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Noen steder kan skisesongen strekkes langt.
Spenn på deg vårskiene og bli med austaførr.
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NR. 1

MED VESTERÅLEN TURLAG

Postadresse: Pb. 20, 8401 Sortland
Bankgiro: 4570.17.07676
Hjemmeside: www.dnt.no/vesteralen

Post til medlemsbladet PÅ RÆK:
inger@blv.no

Kontaktperson medlemsbladet:
Inger Merete Elven

Kontaktperson Snytindhytta:
Trond Løkke tlf. 976 01 906
e-post: trond.lokke@vkbb.no

Kontaktperson Guvåghytta:
Tom R. Jakobsen tlf. 916 35352

Kontaktperson Trollfjordhytta:
Trond Løkke
Jan Reinertsen

tlf. 976 01 906
tlf. 959 03 805

Kontaktperson Ingemannhytta:
Asle Hansen tlf. 76 12 66 43 (p)
og 952 64 472 (a) 958 22 099 (p)

Nøkkelutlån Guvåghytta:
Vesterålen Reiseliv, Kjøpmannsgata 2, Sortland • ESSO
Havna Sortland • Statoil, Sortland • Sport 1, Sortland •
Statoil Børøya, Stokmarknes • Statoil Straume, Bø • Guvåg
Camping, Bø. (Arvid Thorsen) Depositum kr. 100,-

Besøkskalender for hyttene
Se www.dnt.no/vesteralen for informasjon
om og bruk av vår besøkskalender.

Styret
Leder:
Trond Løkke
Nestleder: Berit Hansen
Sekretær: Camilla Lauksund
Kasserer: Heidi Ellingsen
Styremedl.: Willy Vestå
Tor Arne Vik
Christian Bakken
Stine Bakkan

tlf. 976 01 906
tlf. 970 19 797
tlf. 959 03 805
tlf. 992 27 109
tlf. 917 70 769
tlf. 911 66 947
tlf. 907 45945
tlf. 977 51195

Overnattingspriser på hyttene
For voksne DNT/VT medlemmer
150,Voksne ikke medlemmer
300,Barne- og ungdomsmedlemmer 0–25 år gratis
Ungdom 13 til 25 år ikke medlemmer
150,Barn 0 til 12 år ikke medlemmer
75,-

Dagsbesøk på hyttene
Voksne medlemmer
50,Ikke medlemmer
100,Barne- og ungdomsmedlemmer 0–25 år gratis
Dagsbesøk 0–25 år ikke medlemmer
20,Sauna 0–18 år
20,Sauna voksne
40,-

Viktige hytteregler
Skriv deg i protokollen straks, først da har du rettigheter på
hytta! Hytta kan ikke benyttes som del av kommersielle turarrangement. Teltere betaler dagsbesøk ved bruk av hytta.
Det er god folkeskikk at familier med barn og medlemmer
over 60 år får fortrinnsrett til køyeplass.

Innbetaling

HVA ER
FRILUFTSLIV?
Ja, hva er friluftsliv? Er det bare turer i kajakk
på yttersiden av Vesterålen, med fiskestang
langs en elvebredd på Andøya, eller langtur
mellom DNT-hytter i Indre Troms? Eller
er moderne aktiviteter som kiting, downhillsykling, surfing og hanggliding like
høyverdig friluftsliv som noe annet? Hva
med båtturen til en av våre utallige strender
rundt om i distriktet? Vannskikjøring? Eller
isfisketuren med snøskuter til fjerntliggende
vann på Finnmarksvidda, lovlig kjørt på en
av de mange skuterløypene som er opprettet? Mange vil nok ha problemer med å
definere vannski og fisketurer med skuter
som friluftsliv. Mens det for andre er like
mye friluftsliv som alt annet. Atter andre vil
i beste fall kalle det for motorsport. Eller vi
også kan snakke om motorisert friluftsliv i
motsetning til det enkle friluftslivet.
Vesterålen Turlag har sine vedtekter forsøkt
å definere det friluftsliv vi vil ha: «Laget
har som formål å fremme det tradisjonelle
og enkle friluftsliv i Vesterålen.» Når vi
plutselig føyer til «tradisjonelt og enkelt»
foran friluftsliv, blir det klarere hva vi har
til hensikt å arbeide med. Men hvor står
da eksempelvis kiting, surfing og sykling i
dette bildet? Friluftslivsbegrepet er definitivt under utvikling. På samme måte som at
«enkel hytte» i 2015 er helt annerledes enn
«enkel hytte» i 1950. Vi rår også over helt
annen teknologi i dag enn for 30 år siden,
som også gjør noe både med muligheter,
sikkerhet og kommunikasjon. GPS, satellitttelefon og skredsøker er noen av de viktigste
eksemplene på dette. Men det kan fremdeles
være enkelt friluftsliv vi bedriver sjøl om
dette er med i sekken. Og vi kan fremdeles
bedrive enkelt friluftsliv sjøl om det legges ut
bilder på facebook mens man er på tur. For

Friluftsliv kan være mye forskjellig.
(Foto: Sølvi Mathisen)

mange er trolig et par elementer viktige for
at en aktivitet skal oppfattes som friluftsliv:
Fravær av støy og at aktiviteten ikke er til
unødig sjenanse for andre. Troms Turlag
oppsummerte dette forbilledlig gjennom
en T-skjorte med påskriften «Vi ferdes med
omtanke».
Hvis vi klarer å ferdes med omtanke, bedriver vi enkelt friluftsliv. I årets turprogram i
denne utgaven av På ræk finner du mange
muligheter til å ferdes med omtanke.
God tur!

Betal hytteopphold i din nett- eller mobilbank til konto
4570.17.08060. Benytt gjerne betalingsblanketten på hyttene
som huskeliste for hva og hvem du betaler for.
På Snytindhytta og Trollfjordhytta kan du også betale kontant
i konvolutt som legges i kassen.
På vår hjemmeside www.dnt.no/vesteralen kan du tegne
og betale medlemsskap, og dermed få medlems-fordelene
allerede nå.

Allergi
Allergiplager er blitt en folkesykdom, og mange av dem som
plages finner helsebot i fjellturer. La din allergiske venn også
få en hyggelig hyttetur. Hold hunden konsekvent unna de
hundefrie hyttene!
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TROND LØKKE
LEDER

Den gode turen
starter hos oss!
Gode rabattavtaler
får du hos oss.

Mat og søppel på hyttene
Sett ikke igjen mat og søppel på hyttene! Det blir det bare
problemer av. Det du har båret opp, klarer du å ta med deg
ned!

Leder

Nøkkelutlån Guvåghytta.

FORSIDA:
På Moelvfjellan,
med kurs for Toralfsbu.
(Foto: Willy Vestå)

SortlanD aS

Telefon 76 12 49 40 Sortland Senter

Guvåghytta var turlagets best besøkte hytte i
fjor. (Foto: Inger Merete Elven)

REKORD I
OVERNATTINGER

BJØRN FIKK PRISEN
Bjørn Eide fikk sist høst overrakt Vesterålen
Turlags hederspris Møysalprisen. Tildelinga
ble behørig omtalt i På ræk nr. 2 i fjor, men
her er altså det fotografiske bevis på at Bjørn
er behørig feiret under ei hyggelig tilstelning
i Kleiva. På bildet ser vi turlagets leder Trond

Løkke (t.v.) overrekke diplomet. Prisen kan
tildeles personer som har gjort en betydelig
innsats for laget over minst ti år. Tidligere
Møysalpris-vinnere er Sølvi Mathisen, Inge
E. Johansen, Gudrun Rasmussen og Tove
Margrethe Vestå. (Foto: Willy Vestå)

ENN OM VI KLEDDE FJELLET?
Willy Vestå skriver i sin leder i medlemsbladet På Ræk, nr. 3/2016 om å bli med
på Naturvernforbundets dugnad for registrering av lutz- og sitkagran utenom granfeltene. Han skriver videre at Vesterålen
Turlag arbeider for planmessig forvaltning
av utmarka, fordi fremmede arter som sprer
seg utenfor regulerte granfelt, blir en trussel
mot friluftsliv, husdyrbruk og gjør all planlegging nytteløs.
Jeg vil forsøke å minne turlagets medlemmer på følgende:
All utmark i Vesterålen har grunneiere.
Flest private. De fleste private grunneiere
har allerede en plan med sin utmark. Jeg
vil minne turlagets medlemmer om at all
påvirkning på planmessig forvaltning må
komme mot en overordnet politisk plan. Og
at registrering ikke rettferdiggjør selvtekt
i nyplantede granfelt, eller øvrig utmark.
Med mindre dette er direkte avtalt med den
enkelte grunneier, og at en er lysende klar
over hvor alle eiendomsgrenser går.
En stor del av granplantinga i Vesterålen
må ses i et historisk perspektiv og alt skogbruk er langsiktig. Mye var plantet i en
tid hvor tanken om sjølberging var selve
grunnmuren for landbruk og skogbruk. Det
var ikke noen selvfølge at en skulle få tak
i materialer til husbygging. Det var svært
vanskelig å få lån til å bygge hus. Dette vet

vi ingenting om i dag. Etter hvert som den
oljesmurte økonomien har gitt oss alle bedre
økonomiske vilkår.
Saunæring og beitebruk kan være
arbeidskrevende og vanskelig økonomisk.
Men jeg kjenner ikke til et eneste saubruk
som er nedlagt på grunn av lutz- eller sitkagran. Svært mange saubønder i Vesterålen
har egen gårdsskog på bruket. Som kan, om
den forvaltes riktig, være et økonomisk tilskudd til bruket.
Arc`teryx-eliten reiser rundt på tur. Med
fly, rundt store deler av verden. Noen i regi
av turlag, andre ikke. De drasser med seg
bakterier, virus, slipper ut store mengder
Co2 på sine flyreiser. Det importeres matvarer, husdyr, insekter og gatehunder, mer
eller mindre kontrollert. Folk bor gjerne i
by, for det er mest miljøvennlig, men kjører SUV, for å nå alle destinasjoner på sine
utflukter på fritiden. De drar på hytta som
gjerne ligger i en solvendt helling nær en
statsfinansiert skogsveg. De bruker den
samme skogsvegen på skitur, og som tilrettelagt anmarsjvei til nærmeste topptur. I
gamle dager, da vi hadde snø, gikk løypemaskinene på de samme skogsveiene. Og om
noen fant på å hugge tømmer i skisesongen,
ble dette omtrent sett på som hærverk, om
det kom i konflikt med nypreparerte løyper.

