrelse 

i eske.  

Admin  1    Sjekk-ut skilt og -merker i eske.  

Arrangement  1     “Turbo”-drakt (voksen størrelse)  

Arrangement  1     Blink (til pil og bue)  

Arrangement  3     Bue med piler  

Arrangement  2     Bålpanne  

Arrangement  1     Bålpanne til popkorn  

Arrangement  2     Campingbord  

Arrangement  3    Boss-stativ.  

Arrangement      DNT veiskilt.  

Arrangement      DNT bannere  

Arrangement  1    DNT hagetelt.  

Arrangement  3    Ruller med tau.  

Arrangement        Diverse smågaver til Kom deg -ut dager  

Arrangement        Grill, redskaper, skjærebrett/kniver  

Arrangement  80     Grillspyd (teleskop)  

Arrangement  5  Frifond  Hodelykter, 800  

Arrangement  1     Kjele til bål  

Arrangement  2    20L vanndunker.  

Arrangement  2  Frifond  Kubbespill  

Arrangement  1  Frifond  Laken til lerret for prosjektor  

Arrangement  1  Frifond  Prosjektor  

Arrangement  1  Frifond  Prosjektors høyttaler  

Arrangement  1  Frifond  Powerbank.  

Arrangement  1     Røkeovn for fisk etc.  



   
 

   
 

Arrangement  3     Slack line (balanse liner)  

Arrangement  2     Speedtrinser for zip-line  

Arrangement  2   Frifond  SUP, starboard inkl. 2 årer, 2 vester, 2 bagger, 2 

pumper og 2 sett lappesaker  

Arrangement  4     Telt (militær type)  

Arrangement  3     Vedovner til telt  

Arrangement  1     Wokpanne til bål  

Arrangement  4  Frifond  Vaffeljern til bål.  

Klatring        Div.sikringsutstyr-slynger, karabiner etc.  

Klatring  2     Jumar-tauklemmer  

Klatring  6     Klatrehjelmer  

Klatring  6     Klatreseler  

Tur  10     Fiskestenger  

Tur  10  Frifond  Førstehjelpakke  

Tur  12  Frifond  Kartmapper  

Tur  20     Kompass  

Tur  2  Frifond  Tarp.  

Tur  2     Lavvo, Helsport 8-10  

Tur  4    Liggeunderlag, runde militær.  

Tur  2    Liggeunderlag, runde.  

Tur  3    Termobag  

Tur  4  Frifond  Oppbevaringsbokser  

Tur  3  Frifond  Stormkjøkken med overtrekkspose  

Tur  4  Frifond  Telt, Helsport Fjellheimen, 3 camp  

Tur  20  Frifond  Vester, Barnas turlag.  

Tur  1    Røde hyttenøkler, veiviser-vester, nøkkelbånd  

Tur  2    Tursekker, sorte.  

Tur  1    Tursekker, røde.  

Tur  15    Vindsekker  

Tur  10    Røde hyttenøkler  

Tur  47    Askøy på langs-kopper.  

Kurs   1    Kursmateriell ferskingkurs.  

Barn  6     Våtdrakter barn  

Barn  2   Frifond 2018  Barnekajakk, Tahe Lifestyle Solo PE. Med 

greenland åre, spruttrekk og padlevest  

Barn  1   Frifond 2018  Kano, Bergans Ally 16.5 kano  

Barn   4 sett   Frifond 2018  Klatrustyr for barn  

Barn   2  Frifond 2019 Lightweight Webbing Ladder 

Barn   26  Frifond 2019 Original Hammock 

Barn   26  Frifond 2019 Moon Straps Webbing Pair 260cm 

Barn   10  Frifond 2019 Fuse Tandem Hammock System 



   
 

   
 

Barn   10  Frifond 2019 Full Moon Tarp  

Barn   1  Frifond 2019 Tentsile Webbing Ladder 

Barn   3  Frifond 2019 Tentsile Hatch Cover 

Barn   4  Frifond 2019 Tentsile Strap only 

Barn   6  Frifond 2019 Tentsile Wall orange 

Barn   4  Frifond 2019 Tentsile Ratchet & Strap L orange  

Barn   4  Frifond 2019 Black Diamond Apollo Lantern graphite 

Barn   3  Frifond 2019 Tentsile Stingray 3 Forest#Green  

Barn    7  Frifond 2019 Våtdrakter barn 

Verktøy 1  Ryddesag 

Barn   1 Frifond 2020 Kajakkhenger 

Barn   10 Frifond 2020 Kompass 

Barn   4 Frifond 2020 4 stk Kajakker for barn og ungdommer - Pelican 

Argo 80X 

Barn   4 Frifond 2020 4 stk Spruttrekk 

Barn   4 Frifond 2020 4 stk kajakkpumper 

Barn   4 Frifond 2020 4 stk årer 

Barn   3 Frifond 2020 3 stk Redningsfløyter 

Barn   3 Frifond 2020 3 stk redningsliner 

Barn   6 Frifond 2020 6 stk festestropper  

Arrangement 4   Askøy Turlag Beach flagg 

 

 

  



   
 

   
 

13. Økonomi m/revisjonsrapport fra regnskapsåret 2021 

 



   
 

   
 

14. Valg  
 

Innstilling til styre i Askøy Turlag 2022 

Ronny Håpoldøy Styreleder 1 år 

Linda Kleppe Styremedlem 2 år 

Egon Heimnes Styremedlem 2 år 

Frode Mosevold Styremedlem 2 år 

Gunnlaug Nilsen Styremedlem 1 år 

Georg Helle Styremedlem 1 år 

Ingvar Thorsen  1.vara 1 år 

Gunn Alice Heggernes 2.vara 1 år 

Linda Nesbø 3.vara 1 år 

Nils Helge Sivertsen Revisor 1 år 

 

Undergrupper som ikke velges, men som vi tar med likevel 

1. APL-Komite: Rune Strømsnes og Sigrun Haarklau 

2. APL-dugnadsgruppe: Rune Strømsnes og Rolf Martin Nesse 

3. Dugnadsgruppe Dronningen: Bengt Arne Johannessen, Rune Strømsnes, Nils Steinar 

Berg-Olsen, Rolf Magnus Nilsen 

4. Onsdagsturer: Linda Kleppe 

5. Turer i samarbeid med BHT: Bengt Arne Johannessen 

6. Jentegruppe minoritetsspråklige/lavterskel i samarbeid med Origo/Askøy kommune: 

Sigrun Haarklau 

 

 

Valgkomite 2022: 

 

 

 

Protokollskrivere 2022: 

 