Trollfjordhytta har med sine 319 overnattinger i 2016 hatt over 30 prosent vekst
fra året før som var gammel rekord med
239 overnattinger. Går vi 10 år tilbake, lå
antall overnattinger på Trollfjordhytta mellom 10 og 20. Det har rett og slett vært en
eventyrlig vekst i antall overnattinger på
denne hytta
Snytindhytta passerer for første gang
1000 overnattinger, og noterte 1033 overnattinger i 2016. For 10 år siden lå antall
overnattinger mellom 300 og 400. Veksten
i overnattinger har rett og slett vært eksplosiv de senere år.
Ingemannhytta kan med sine 151 overnattinger også notere ny rekord fra den
forrige med 131 overnattinger i 2014. Det
er svært bra på denne lille skogshytta med
fire køyer.
Guvåghytta har for andre gang i historien over 1000 overnattinger, og med 1038
overnattinger er det med knappest mulig
margin vår mest besøkte hytte. I hvert fall
hva angår overnattinger. Tas dagsbesøk
med, også uregistrerte, troner Guvåghytta
solid øverst på tronen.
TROND LØKKE

Og nå skal dette «naturfolket» ta opp den
lokale kampen for biologisk mangfold.
Turlagene har i tillegg satt sine direkte
avtrykk i uberørt natur, ved hyttebygging
i høyfjellet og plassering av stålstenger på
toppene.
Dersom vi skal forsvare overordnede
naturverninteresser, så vil klima, temperaturøkning, forurensing av vann og hav, være
de største problemene. Jeg vil derfor oppfordre medlemmene av Vesterålen Turlag, om
å fly minst mulig. Reduser forbruk. Bruk
nærområdet. Sjekk fremmede arter i din
egen hage. Plukk søppel. Ta med saga til
det øverste krattskogbeltet, rydd stiene der.
Og ligg unna sitkagrana i klimaskogen min.
Riktig god tur.
MARITH BENDIKSEN
SØRMELA
På Ræk 1.17
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VESTERÅLEN TURLAG

PÅ TUR I
KUNNSKAPSÅRET
Så kan turlaget vårt igjen tilby et rikt program for alle interesserte. Du kan velge blant
vel 100 ulike aktiviteter, med ulik vanskegrad. Den Norske Turistforening har bestemt
at 2017 er kunnskapsåret. I den forbindelse
har vi prøvd å legge til rette med noen nye
arrangementer med ulike tema og aktiviteter
som blomstertur, padletur, mat på tur, fugletitting, isfiske, pilgrimsvandring, tematurer,
«finn fram», klatring, sykkeltur, trugetur og
mye mer. Ta en titt i programmet og bestem
deg for å være aktiv i kunnskapsåret!
På turlagets hjemmeside www.dnt.no/
vesteralen vil du finne en oppdatert oversikt
over alle turer og en bedre turbeskrivelse
enn tidligere. Dermed skal det være lettere
å få mer informasjon om turen du har lyst
til å delta på. Informasjon om både startsted, lengde, krevende områder underveis
og krav til utstyr. I tillegg annonseres ukas
tur i lokalavisene og på vol.no. Savner du
annonsen, så ta kontakt med turlederen.

Minner også om at Vesterålen Turlag er
aktiv på Facebook, så du finner mye nyttig
info om vår aktivitet der også. Send gjerne
en liten snutt fra turen til facebooksiden!
Det setter vi stor pris på.
De fleste turlagsturer avvikles uten at det
kreves avgift. I tilfelle det kreves avgift så
er det for å dele på utgifter
til skyss eller leie av utstyr.
Vi har et ønske om
å utvide vårt bildearkiv og blir derfor veldig glad om du kan
sende inn noen turbilder til

oss. Skriv på hvem som er fotograf, hvor
bildet er tatt og hva det viser.
Så minner vi om at all deltakelse på
Vesterålen Turlags turer skjer på eget ansvar.
I turprogrammet ser du en gradering som forteller om vanskelighetsgrad.
Graderingen er slik:
Lett tur
Middels tung tur
Tung tur
Strabasiøs tur

Egnet for barn i alderen 6–12 år
Godt egnet for barn, også de aller minste

FELLESTURER
Fre. 13–Søn. 15. jan
SORTLAND
Måneskinnstur til Snytindhytta.
Start fredag kveld fra Djupfjorden.
Djupfjorddalen–Storvannet–BreibarnSnytindhytta. Lørdagen kan man roe
ned på hytta, eller ta seg en skitur i
nærområdet, etterfulgt av felles middag og badstubad. Påmelding til Trond
Løkke, trond.lokke@vkbb.no
Lørd. 11. feb.
ANDØYA
Vi tar turen til Steinheia ved Åse med
truger på. Oppmøte ved Åse montessoriskole kl. 2000. Vi følger veien innover, tar lia opp på sørsiden til postkassen på toppen.Turen tar 2-3 timer. Ha
med truger, staver, dunjakke og andre
klær for å kunne stå ute i kaldt vintervær pluss varm drikke.
Geir Mellem Klæboe, tlf. 908 64 382,
Bjørg Nina Markussen tlf. 990 43 060
Lørd. 11.–Sønd. 12. feb.
VÅGAN
Skitur og overnattingstur til Nøkksætra. Hytta ligger 250 moh ca 4 km
fra Stranda i Svolvær, på nordsiden av
byen. Vi går på ski fra Røde Kors-huset
inn langs eller på Svolværvannene,
avhengig av isforhold, og går opp
Sætra til hytta. Turen tar 1,5 til 2 timer.
4
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Påmelding til Stig Harnes tlf.
909 51 167, stig.harnes@lofotkraft.net
Lørd. 25. feb.
HADSEL
Skredkurs. Teori og praktisk arbeid i
felt. Kursholder: Paul Arne Johansen.
Påmelding: Lill Karin Leinan
lill-karin.leinan@kraftinor.no
Lørd 11.–
sønd. 12. mars
SORTLAND
Fullmånetur og overnattingstur til
Snytindhytta. Start fra p-plassen i
Djupfjorden lørdag formiddag med
retur søndag. Djupfjorden–Storvannet–
Breibarvannet–Snytindhytta.
4–5 timers tur. Påmelding:
Sølvi Mathisen tlf. 979 888 15
Lørd. 11. mars
SORTLAND
Topptur på Galten. Start ved p-plassen
på Frøskelandsfjellet kl. 11.00. Turen
kan gjennomføres på fjellski, men toppturski (telemark, randonée) er nok å
foretrekke. Lena Daren tlf. 958 18 189,
Maria Berntsen tlf. 476 14 995
Sønd. 26. mars
HADSEL
Skitur på tvers av Hadseløya. Start

Ungdomstur aldersgruppe 13–20 år
Seniortur (tempo og lengde tilpasses turgruppen)
fra p-plassen innerst i Vatndalen.
Fagervollheia–Ånstaddalen–Storvannet–Barheia–Melbumoan–Melbu.
5 timers tur.
Christian Bakken tlf. 907 45 945,
Charles Johannessen tlf. 901 69 251
Sønd. 26. mars
ANDØYA
Skitur til Kobbedalsvannet. Start
turen ved avkjørselen til Kobbedalen,
drøyt 1 km vest for Bjørnskinn kirke
- på fylkesvei 974. Derfra går vi på
skogsveien langs østsiden av dalen
forbi Storhaugen og opp til Nedre
Kobbedalsvatnet.
Geir Mellem Klæboe, tlf. 908 64 382,
Svein Nilssen, tlf. 994 58 361,
Bjørg Nina Markussen tlf. 990 43 060
Sønd. 3. april
ANDØY
Skitur i Eikefjelldalen. Start fra
p-plassen i Forfjorden. Forfjorden
–Eikefjelldalen–Buksnesfjorden–
Langvassdalen–Forfjorden. 3–4 timers
tur. Oddbjørn Lockert tlf. 901 85 206,
olockert@gmail.com
Tors. 13. april
BØ
Skitur Bøtunnelen–Kuskaret–
Hellfjord–Jørland. Start fra p-plassen
ved Bø-tunnelen. 5 timers tur.

Hugo Larsen tlf. 996 43 133,
Rolf Hugo Eriksen tlf. 975 94 560
Lørd. 22.–
sønd. 23 april
LØDINGEN
Skitur og overnattingstur til Toralfsbu
med start fra Kanstadbotn. Nils Erik
Bakke tlf. 901 99 868. Påmelding til
Jan Paulsen tlf. 909 31 960
Lørd. 22. apr.
HADSEL
Skitur i Kongsmarka i Raftsundet. Vi
gjør oss kjent med et mektig turområde. 6 timers tur.
Charles Johannessen tlf. 901 69 251
Fred. 21.–
sønd. 23. april
SORTLAND
Vårskitur til Norges råeste toppturhytte, Snytindhytta. Med skiene på ryggen
bærer det opp på Vangpollheia, hvor
det på denne tiden av året er kanonskiføre inn til hytta. Bestigning av
Snytinden på lørdag og om føret gir
oss muligheten, før det blir saltkjøtt
til middag og påfølgende badstuebad.
Påmelding til Trond Løkke,
trond.lokke@vkbb.no

Torsd. 11. mai
ØKSNES
Ettermiddagstur på kajakken i
Lifjorden. Dette er en godt skjermet
fjord med ei fin strand midt i fjorden og
litt holmer og skjær å gjøre strandhugg
på. Vi møtes på Toftenes sjøhuscamping kl. 1730 og bestemmer beste rute
etter vær og vind. For å delta må du ha
eget padleutstyr, egnet påkledning og
kunne kameratredning. Påmelding til
Marian Leonhardsen tlf. 917 66 920
Lørd. 27. mai
VÅGAN
Vi besøker Dronningvarden på
Stortinden i Raftsundet. Start kl. 11.00
fra Årstein. Ca. 4 timers tur. Ragna
Renna, ragna.renna@gmail.com
Sønd 28. mai
BØ
Tur i lett terreng, fra Ringstad til
Klaksjord og tilbake. Start fra p-plassen
ved Ringstad bygdehus. 5–6 timers tur.
Oddbjørn Klaussen tlf. 917 96 336
Onsd. 31. mai
ANDØYA
Kveldstur på Arnipa. Start fra ”Toyota”
på Saura kl. 2000. 2–3 timers tur.
Torill Johansen tlf. 922 88 849,
Rita Nilssen tlf. 977 09 826
Onsd. 31. mai
HADSEL
Ettermiddagstur på Stålberget,
Hadseløya. Start fra p-plassen i
Vatndalen. Ca. 3 timer.
Silje Tømmerås tlf. 997 44 795,
Vigdis Skorpen tlf. 412 99 309
Onsd. 7. juni
ANDØYA
Ettermiddagstur på Durmålshaugen.
Start fra Møsje kl. seks. Ved klart og
fint vær gjennomføres turen som er
rundtur mot Høghalsan og går ned
Haugnesaksla og følger stien fra lavvoen i Mørsje tilbake til parkeringsplass. Ca. 3 timers tur. Bjørg Nina
Markussen tlf. 990 43 060, Laila Sollie
Lørd. 10. juni
BØ
Norddalstinden. Starter fra Storhaugen
i Ryggedalen og følger sti opp på
Norddalstinden.
Anne Røstberg tlf. 994 69 170
Anlaug Pedersen tlf. 950 72 832
Fred. 16.–
sønd. 18. juni
SORTLAND
Sommerdugnad på Snytindhytta.
Påmelding til:
Thomas Stigen tlf. 911 04 783
Lørd. 17. juni
BØ
Sommerdugnad på Guvåghytta.
Påmelding til:
Anne Røstberg tlf. 994 69 170
Sønd. 18. juni
ANDØYA
Andøya på tvers. Oppmøte ved

Bjørnskinn kirke kl.11.00 Vi samordner kjøring til nedre Nupvatn.
Rute: Vakkerdalen, Resmålstinden,
Kobbedalsskaret, Småklempan, Nøss.
Påmelding Tor Arne Vik tlf. 911 66 947
Onsd. 21. juni
ØKSNES
Snykolla – ettermiddagstur. Vi bestiger Langøyas høyeste fjell fra sørsiden.
Med start fra Steinland, Klubbnesset.
Bengt Stian Nilsen tlf. 9517094
Fred. 23.–
sønd. 25. juni
SORTLAND
Helgetur til Snytindhytta med topptur på lørdagen. Maks antall deltakere
15. Nils Erik Bakke tlf. 901 99 868.
Påmelding til:
Jan Paulsen tlf. 909 31 960
Fre. 23. juni
HADSEL
Hadseløya på tvers, kveldstur start
kl.1800, fra grushola i Bergvik.
Bervikvatnet – Nils-svensktinden –
Motinden – Sæterfjellet – Ånstad.
Ca. 6 timer.
Christian Bakken tlf. 907 45 945,
Michael Ulvær tlf. 918 70 740
Lørd. 24. juni
HADSEL
Fra Fallvika i Raftsundet går turen opp
på sørsiden av Fallvatnet og videre over
skaret mot Stordalen. Så passeres
vannene i Stordalen og videre følger
vi en god sti ned til Myrlandsbotn.
Påmelding til:
Jan Reinertsen tlf. 959 03 805
Sønd. 25. juni
BØ
Båttur med lokalhistorisk vandring
på Gaukværøya. Kjentmann og forteller deltar. 5 timers tur. Pris kr. 300
medl./400 ikke-medl. Påmelding til
Ola Olaisen tlf. 971 75 097
Lørd. 1. juli
ØKSNES
Familietur til Tindsøya i Øksnes
Vestbygd. Vi tar hurtigbåten til Tinden,
besøker familien Halmøys handelssted,
koser oss med bål og matpakken i fjæra
før vi vandrer fra Tinden til Skipnes.
Påmelding til Tove og Willy Vestå,
tlf. 76 12 28 92/416 73 425,
willy.vesta@vkbb.no
Sønd. 2. juli
ØKSNES
Ettermiddagstur og rundtur i Alsvågfjellene: Nonskollen, Lielvtinden,
Nattmålstinden med retur via vannverket og lysløypa. 5 timers tur.
Bengt Stian Nilsen tlf. 95170945
Sønd. 9. juli
ØKSNES
Dronningruta. Turen gjennomføres
i rolig tempo, med start fra Stø kl.
1000. Vi følger stien langs fjæra via
Skipssanden til Langvadalen, opp til
Nyksundskaret, Finngamheia, så over
Kjølen og ned på Stø.
Kyrre Brun tlf. 481 25 796

Sønd. 16. juli
BØ
Båttur med lokalhistorisk vandring
på Gaukværøya. En klassiker på turlagets program, må oppleves! 5 timers
tur. Pris kr 300 medl./400 ikke-medl.
Påmelding til:
Ole Olaisen tlf. 971 75 097
Sønd. 16. juli
KVÆFJORD
Bestigning av Reinspælen (1118 m),
høyeste topp i Tverrelvtindan mellom
Sigerfjorden og Gullesfjorden. Meget
luftig. 9 timer. Karlot Bømark tlf. 918
51 819, Kjartan Jensen tlf. 907 43 611
Sønd. 23. juli
HADSEL
Tur til Trollfjordhytta. Nordlandsjekta
«Brødrene» fra Melbu til Austpollen,
vandring til Trollfjordhytta ved Isvatnet
og videre ned til Trollfjorden, hvorfra
«Brødrene» gjennom Raftsundet tilbake til Melbu. 9 timer. Påmelding til:
Hugo Larsen tlf. 996 43 133
Sønd. 30. juli
BØ
Båttur med lokalhistorisk vandring på
Gaukværøya. En klassiker på turlagets
program! Kjentmann og forteller deltar. 5 timers tur. Pris kr 300 medl./400
ikke-medl. Påmelding til:
Ole Olaisen tlf. 971 75 097
Fred. 4. –
sønd. 6. aug.
ANDØYA
Tre topper på tre dager på Andøya.
Overnatting ved Marmelkroken. Maks
antall deltakere 20. Påmelding til:
Jan Paulsen tlf. 909 31 960
Lørd. 5. aug.
KVÆFJORD
Topptur til Bukketinden som er
Kvæfjord sørligste punkt. Start fra
Sørdalen (ved tunnelåpningen). Nedre
Matvatnet–Bukketinden. Ca. 8 timers
tur. Christian Bakken tlf. 907 45 945,
Eirik Alst
Torsd. 10. aug.
SORTLAND
Padletur i kajakk fra Dalsand i
Sigerfjorden, enten innover fjorden
eller rundt Åserøya. Start kl. 17.30.
For å delta må du ha eget padleutstyr,
egnet påkledning og kunne kameratredning. Påmelding til:
Marian Leonhardsen tlf. 917 66 920
Lørd. 19. aug.
ØKSNES
Fra Barkestad tar vi turen opp på
Blåtinden. Så inviteres turfølget til et
enkelt måltid på brygga på Austringen.
Turid Nilsen Påmeld. sms 913 09 082,
Helene Hilde tlf. 915 73 863
Lørd. 26. aug.
BØ
Utskor–Møkland. Tar turen inn
Utskordalen og opp på Hesthausen.
Kommer så inn på Dronningruta i
Bø og følger denne ned Risdalen til

Sletten og Møkland. Anne Røstberg
tlf. 994 69 170. Påmelding til:
Anlaug Pedersen tlf. 950 72 832
Sønd. 27. aug.
ANDØY
Topptur Svinfoten/Storrapa (817 moh).
Oppmøte i krysset F82/972 Lovika.
Derfra samordnes skyss til kraftverket
i Lovika. Vi passerer et felt med hvit
kvarts, som skal være Norges eneste!
Geir Mellem Klæboe, tlf. 908 64 382,
Svein Nilssen tlf. 994 58 361
Sønd. 3. sept.
HADSEL
KOM DEG UT DAGEN: 10 toppers
tur i eget tempo med registret start
og premie ved innkomst: Kleksura,
Lauklitinden, Storbåtsegga, Småtindan,
Kalvdalsheia, Kjørstadhalsen, Kjølen,
Kvannkisttinden, Torghatten og
Skavnakktinden. Egen komite.
Fred. 8.–
sønd. 10. sept.
LØDINGEN
Tur til Toralfsbu i samarbeid
med Harstad Turlag med start fra
Fiskefjorden. Topptur på lørdag og
besøk på Håkonsbu på søndag når vi er
på hjemveien. Felles middag på lørdag.
Maks antall deltakere 12.
Nils Erik Bakke tlf. 901 99 868.
Påmelding til:
Jan Paulsen tlf. 909 31 960
Sønd. 17. sept.
ØKSNES
Tur på Stavtinden (604 moh).
Jan Ståle Fredriksen tlf. 916 93 349,
Betty Pedersen
Sønd.17. sept.
ANDØY
Velkommen til Andøyas høyeste punkt.
Topptur på Kvasstinden (750 moh).
Geir Mellem Klæboe tlf. 908 64 382,
Svein Nilssen tlf. 994 58 361
Lørd. 23. sept.
ØKSNES
Historisk vandring Tinden – Vinje –
Skipnes- Jarbakken med kjentmann
Trond Torgvær. Påmelding til:
Trond Torgvær tlf. 992 48 197
Lørd. 7.–sønd. 8. okt.
HADSEL
Fottur til Trollfjordhytta fra
Trollfjorden. Båt fra Digermulen til
Trollfjorden. Maks antall deltakere
8. Nils Erik Bakke tlf. 901 99 868.
Påmelding til Jan Paulsen tlf. 909
31 960
Fred. 26–
sønd. 28. jan
2018
Måneskinnstur til Snytindhytta.
Start fredag kveld fra Djupfjorden.
Djupfjorddalen-Storvannet-BreibarnSnytindhytta. Lørdagen kan man roe
ned på hytta, eller ta seg en skitur i
nærområdet, etterfulgt av felles middag
og badstubad. Påmelding til:
Trond Løkke, trond.lokke@vkbb.no
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FRAKKMANNEN – EN KLASSIKER
Klyving på Frakkmannens luftige rygg. Midnattstur på Frakkmannen ved Sigerfjord er i ferd med å bli en klassiker på Fjellsportgruppas juni-program,
og 2017 blir intet unntak. Denne turen langs fjellryggen mellom Kjerringnesdalen og Sigerfjorden har Gårdsdalstinden (786 moh) som høyeste
punkt. (Foto: Steinar Kjeldsen)

jellsportgruppa kjører også i
F
år natt-tur til Frakkmannen.
Den er ikke for personer med

høydeskrekk eller dårlig form,
og bør gjennomføres i godt vær.
Turen starter klokka 18 og varer
cirka seks timer.
Vi starter ved parkeringsplassen nedenfor Sigerfjord
kirke. Herfra følges veien oppover og følger så merket tursti
til Galten. Dette er en virkelig
steil bakke til platået på 500

moh nås. Videre opp mot toppen av Frakkmannen er det litt
slakere. Herfra følges eggen over
Vardtinden, Olderskogtinden og
Gårdsdalstindan. Underveis er
det partier som er utfordrende.
Smale egger, bratte heng, steile
glatte skrenter. Flere plasser er
det mye løs masse som må forseres med varsomhet.
Det tas sikte på to spisepauser. Den siste på turens høyeste punkt 786 moh. Herfra

til Gårdsdals-skardet og videre
ned Bjørnlia er det bratt og
ganske ulendt. Vi biler fra
Sigerfjordtunellens østside

FJELLSPORT
Lørd. 4. feb.
HADSEL
Tinderangling Hennesheia–Sørtindryggen Til dels luftig tur med tau,
seler, isøks og stegjern. Påmelding til
Jan Reinertsen tlf. 959 03 805
Lørd. 25. feb.
HADSEL
Skredkurs. Teori og praktisk arbeid i
felt. Kursholder: Paul Arne Johansen
Påmelding: Lill Karin Leinan,
lill-karin.leinan@kraftinor.no,
tlf. 90 52 20 31
Lørd. 18. mars
VÅGAN
Torskmannen og Breitinden, vi tar
6
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to topper med utgangspunkt fra
kraftstasjonen i Kvitfors, Vågan.
Krever at du kan kjøre i bratt lende.
Skredsøker, søkestang og spade påkrevet. Påmelding til:
Remi Vangen tlf. 413 48 413.

Sønd. 28. mai
VÅGAN
Higraftinden, vi bestiger Lofotens høyeste fjell. Karlot Bømark og Lars Rask.
Påmelding tlf. 990 41 421

Lørd. 22. april
LØDINGEN
Strandstinden, topptur med start fra
Fiskfjorden. Krever at du kan kjøre
i bratt lende. Skredsøker, søkestang
og spade påkrevet. Påmelding Remi
Vangen tlf. 41348413

Fred. 9. juni
SORTLAND
Nattur på Galten – Frakkmannen –
Gårdstinden. Start fra Sigerfjorden
kl. 18.00. Kjartan Jensen og Karlot
Bømark, Påmelding tlf. 907 43 611

Fred. 28.–sønd. 30. apr.
HADSEL
Trollfjordhytta – fjellsportsamling.
Påmelding Lars Rask tlf. 990 41 421.

Sønd. 25. juni
HADSEL
Hadseløya i vinkel, krevende og
luftig tur innom 8 topper. Start

tilbake til parkeringsplass ved
kirken.
KARLOT BØMARK

fra Stokmarknes. Påmelding til:
Tom Lassesen, tlf 91716552
Lørd. 26. aug.
ØKSNES
Klotinden, Start på parkeringlike nord
for Strengelvågfjorden. Maks 10 deltakere. Påmelding til:
Bengt Stian Nilsen, tlf 951 70 945
Lørd. 2. sept.
LØDINGEN
Sneisatind, Lødingen – sikring og rappellering. Påmelding til:
Kjartan Jensen tlf. 907 43 611

SENIORTURER
va er spesielt med en seniH
ortur? Det er ikke slik at
alle seniorturene er korte og går

i et lett terreng. Det er ulik vanskegrad på seniorturene også.
Derfor er det viktig at du innhenter informasjon om turen hvis
du er usikker på om den passer
for deg.
Har du lyst til å være med
på en seniortur i en annen
kommune og ønsker å høre
Onsd. 24. mai
HADSEL
Holmsnes – Årnesan – lett vandring
langs stien fra Holmsnesbygda med kaffekos i Årneshytta. Svein Åge og Anne
Marie Jensen tlf. 970 32 201
Onsd. 31. mai
ØKSNES
Fra Tranosen tar vi turen ut til fyret
på Gisløyskaga.
Erling Berg tlf. 906 25 449, Einar
Høydal og kjentmann Lars Hermansen.
Onsd. 31. mai
HADSEL
Vi tar turen fra Lekang til Melbu
sammen med Lofoten Turlag.
Leiv Tormod Hansen, Torill H. Hansen
tlf. 470 38 496, Knut Nyborg tlf.
975 01 245 med flere.
Sønd. 4. juni
BØ
Pilgrimsvandring, vi følger gamle kirkevei fra Brenna til Bø kirke. Fugle-titting
underveis. Kaffe på kirkebakken. Turen
avsluttes med gudstjeneste i Bø kirke.
Inga Bendiksen tlf. 917 28 067
Onsd. 7. juni
VÅGAN
Sammen med Lofoten Turlag tar
vi turen på Stortind ved Årsteinen
og besøker Dronningvarden.
Kontaktperson VT Aud Eide tlf.
951 61 817
Sønd. 11. juni
BØ
Fugle- og blomstertur til Sandvika.
Oppmøte på Joker Eide kl. 11.00.
Inga Bendiksen tlf. 917 28 067
Onsd.14. juni
HADSEL
Vi tar turen opp Lekangdalen til
Ørnheihytta. Start kl. 11.00 fra p-plassen i Lekangdalen.
Bjørg Johansen tlf. 977 73 726 og
Elbjørg Hagen tlf. 481 11 342.
Onsd. 21. juni
SORTLAND
Tur til Turlagsstua. Start ved skibua i

om noen andre i nabolaget har
tenkt det samme, kan du gå inn
på Facebook og skrive en melding under turomtalen. Så får
du håpe at noen andre som også
har tenkt å delta ser meldingen
din og tar kontakt.
Hvis du er forhindret i å
komme deg til startstedet for
turen, kan du ta kontakt med
turleder og høre om kjøring kan
samordnes.
Vestmarka. I dårlig vær tar vi kaffen
inne i hytta.
Ole Berntsen tlf. 417 65 702
Onsd. 21. juni
ØKSNES
Seniorer inviteres til en rolig og fin tur
rundt Melen. Ta med kaffe og niste.
Elida Arnesen tlf. 909 52 105
Sønd. 25. juni
SORTLAND
Tur til Nattmålsheia/Varden. Oppmøte
ved gartneriet tidl. Kleiva landbruksskole. Turen vil ta ca 3 timer inkl.
pause. Ragni M. Kolstad tlf. 958 70 491

Liv i lavvoen. Fra høstens seniortur til lavvoen i Lekangdalen hvor Olav
Berg (t.v.) og Roald Mathisen sto for det musikalske. En hyggelig turopplevelse i et fint turterreng. (Foto: Karin Sørensen)

Onsd. 28. juni
ØKSNES
Vandring med kjentmann på Dyrøya
tur retur Østringen–Barkestad.
Anfinn og Vigdis Olsen tlf. 404 92 420

Onsd. 23. aug.
SORTLAND
Tur til lille Urtinden, Maurnes/Liland.
Marvell Hansen tlf. 979 71 854

Onsd. 28. juni
SORTLAND
Tur langs Selnesvannet, Frøskeland.
Start ved brua over Selneselva.
Herbjørg Lunde Brenna, tlf. 951 63 347

Onsd. 23. aug.
BØ
«Veien som aldri ble» og andre historier fra Jørnfjord- og Klaksjordområdet.
Vi tar turen fra Oppsåta til Klaksjord
med kjentmenn:
Torfinn Steffensen tlf. 416 67 559

Onsd. 9. aug.
HADSEL
Vandring fra Vatndalen til Ånstad.
Olav Berg tlf. 415 28 856 og
Knut Nyborg tlf. 975 01 245
Onsd. 16. aug.
HADSEL
Besøk Arthur på Strønstad som vil lede
an rolige gåturer i ulike områder mellom Strønstad og Delp. Vi tar ferga kl.
09.50 fra Melbu og møter ved tresmia
kl. 11.00. Her tar Arthur imot, viser
rundt, forteller og leder an fotturer
i området. Olav Berg tlf. 415 28 856
Onsd. 16. aug.
BØ
Holsnakken rundt med start fra
Lunahallen.
Torbjørg Wangen tlf. 478 40 339 og
Ann-Elise Bakkejord tlf. 482 16 130
Onsd. 23. aug
ØKSNES
Tur til Reinøysundet.
Inger Reinholdsen tlf. 908 13 968

Sønd. 27. aug.
BØ
Tur til Heggedalen Astrid Ramberg
tlf. 913 80 850 og kjentmann Hildur
Klaussen tlf. 915 58 417.
Onsd. 30.aug.
HADSEL
Teiganvannet rundt. Møt kl. 1100 ved
Taxibua på Stokmarknes. Vi samordner
kjøring. Anne Margrete Torseter tlf.
481 48 716
Onsd. 6. sept.
HADSEL
Ettermiddagstur (start kl. 18.00) og
lett historisk vandring i Taneset. Bjørn
Eide tlf. 915 63 838
Onsd. 6. sept.
SORTLAND
Tematur og lett vandring fra slalombakken langs den samiske stien til gammen
og Middagsvannet. Georg Ellingsen tlf.
901 55 868.

Onsd. 6. sept.
ØKSNES
Seniorer inviteres til en rolig og fin tur
rundt Melen. Ta med kaffe og niste.
Elida Arnesen tlf. 909 52 105
Onsd. 6. sept.
ANDØY
Åse–Mellomheia – vi følger fjellveien
og tar ei historisk vandring langs fjellfoten. Svein Nilssen tlf. 994 58 361 og
Terje Vollan tlf. 416 04 870
Onsd. 13. sept.
ØKSNES
Tur til Reinøysundet. Vi starter fra
Attsommerøya kl. 11.00 og tar turen
til Øysanden og Reinøysundet.
Edvard Knudsen tlf. 480 49 039
Onsd. 13. sept.
HADSEL
Med fin utsikt og gode historier fra
gamle dager. Start fra vannbassenget
ved Grønnåsen. Turen går først til
Nesbakken. Deretter bål og kaffekok
ved Skomakersteinen. Til slutt går vi
til Hamran og restene av Thodehytta,
før vi går ned igjen til startpunktet.
Ivar Mikalsen tlf. 975 38 189
Onsd. 13. sept.
ANDØYA
Fra Vassosen tar vi turen Hauan rundt,
på Bleik med kjentmann. Turen starter
kl. 11.00 og tar vel 2 timer.
Alvhild Norheim tlf. 975 99 023
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til Ånesteinen. Under Ånesteinen
er det ei stor hule og her skjuler det
seg en hemmelighet. Kjentmann
Kenneth Glad vil fortelle underveis.
4 timers tur. For barn over 5 år.
Kenneth Glad tlf. 480 74 563,
Camilla Lauksund tlf. 959 03 805
Sønd.21. mai
BØ
Familietur fra Sundshammeren til Survika. Fra Sundshammeren tar vi turen
bak Sundsåsen og Litjskata til Survika.
En fin tur i et spennende terreng.
Torfinn Eide tlf. 905 58 907
Sønd. 5. mars
SORTLAND
Isfisketuren til et vann i nærheten av
bilvei med turleder Torgeir Kristiansen
tlf. 414 42 368. Valg av sted avhenger
av vær og vind og info legges ut på
hjemmesiden.
Sønd. 12. mars
SORTLAND
Hundekjøring på Vik. Familiedag
ved Sortland Villmarkssenter kl
11.00–15.00. Hundekjøring i puljer.
Bål i lavvoen og kos med hundene.
Deltakeravgift kr 150,- per familie.
Heidi Høve tlf. 917 87 534,
Ragni M. Kolstad tlf. 958 70 491,
Marvell O. Hansen tlf. 979 71 854,
Inger Merete Elven tlf. 926 97 930
Sønd. 19. mars
HADSEL
Aking og skilek i Lekangdalen, med
start fra p-plassen kl. 11.00.
Katrine Kristiansen tlf. 997 45 466
Lørd. 1. april
SORTLAND
Barnas turlag, Bjørklundparkens venner og Vesterålen fugleforening inviterer til en familiedag med fuglekasser i Bjørklundparken. Parkering ved
Blåbyhallen, start kl. 11.00. Barna lærer
om fugler, hvordan man henger opp
fuglekasser og hvordan man besøker
kassene. Det blir bål, så ta med mat
og drikke. Arrangementet varer ca. 3
timer. Vi ønsker å etablere en «fuglepatrulje» der barna følger med «sine»
kasser våren 2017. Senere treffes vi
igjen i Bjørklunparken for å dele fugleobservasjoner. Dato for dette avtales
nærmere. Vibeke Suhr tlf. 473 19 471,
Ole Petter Bergland tlf. 918 60 003
Onsd. 10. mai
HADSEL
Kveldsmattur til Skomakerstein på Grønnåsen. Sølvi Mathisen tlf. 979 88 815
Sønd. 14. mai
ANDØY
Familietur til lavvoen i Kobbedalen.
Tove-Laila Haraldsvik tlf. 470 96 666
og Wanja Bordewich tlf. 400 80 242.
Sønd. 14. mai
SORTLAND
Familietur til Ånesteinen i Djupfjorden.
Møt kl. 11.00 ved bommen til skogsveien som går inn Djupfjorden. Kjøring
samordnes til Djupfjordbotn. Herfra
følges god sti ca. 200 høydemeter
8
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Tirsd. 30. mai
SORTLAND
«FINN FRAM» i samarbeid med
Sortland Orienteringslag i nærområdet til Lamarka skole. Det viktigste for
å lære kart er å komme seg ut og prøve i
terrenget. Vi går i grupper og kombinerer litt teori og enkle praktiske øvelser.
Etterpå koser vi oss rundt bålet. O-laget
ordner med bålmat.
Veronica Hjelle tlf. 902 88 042
Tors. 1. juni
HADSEL
«FINN FREM» i samarbeid med
Stokmarknes O-lag.
Jens Olav Hessen tlf. 974 14 194 og
Sølvi Mathisen tlf. 979 888 15
Sønd. 5. juni
ANDØY
Kanotur langs vassraet på Bleiksvatnet.
Padler gjennom Mjåsundet og drar
kanoene noen meter og over til
Mikkelvatnet. Der går vi i land på
holmen og griller pølser på bålpanne.
Vi padler litt rundt på Mikkelvatnet før
vi tar samme ruta tilbake. Varighet 2–3
timer. Påmelding til:
Bodil Norheim tlf. 905 30 156 eller
Rolf Solvoll tlf. 902 81 772
Onsd. 7. juni
ALLE KOMMUNER
OPPTUR 2016 – et tilbud til alle 8.
klassingene. Organiseres av Remi
Vangen og Sølvi Mathisen
Tors. 8. juni
BØ
Fisketur til Grubbkollvatnet. Vi møtes
kl. 1800 på snuplassen ved veis ende på
Grimstad. Ta med fiskeutstyr og klær
etter vær. Bålkos blir det også.
Anne Røstberg tlf. 994 69 170,
Torfinn Eide tlf. 905 58 907,
Anlaug Pedersen tlf. 950 72 832
Sønd. 11. juni
ØKSNES
Tur til Stavdalen.
Siv Anne Stavøy tlf. 412 05 658
Sønd. 11. juni
BØ
Fugle- og blomstertur til Sandvika.
Oppmøte på Joker Eide kl. 1100.
Inga Bendiksen tlf. 917 28 067
Sønd. 18. juni
SORTLAND
Topptur på Svellingen. Turen går fra
gamle vannverket på Maurnes kl. 11.00.

Vi følger en god sti /vei før vi starter på
oppstigningen mot Svellingen.
Renate Rasmussen tlf. 940 32 727

barneløype med naturdti og fiksecamp:
Kleksura, Nils Persavatnet, Torghatten
og Skavnakktinden. Egen komite

Onsd. 28. juni
SORTLAND
Kveldsmattur til Storliheia. Møt ved
Kleiva Bygdehus kl. 17.30. Vi går fra
utmarksporten i Bødalen, følger skiløypetraseen et stykke nordover før
vi tar av på stien opp Steinbakkan
og videre opp mot Storliheia. Her
oppe lager vi bål og spiser kveldsmaten mens vi nyter den flotte utsikten
over Sortlandssundet og Sørbygda.
Underveis ser vi etter sauer og lam som
nettopp er sluppet i marka. Ta med en
liten godbit til dem også. Turen tar ca to
timer. Veronica Hjelle tlf. 902 88 041

Sønd. 10.sept.
ANDØY
Fisketur til Steinsvatnet ved Bleik.
Torill Johansen tlf. 92 288 849 og
Clas-Einar Jacobsen tlf. 944 71 668

Torsd. 27. juli
BØ
I samarbeid med Reginedagene arrangeres familietur og fortellerstund i
Sinahula ved Eidet i Bø, der Regine
Normann satt og skrev sine eventyr.
Oppmøte ved parkeringen til Malnes
Krk på Eidet kl. 11 00. Ta med lommelykt! Gørill Karlsen tlf. 975 83 371
Sønd. 30. juli
ANDØY
Spøkelser i Børra. Ettermiddagsvandring på Andøya for hele familien,
med planlagt start nord på Nøss. Innom
Bukkekjerka. Ca. 3 timer.
Inge Johansen tlf. 917 66 020
Onsd.16. aug.
HADSEL
Klatring på Taen. Værforbehold Påmeld.:
Sølvi Mathisen sms 979 88 815,
Lasse Uppmann tlf. 918 98 884
Lørd. 19. aug.
SORTLAND
Sykkeltur til Osvolldalsvannet, med
start kl. 1400 på p-plassen i Osvolldalen 800 m fra hovedveien. Vi anbefaler denne turen for barn i sykkelvogn,
eller barn som sykler selv og har minimum 24” hjul. Distansen er for lang for
mindre sykler. Husk hjelm. Ved vannet
blir det båling, ta med mat og vedpinne.
Vibeke Suhr tlf. 473 19 471 og
Renate Rasmussen tlf. 940 32 727
Sønd. 20. aug
ANDØY
Topptur til Vetten på Dverberg.
Rikke P. Johannessen tlf. 993 47 878
Sønd. 20. aug.
BØ
Familietur til lavvoen på Revelten.
Nils Erik og Hilde Klaussen
tlf. 416 32 370/975 37 429
Sønd. 27. aug.
ANDØY
Familietur til Høyvika.
Tove-Laila Haraldsvik tlf. 470 96 666
og Wanja Bordewich tlf. 400 80 242
Sønd.
3. sept.
HADSEL
KOM DEG UT: 5-toppers tur på
Søndre Langøya i eget tempo. Egen

Lørd. 16. sept.
ØKSNES
Sopptur i Øksnes med matlaging i
marka. Start fra Esso kl. 1600 Ingrid og
Kyrre Brun tlf. 482 07 886/481 25 796
Torsd. 21. sept.
HADSEL
«Mat på tur». Vi tar turen til Gryttingvannet (kl. 17.00), sanker sopp og
bær og lager et lekkert turmatmåltid.
Marthe Henriksen tlf. 941 51 303 og
Lena Daren tlf. 958 18 189
Lørd.30. sept.
ØKSNES
Ettermiddagstur og familietur i
Klodalen, med bildelotto og lek. Start
kl. 1600 fra p-plassen til Klodalen.
Elin Nilsen tlf. 928 08 687
Lørd. 21. okt.
SORTLAND
Kveldsmattur med hodelykt på til
Lomtjønnåsen. Bålkos.
Frank Steiro tlf. 416 83 732
Lørd. 21. okt.
HADSEL
Skumringstur og fortellerstund ved
gammen i Hadselåsen.
Kate og Steinar Jakobsen tlf. 977 73 741.
Lørd. 11. nov.
ANDØY
Lommelykttur til lavvoen i Mørsje. Vi
inviterer små og store turgåere til hyggelig familietur i Andenesmarka. Start
fra den gamle fjellheisen.
Torill Johansen tlf. 92 288 849,
Tove-Laila Haraldsvik tlf. 470 96 666
Sønd. 3. des.
ANDØY
Julebord i friluft. Start kl. 12 ved den
gamle fjellheisen i Andenesmark. Tur
til lavvoen i Mørsje. Ta med lommelykt.
Vi lager bål og koser oss med medbrakte godsaker, fenalår og flatbrød. Litt
nissegodt til barna blir det også. Turen
varer ca. 3 timer.
Torill Johansen tlf. 922 88 849 og
Tove-Laila Haraldsvik tlf. 470 96 666
Sønd. 3. des
HADSEL
Julebord i friluft på Årnesan. Start kl.
1100 fra p-plassen ved Holmsnes kirkegård. Sølvi Mathisen tlf. 979 888 15
Sønd. 3.des
SORTLAND
Julebordtur i friluft.
Vi inviterer alle små
og store opp til
Lomtjønnåsen.
Børre Stranda og Kristine
Røiri tlf. 952 73 297

Det blir påskeåpent på Turlagsstua
også i år. (Foto: Renate Rasmussen)

INVITERER TIL

PÅSKEKAFÉ

et er etter hvert blitt en tradisjon at Barnas
Turlag arrangerer påskekafe på Turlagstua,
D
og i år er det ekstra stas å invitere folket opp og

inn i stua som nå er blitt turlagets egen.
Kafeen har åpent hele palmehelga, og fra
og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag.
Åpningstider blir nærmere annonsert. Det vil
bli salg av sveler, vafler, kvikklunsj, saft, kaffe og
kakao. Det jobbes også med å få til aktiviteter for
barna utenfor hytta.
Turlagstua ble formelt overtatt av Vesterålen
Turlag 15. september 2016. Markeringen ble lagt
til turlagstua, hvor folk var invitert opp for å være
med på overtagelsen, samt komme med innspill
om den videre driften av hytta. Det kom mange
synspunkter og forslag under møtet, og i etterkant
er det blitt dannet et interrimstyre som fungerer
inntil et mer fast styre og styreleder er kommet
på plass. Interrimstyret har gjort mye arbeid med
å vurdere hvilke tiltak som trengs å settes i gang
raskt, samt mer langsiktig planlegging for å gjøre
hytta mer egnet til videre drift.
Blant de tingene som blir gjort før påskekaféen

HAR DU LYST TIL Å BIDRA
PÅ TURLAGSSTUA I PÅSKA?
Vi trenger folk til å stå i kaféen, og å gjøre andre
oppgaver. Har du noen gode ideer til aktiviteter
utenfor/inne i Turlagsstua? Vi hører gjerne
fra deg! Ta kontakt med Camilla Lauksund på
mobil: 95903805.

åpner, er å få satt inn ny vedovn i stua, rydde, vaske
og brannsikre hytta. I løpet av våren vil det bli sett
nærmere på løsninger til vann og strømforsyning,
et større område rundt hytta vil bli inngjerdet og
nødvendig vedlikehold vil igangssettes.
På sikt vil det bli bygget nytt utedo, vedskjul/
redskapsbod og tilsynskvarter. Det planlegges
ombygging av hytta ved å senke taket i stua og
bygge hems. Dette vil kunne gi mange flere soveplasser, samt minske takhøyden i hytta.
Demningen til Presttjønna er havarert og
området er forsumpet og lite attraktivt slik det
fremstår i dag. Første steg med klassifisering av
dammen er gjennomført etter ei befaring med
NVE og påfølgende rask saksbehandling. Neste
steg er å beskrive en løsning for utbedring og en
plan for gjennomføring. Interrimstyret ser ikke for
seg at det blir noen ordinær drift av Turlagsstua før
selve hytta er ombygd og sanitære forhold er utbedret. Det er allikevel satt opp turer til Turlagsstua i
årets turprogram, og det gis mulighet for å benytte
seg av hytta (koke kaffe, fyre i ovnen) om ønskelig.

Kveldsmatturer er en populær aktivitet i regi av Barnas Turlag. Det er
artig å møtes i marka, til lek og konkurranser og så avslutte med felles
kveldsmat. (Foto: Sølvi Mathisen)

Mat på tur: Det finnes flere alternativer til pølse med brød. (Foto: Sølvi
Mathisen)
Bli med på fisketuren til
Steinsvatnet ved Bleik. Ida synes
det er kjempeartig å få fisk. (Foto:
Katrine Kristiansen)

CAMILLA LAUKSUND

TRENGER FLERE FOLK
TIL DUGNAD
Turlagstua trenger flere folk til dugnadsarbeid og i hyttestyret som etter hvert skal
komme på plass. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med Thomas Stigen på mobil: 91104783

På Ræk 1.17
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AUSTAFØRR
Toppen av Snytinden (980 moh) ved Toralfsbu er flat som ei pannekake. Men snart bærer det nedover ryggene i god fart. Bilde er tatt mot nordvest,
og det meste vi ser er Kvæfjord. (Foto: Willy Vestå)

Ennå er det langt til vår,
langt til rogn i blomstring står.
Sov, du vesle spire,
ennå er det vinter.

oen strofer fra barndommens sangN
timer på Kvitskolen rinner oss i hu,
her vi stabber opp Rolfveien i sikksakk fra
Moelva i Gullesfjorden, bærende på fjellski
og tunge sekker. Forventningsfulle som, ja
nettopp, skoleunger på ski-utflukt.
Hva venter oss her austaførr i begynnelsen av mai? Hvor høyt må vi gå for å finne
brukbart skiføre? Finner vi fram mellom
alle humpene på Moelvfjellan? Rekker vi til
Toralfsbu før det blir mørkt? Blir det mørkt
i det hele tatt oppe i denne kvite uendeligheta? Turkameraten virker faretruende
sprek, blir han lei av å drasse på meg? Tre
dager er lenge.

O, DU SKIGLEDE
Fjellveien tar slutt cirka 250 meter over
havet, og fra 300 meter over havet er det på
med skiene for godt. O, du herlige skiglede!
Det går oppover, oppover, oppover, over
høydedrag og gjennom bekkedaler, over
småvatn, opp rygger og lier. I dag er det ikke
rasfare å snakke om, men se opp for terrengfeller i dette kuperte, nakne landskapet.
10
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Fra høyde 674 bærer det nordaustover
mot Reinveian og Botnslettan. Vi passer på
å holde Heggedal-kanten fra høyde 502 de
to hundre høydemetrene nord og ned. Følg
rygg, vær trygg.
Harstad Turlags trivelige hytte Toralfsbu
virket så nær der vi sto og så den inn i kvitøyet fra høyde 674 vest for Heggedalen. Men
gå utenom! sa den lange, trange og djupe
dalen. Dermed gjorde vi Hinnøyas flotteste

u-sving, og sju–åtte kilometer seinere var
dagens mål nådd.

LITT SLITENT
Det var klart for turens kulinariske eksesser, med finnebiff og boknafisk øverst på
middagsmenyene. Det er bare å slå fast at
god lavlandsmat smaker enda et hakk bedre
på fjellet.
Toralfsbu anno 2016 er et litt slitent

Den sjarmerende Haakonsbu (Harstad Turlag). Her er overnattingsplass for fire. (Foto: Willy Vestå)

anlegg, men nytt servicebygg og nytt sengetøy hever inntrykket. Og den lune hyttekosfaktoren er skyhøy, det er det viktigste.

DAG 2
Samme gode været, og vi pakker sekker for
den trestjerners rundturen over Snytinden
(980 moh, litt lavere enn høyeste Snytinden
i Vesterålen…), via Haakonsbu og tilbake til
Toralfsbu. En tur for den drevne fjellskiløper,
men ikke mindre fristende for den jevne
heivandrer. Begge grupper er representert i
vårt lille tomannsfølge. Der Tor kjører beint
fram, tar jeg noen ekstra svinger, verre er
det ikke.
Fra den pannekakeflate toppen av
Snytinden, bærer det altså nordover mot
høyde 870, og så videre nordaustover mot
den trivelige, lille hytta Haakonsbu (Harstad
Turlag). Følg fylkesgrensa som om den var
E6, og du har Troms på venstre side og
Nordland på høyre side.
Det humpet opp, det humpet ned, men
mest ned, og før vi visste ordet av det var vi
framme på Haakonsbu.
Et par hundre meter unna, mot
Jonsheimtinden, så jeg et dyr i et skumskott.
En rein? Ei gaupe? Tor så ingenting, der han
suste av gårde i hundre.
På Øvste Langdalsvatnet så vi gaupespor
(hund, rein eller rev var det iallfall ikke), og
fantasien fikk ny næring.
Var det gaupe, ble ho ikke fri for mat i
dag. Fjellrypa var våryr i parringsleken, og
ga vel blaffen i både gauper og mennesker.
Sør ved Steinhaugan fant vi igjen våre
egne spor fra dagen før, og den siste timen
gikk unna som en lek.
Gjensynsglede: Etter ei overnatting var
Toralfsbu allerede blitt heimen vår.
DAG 3
Godt, gammeldags skitvêr. Skodde, regn og
elendighet. Da er det godt å ha en turkamerat
som ikke er plaga med dogg på brilleglassene, og dessuten er en kløpper til å orientere.
Å ha tidspress under slike forhold, er
langt fra ideelt, men Tor hadde en jobb han
skulle nå i Vesterålen.
Sikten var nær null, men det gikk unna
oppover Kvitelvdalen, og enda mer nedover
rabbene mot Kanstadfjorden. Vi tråklet oss
fram fra snøflekk til snøflekk, og utnyttet
skiføret til siste sørpeklatt.
EPILOG
Var det verdt det? La meg si det slik:
Vesterålen er villest og vakrest, sånn i det
hele tatt. Men akkurat disse tre dagene ville
jeg ikke byttet ut fjellet austaførr med noe
som helst vestaførr!

Se den rypa! Fjellrype-kurtise ved Storvatnet innerst i Heggedalen (447 moh). Steggen til høyre,
rype-hoa til venstre. (Foto: Willy Vestå)

Toralfsbu med Fiskefjordtindan (999 moh) bak. Bilde fra 2006, før bygging av nytt uthus.
(Foto: Thomas Stigen)

LES MER

Les mer om det spennende fjellet mellom indre Gullesfjorden og Tjeldsundet
i «På tur i Vesterålen og Lødingen» på
sidene 20, 21, 22, 23, 24, 25, 44 og 45.
Her finner du en rekke forslag til vårlige skiturer.

HEGGEDALEN

Heggedalen er Hinnøyas lengste dal med
sine 11 kilometer. Navnet kommer trolig
av at det vokser hegg her.

TORALFSBU
Harstad Turlags hytte er låst med DNTs
standardnøkkel. Den ble oppført i 1976.

WILLY VESTÅ

På Ræk 1.17
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DAB PÅ HYTTENE

NYE SKILT

Nå har alle hytter med 12V solstrømanlegg
fått installert DAB-radioer. DAB trekker
mer strøm enn FM-radioer, og DAB med
bare 1,5V batterier ville ikke fungere på
sikt. Derfor er det lagt fram 12V til de stedene radioene er plassert, og værmelding og
nyheter kan du nå høre på Ingemannhytta,
Guvåghytta og Snytindhytta.

Turlagets løypeskilt blir fornyet. De gamle
treskiltene som er brukt på hytter og løyper
turlaget har ansvaret for, blir byttet ut med
mer værbestandige aluminiumskilt. Totalt
er det et 50-talls skilt som blir erstattet i
denne omgangen.

2000
MEDLEMMER
Med 1954 medlemmer pr sist årsskifte
nådde vi ikke målet om 2000 medlemmer
i 2016. Men det betyr at det er mer enn
sannsynlig at vi vil passere denne grensen
i 2017. Den lovede premiering med 2000
kroner i gavekort på Sport 1 til den som blir
vårt medlem nr 2000 står ved lag.

Den første kalenderen, for året
1993, ble utgitt allerede sommeren 1992. Fra venstre Inge
E. Johansen, Åse Fredriksen,
Willy Vestå og Trym Ivar
Bergsmo med den 25. utgaven
av Vesterålskalenderen.
(Foto: Bjørn Eide)

DEN 25. KALENDEREN FEIRET
Den 25. Vesterålskalenderen
kom i handelen før jul, og
jubileet ble markert på et pressemøte av et knippe medarbeidere sammen med fotografnestoren Trym Ivar Bergsmo.
Vesterålen Turlag selger opp mot 4.000
kalendere hvert år, og det årlige overskuddet ligger gjerne rundt 150.000 kroner. Det
er viktige penger for et lag med høy aktivitet
på mange områder.
Fotograf Trym Ivar Bergsmo, opprinnelig fra Stokmarknes, var leder i redaksjonsgruppa for den første kalenderen for 25 år
siden. Dagens redaksjon overrakte en gave
som takk for hjelpa gjennom de viktige første årene – vakker blå glasskunst fra Teigan.
Bergsmo innførte blant annet medlemsmøter med bildevisning og avtemninger.
Dermed fikk mange et eierskap til kalenderprosjektet.

DUGNADSFOLK
Kalenderen er et dugnadsprodukt, der bildene stilles gratis til disposisjon. Hvert år
bidrar minst ti fotografer.
Den første Vesterålskalenderen
hadde denne redaksjonen: Trym Ivar
Bergsmo (leder), Stokmarknes, Julie
Maske, Stokmarknes, Gudrun Rasmussen,
Steinlandsfjord, Trond Løkke, Sortland, og
Willy Vestå, Sortland.
Trym var fotofaglig tyngdepunkt i redaksjonen de fire første årene. Seinere fulgte
Peder Pedersen, Kjell Fossheim og Kolbjørn
Hoseth Larssen i tur og orden i denne rollen.
Willy Vestå har sittet i redaksjonen i alle
de 25 årene, og har ledet den de 24 siste.
Med seg i redaksjonen i jubileumsåret har
han Gudrun Rasmussen, Steinlandsfjord,
Åse Fredriksen, Grytting, Bjørn Eide, Melbu,
og Anita Higraff, Stokmarknes. Blant mange
viktige personer i salgsarbeidet er Ivar
Mikalsen, Stokmarknes, Karin Sørensen,
Stokmarknes, og Camilla Lauksund,
Hennes, de mest sentrale.

HVILKE BILDER?
Redaksjonen har vanligvis mellom 100 og
150 bilder å velge blant. Kriterier for utvelgelsen er gjerne: Årstid, geografisk spredning innenfor Vesterålen, variasjon i stemninger og aktiviteter, flest mulig fotografer
med, bildet skal inspirere til friluftsliv og
naturglede, x-faktor.
NOEN TALL
– Det årlige kalendersalget varierer mellom
3.500 og 4.000 eksemplarer. Samlet overskudd på kalenderen er anslått til 3 millioner
kroner over 25 år
TEMA
Inge E. Johansen fra Teigan i Hadsel har de
fleste årene hatt ansvaret for kalenderens
tema-del, med temaer som f.eks. gamle
merkedager, bruk av utmarka, fiskearter,
landskapsformasjoner, dyr i marka, båttyper, skikkelser i overtrua, yrker som ble
borte, merkedager i våre liv, husene på den
gamle gården…
WILLY VESTÅ
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I DRONNINGENS FOTSPOR
Vesterålen Turlag fikk i høst
henvendelse fra DNT Oslo, om
turlaget kunne legge til rette
for en tur i Vesterålen i dronningens fotspor. Det vil si turer
i regionen hvor dronning Sonja
har gått.
Konseptet er et samarbeid mellom Ukebladet
Hjemmet og DNT Oslo, og ble for første gang
gjennomført med to slike «Dronningturer»
i fjor, da i området Hardangervidda/
Hardanger og på Sunnmøre. Disse turene
skal for øvrig også gjennomføres i år. Turene
danner grunnlag for en artikkel i ukebladet
Hjemmet.
Spørsmålet var altså om Vesterålen
Turlag kunne legge til rette for noe lignende
i vårt område.
Vi fikk spørsmålet fra Sølvi Mathisen
om vi kunne ta på oss oppgaven som tilret-

Du kan også følge i dronningens fotspor til
toppen av Stortinden i Raftsundet, hvor dronning Sonja sist sommer avduket sin egen
Dronningvarde. (Foto: Inger Merete Elven)

Utsikt fra Dronningruta mot Langvaddalsvatnan. (Foto: Leiv Tormod Hansen)

teleggere, turledere og kontaktpersoner for
gruppen som kommer, og takket ja til det.
Programmet er nå i hovedsak klart, og
består av tre hovedturer. Gruppen kommer
hit i midten av juni, og skal bo på Vesterålen
Kysthotell. Ankomstdagen vil gå med til
etablering på hotellet og en orientering
om programmet. Slår ikke været seg helt
vrangt, kan det bli en kveldstur til yttersia
av Hadseløya, hvor midnattssola forhåpentligvis kan vise seg for noen som kanskje ikke
har opplevd dette fenomenet før.
Dagen etter blir det tur med Melbuferga,
ned Raftsundet til Årstein, og derfra opp til
Dronningvarden på Stortinden. Neste dag
blir hovedattraksjonen Dronningruta mellom Nyksund og Stø. Siste dag blir det tur

til Bø, hvor vi besøker Mannen fra havet og
Skulpturlandskapsparken som dronningen
innviet i 2015, før vi tar beina fatt og går til
Vetten via Losjehytta.
Hvis du går inn på dntoslo.no og søker på
"Dronningens fotspor", vil du kunne se hele
programmet. Her fremgår det at booking
blir åpnet cirka i uke 8. Det er begrenset
antall deltakere.
Vi skal naturligvis ikke gjennomføre
guidingen og turledingen alene, men får
hjelp av gode lokalkjente guider.
Planene er nå i grove trekk i boks. Så er
det bare å håpe at værgudene spiller på lag.
TORILL OG LEIV TORMOD HANSEN

DRONNINGRUTA FOR NYBEGYNNERE
Kyrre Brun spør om du har lyst til å gå
Dronningruta i Øksnes. Han forteller at
han ofte treffer på turglade folk som har
så lyst til å gå Dronningruta, men som ikke
tør å delta på de arrangerte turene. Nå har
Kyrre tatt på seg turlederjobben og lover at
du som har en drøm om å gå Dronningruta
i et høvelig tempo skal få en mulighet 9. juli.
Som kjent starter vi fra veis ende på
Stø. Vi følger stien langs stranden forbi
Skipssanden, tar en pause i turlagets gapahuk på Enge og går så opp Langvaddalen til
Nyksundskaret. Turen opp Langvadalen er
tung og noe krevende. Belønningen får du
når du ved meditasjonsskiltet kan nyte den

flotte utsikten fra skaret. Så går vi videre
opp til Finngamheia, over Kjølen og ned
til Stø igjen.
Er du veldig var for høyde kan enkelte partier
bli en utfordring. Ta gjerne kontakt med
Kyrre på forhånd, så kan han gi deg mer
informasjon slik at du kan avgjøre om dette
blir for tøft for deg. Nedstigningen til Stø er
et bratt lende og krever gode kne og hofter.
Gode fjellsko er nødvendig.
Dronningrutetur arrangeres kun i godt vær
og hele vandringen er beregnet til å ta minst
6 timer.
SØLVI MATHISEN

Kyrre Brun tar deg med på Dronningruta.
(Foto: Bjørn Eide)
På Ræk 1.17
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Min tur

OVERRASKET AV VÆRET

FANTASTISKE
FÆRØYENE
Lofoten Turlag med turleder Sigfus
Kristmannsson inviterer til Færøytur fra
3. til 10. september. Påmeldingsfristen er
1. juni til Sigfus på telefon 917 16 450. På
Lofoten Turlag sin hjemmeside finner du
mer informasjon om turen.
Jørn Ruiz Foss fikk en spennende tur til Toralfsbu i høst sammen med mamma Sølvi Foss. (Foto: privat)

AKSJEEIER I ØKSNES
MARITIME LEIRSKOLE
Vesterålen Turlag har kjøpt aksjer for kr
40.000,- i leirskolen på Skogsøya, eller
Øksnes Maritime Leirskole AS som det
nå heter. Den totale aksjekapitalen er på
ca 300.000,- og turlaget er største medeier
etter Øksnes kommune.

TURLEDERKURS
Helga 24. til 26. mars arrangerer Lofoten
Turlag turlederkurs for sine turledere og
inviterer også interesserte turledere fra
Vesterålen Turlag til å delta.
Kurset vil inneholde de to første modulene i DNT sin kursrekke som er rettet
mot turledere som ikke har kurs fra før.
Modulene omfatter ambassadørkurs og turer
i nærområdet og er obligatoriske før man
kan gå videre på de neste modulene.
Fra Vesterålen Turlag har Marian
Leonhardsen, Bengt Stian Nilsen, Thomas
Sefranek, Rikke og Walter Johannessen,
Tove Laila Haraldsvik og Wanja Bordewick
meldt sin interesse.
SØLVI MATHISEN
14
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Til Toralfsbu (407 moh på
Hinnøya) som tilhører Harstad
Turlag har jeg gått mange ganger alene. Jeg har også hatt
gleden av å få vise fram denne
turruta til min søster, ei turvenninne og min mann.
Ruta fra Fiskfjorden til Toralfsbu tar cirka
2,5 time og er ei godt kjent turløype for
meg. Denne gangen hadde jeg lyst til å dele
turen med vår yngste sønn Jørn Ruiz på 16
år. Planen vår var å starte på formiddagen,
for mørket kommer på i 16-tiden og da skulle
vi være trygt inne på hytta. Det var fredag
18. november og skolefri, Jørn hadde lunsjavtale med venner og tiden gikk, mens jeg
ventet hjemme med ferdigpakket tursekk.
Dermed kom vi sent avsted, men å avlyse
var ikke tema.
Bilen parkerte vi i grustaket ved E10
i Fiskfjorden klokka 15. Fint høstvær og
vi var fornøyd med endelig å være på tur.
Værmeldingen var sjekket, opphold og ikke
noe nedbør. Turen går innover langs Dalelva
og svinger oppover Bollfjellet 546 moh.
Mørket kom på og stien ble glattere, vi tok
på brodder og hodelykt. På den siste etappen
opp mot toppen av det steinete Bollfjellet
blei vi overrasket av vind og snøvær. Sikten
blei dårlig og vi måtte bruke maks lys fra
hodelykta. I steinura var det vanskelig å se
vardene og de røde T-merkene blei rask nedsnødd, det snødde mer og mer i mørket. På

toppen mistet vi vardene og i noen minutter
visste jeg ikke hvor vi var. En ekkel følelse,
når man er «godt» kjent.
Steinene blei glattere og Jørn var uheldig og mistet broddene i steinura, umulig å
finne igjen. På toppen av Bollfjellet går det
en rygg bakover før det går nedover igjen,
her må man gå etter varder. Jeg sa til Jørn:
finner vi ikke vardene, må vi snu, og det var
tanken min i noen minutter, mens strålen
fra lykta leita etter en ny varde. Jørn sa: Vi
gir oss ikke og snur, og mora skulle ikke være
den som ga opp. Plutselig kommer en varde
til syne og vi følger den og neste. Endelig
nede fra Bollfjellet, følger vi vardene langs
Revskarvatnet. Det er glatt og vi må gå forsiktig, vinden blåser opp og snøen er våt og tett.
Jørn faller og faller på holka, som mor tenker
jeg at nå ødelegger vi all den turopplevelsen
som er opparbeidet i årenes løp, men Jørn
er tålmodig.
Ruta svinger til høyre mot vest forbi det
øvre Kvitelvvatnet. Jørn får «juling», han
faller hvert femte minutt på is og steinete
underlag, og det kommer noen gloser. Vi bør
stoppe og spise, sier jeg, men ungdommen
sier: Gå på! Vi går rundt midtre Kvitelvvatnet
og der får jeg øye på et kjent merke, en stokk
med refleksmaling som viser veiskillet,
hvis man vil gå Kanstadruta. Nedover langs
Kvitelvvdalen hører vi elva godt i mørket. Det
sluttet å snø og jeg kunne stille hodelykta ned
på styrke. Begynte å tenke på om vi kunne
gå tom for strøm, det hadde ikke vært greit.
Vi hadde ekstra lommelykt i sekken, men i

Turfolk
jeg lå mye og hørte på den, mens ungdommen sov av sitt gode hjerte.
Fyr i ovnen hele natta, og etter frokosten
var det å finne ei løsning for det ødelagte
vinduet. Vi fant en presenning i vedskjulet
og spikret den foran vinduet. Været var nå
blitt fint og vi kunne glede oss over returen i dagslys. Endelig kunne jeg få vise Jørn
den flotte naturen det er i området og for
ei fin turløype dette er. Vi kunne se noen
av sporene våre, og særlig der de største
fallene hadde vært. Snø på stien resulterte i
blind-holke, så vi gikk utenom stien og leitet
etter gresstuster og steiner som fotfeste. Da
vi kom heim var det å ringe Harstad Turlag
og fortelle om skadene på kjøkkenvinduet.
Dette ble en tur med lærdom om vær,
naturkrefter, kontraster, utstyr og mørket.
Til slutt vil vi anbefale denne turruta fra
Fiskfjorden til Toralfsbu på det sterkeste.
Turhilsen fra Jørn og Sølvi Foss
SØLVI FOSS

ÅRSMØTE

Vesterålen Turlag avholdt årsmøte og
årsfest på Sortland fredag 10. februar.
Årsmøtepapirene finner du lagt ut på lagets
hjemmeside www.dnt.no/vesteralen
Årsmeldingen beskriver en solid og
omfattende drift. Laget tjener gode penger
på kalender og boksalg. Driftsoverskuddet
er «egentlig» på over 400.000 kroner, men
hensyntatt kjøp av Turlagsstua på over
500.000 kroner, blir årsresultatet i regnskapet på minus 87.000 kroner.

mørkt snøvær må man ha en god lysstråle
for å lyse fram til neste varde.
Vi er fremme etter 4,5 time og låser oss
inn. Hytta er iskald og det er snøskavler
innover gulvet. Kjøkkenvinduet er borte,
det ligger ute på plattingen, hele vinduet
med karm var revet av hengslene. Nå var
vi heldige med at Toralfsbu har ei flott sikringshytte. Vi fyrte opp der og laget oss et
godt måltid. En god evalueringssamtale, før
vi la oss med ei bok hver. Vinden tok godt og

TROND LØKKE

BLI MED TIL
FRANKRIKE

NAVN: Renate Rasmussen
BOSTED: Sortland
TURFAVORITT: Telttur, fjelltur, gåtur,
badetur, bærtur eller kosetur? Liker i
grunn det meste! Etter at jeg fikk barn,
ønsket jeg at de skulle være med på tur,
trives ute i naturen og utfolde seg. Jeg
synes jeg får mye bedre kontakt med
barna, vi har mer tid til hverandre enn
hva vi ellers har. Også synes jeg vi ofte
kan finne på å sitte altfor mye inne, da
er det flott å komme seg ut. I tillegg blir
samvittigheten og humøret så mye bedre.
Første gang turlaget arrangerte 10 på topp
i Hadsel 2012, meldte jeg, mamma og min
datter (da 5 år) oss inn i Vesterålen Turlag
og gikk denne flotte turen sammen, og
siden har vi vært på alle turene. Vi gleder
oss allerede til «årets happening».
TURBILDET: Jeg har alltid kameraet
med på tur. Det er et lite kompaktkamera,
men som tar strålende bilder jeg kan legge
inn i fotoalbum fra året som gikk. Her
dukker mange fine bilder opp, av glade,
fornøyde mennesker på tur!

Fottur i Mercantour Nasjonalpark –
mellom Nice og Piemonte i slutten av
august.
Turlederne Thomas Sefranek og Eli
Rongved, Vesterålen Turlag inviterer til

fjelltur i Frankrike. Påmeldingsfristen er
30. april. Meld deg på til Thomas på thomas.sefranek@gmail.com eller på mobil
995 53 373. Mer informasjon om turen
finner du på www.provencetur.com.

MIN ROLLE I VT: I året som kommer
skal jeg prøve meg litt som turleder for
Vesterålen Turlag, og mitt første oppdrag
blir til Svellingen i juni. Da håper jeg
selvsagt på storslagent oppmøte av store å
små. Ellers ønsker jeg at ALLE skal kunne
være med på tur. Vi skal finne på ting også
på bakkeplan, så det er bare å følge med.

På Ræk 1.17
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VARIERT PÅ NØKKSÆTRA

Føler du deg litt fersk på noen
områder innen friluftsliv, og
kanskje vil bli enda mer inspirert til å komme deg ut på tur?
Da kan du melde deg på ferskingkurs med Vesterålen Turlag
nå til våren.
Kurset passer både for deg som er helt
nybegynner, og deg som har gått litt på tur
tidligere.
Vi satser i all hovedsak på læring gjennom praktiske øvelser mens vi er på korte
turer i friluft. Selv om vi kaller det kurs, vil
vi også legge vekt på turfølelse og inspirasjon
til å fortsette å dra på tur.
Økt kompetanse, trygghet, selvtillit og
inspirasjon blir viktige stikkord for oss under
kurset.
Er du interessert, meld gjerne din interesse til turlaget, så sikrer du deg nærmere
informasjon snarest mulig.

INNHOLD:
Allemannsretten- Hvor kan man gå og hva
må man ta hensyn til?
Stier og merking – Hvordan fungerer
merking og skilting og hva bør man tenke
på når man går på stier?
Bekledning – Hva bør man ha på seg og
med i sekken?

Bål– Hva er det best å fyre med og hvordan fyrer man et bål?
Kart og kompass – H
 vordan leser man
kartet og hva gjør man med kompasset?
Matlaging ute – Hva kan man lage ute og
hvordan tilbereder man mat på tur?
Turplanlegging– Hvor langt kan man
gå på en dag og hvordan planlegger man
en fin tur?

BERIT HANSEN

NYTT STYRE

Under åresmøtet i Vesterålen Turlag fredag
10. februar ble følgende styre valgt:
Leder: Trond Løkke, Sortland
Nestleder: Berit Hansen, Bø (ny)
Sekretær: Camilla Lauksund, Hadsel
Kasserer: Heidi Ellingsen, Øksnes (gjenvalg)
Styremedl: Stine Bakkan, Øksnes (ny),
Willy Vestå, Sortland (for 1 år), Tor Arne
MARIAN LEONHARDSEN Vik, Andøy, Christian Bakken, Hadsel (ny).
Revisor: Jul Are Pettersen, Øksnes (ny).

MÅNEMANGEL
I ANDØY

Været
var ikke
det beste
under fullmåneturen til Steinheia
ved Åse 11.
februar 2017, så
fullmåne-opplevelsen ble vel så
som så. Ikke så
mange deltakere,
og ikke så mye
måneskinn, men
ellers en flott tur!
rapporterer turlederne. Bildet er
tatt av Bjørg Nina
Markussen.

241 906

Skal du poppe turpopkornet sjøl, må du først få fyr på bålet. Er du fersk på det kan du få tips hos
turlaget – har du peiling, kan du melde deg og bidra med dine tips. (Foto: Marian Leonhardsen)
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FERSKINGKURS I FRILUFTSLIV

Vesterålen Turlag takker Lofoten Turlag
for flott fellestur til koselige Nøkksætra i
Svolværfjellet 11. og 12. februar. Vi var seks
deltakere som kom opp i flott skiføre lørdag
og ned igjen kliss våte i regn og storm på søndag. Lørdagskvelden ble helt uforglemmelig,
først med kveldstur i magisk lys, deretter
vartet mannfolkene damene opp med en
fire retters gourmet-middag! På bildet ses fra
venstre: Willy Jansen (LT), Heidi Ellingsen
(VT), Thomas Sefranek (VT), Stig Harnes
(LT) og Sølvi Mathisen (VT). Fotograf Berit
Hansen (VT).

