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Organisasjonen Lofoten turlag 
I 2017 har følgende personer vært med og hatt ulike oppgaver i Lofoten turlag: 

 

Leder 
Sigfús Kristmannsson  Leknes    tlf. 917 16 450          
 
Styremedlemmer 
Svenn Arne Gundersen  Leknes   tlf. 481 71 108           
Siri Nordbø     Svolvær   tlf. 918 08 224     
Stine Sørvang    Svolvær   tlf. 401 69 341    
Bjørn Harald Brenna   Gravdal   tlf. 952 10 001          
Sverre Christoffersen  Ballstad   tlf. 76 08 83 88             
Anita Pleym Olsen  Leknes    tlf. 480 36 415           
 
Varamedlemmer 
Merete Skavikeng   Ballstad        tlf. 996 39 055   
Morten Mellqvist   Leknes   tlf. 975 35 151  
Monica Kransvik  Moskenes tlf. 412 21 321  
 
 
Valgkomité  Tonje Østrem, Svolvær    
   Edvard Benjaminsen, Leknes 
   Guri Winstad, Ramberg   

 

Regnskapsansvarlig Håvard Dahl, Ramberg 

 

Turkomité Svenn Arne Gundersen, Kirsten Evjen Bolle, Sigfús Kristmannsson og Siri 

Nordbø  

 

Kalenderkomité Knut Stensen, Haakon Christiansen, Sverre Gulbrandsen, Ylva Asker, Siri 

Nordbø, Svenn-Arne Gundersen, Finn-Åsmund Holst Sandnes og Kjell Ove 

Storvik  

 

Engelsk oversettelse Gillian Ann McCabe 

 

Hyttekomité Vestvågøy Svenn Arne Gundersen, Wenche Bolle og Arne Klausen.  

 

Hyttetilsyn  Selfjord: Svenn Arne Gundersen, Arne Klausen  

  Munkebu: Svenn Arne Gundersen, Arne Klausen, Tor Johnsen og  

Sigfús Kristmannsson 

Nøkksætra: Willy Jansen og Stig Harnes (til juli 2017) 

Fra sommer 2017: Knut Glad Jacobsen og Annie Berg Jacobsen  
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 Året som gikk i Lofoten turlag 

 

Statistikk: 2017 2016 2015 2014 

Antall medlemmer *    838 825 805 - 

Antall turer med turleder   57 52 57 69 

Antall turdeltagere 1270 890 982 705 

Registrerte dugnadstimer 2545 2749 2780 3942 

Delvis merkede løyper 60 km 60 km 50 km 50 km 

Antall hytter   3 + 1 bu 3 + 1 bu 3 + 1 bu 3 + 1 bu 

Overnattingsdøgn på hyttene 1092 1502 1407 1064 

Antall styremøter 7 8 8 7 

Solgte kalendere ca. 1400 Ca. 1300  1250 

Solgte turbøker 50 280  350 

* Fra 2015 ble medlemstallene endret til antall medlemmer på slutten av hvert år 

 

Styrearbeider 

Styret har hatt 7 styremøter i 2017 og har jobbet med den vanlige driften av turlaget som 

innebærer aktiviteter og turer, kalendere, turbok, og generell drift av Munkebu, Selfjordhytta og 

Nøkksætra. Prioritering rundt aktiviteter som for eksempel Barnas turlag og kvisting og merking 

av stier er fortsatt prioriterte oppgaver.   

På styremøte i slutten av oktober var 2 representanter fra DNT-sentralt til stede for å starte 

planlegging av Landsmøtet 2019 som skal holdes i Svolvær med Lofoten turlag som vertskap.  

Det er besluttet at vi ikke trykker nytt opplag av turboka da denne begynner å gå ut på dato. Det 

sittende styret har ikke prioritert å bruke midler til å lage en ny bok i regi av turlaget, boka er 

utsolgt.  

 

Turer 

I 2017 ble det arrangert 57 turer fordelt på Fjellsport, Barnas turlag, Seniorturer, Ungdomsturer, 

Nærområdeturer og vanlige turer. I snitt har det vært ca. 17 deltagere på hver tur.  Det var 21 

turer som ble avlyst av ulike grunner som vær og sykdom hos turleder. Disse er i tillegg til de 57 

turene som ble gjennomført. Spesielt hyggelig var det på en tur i Kyllingdalen hvor over 50 

asylsøkere deltok. 

Lofoten turlag var også en av vertskapet for den store Teltjakten, hvor over 200 personer 

besøkte teltplassen i Kyllingdalen (denne var ikke spesifisert, folk måtte selv «jakte» seg frem til 

lokaliteten). 

 

Hyttedrift 

Munkebu 

Det har vært en jevn strøm av overnattingsgjester på Munkebu, og totalt er det registrert 506 

overnattingsdøgn dette året.  Hytta har egen lås og nøkkel som hentes på Reine rådhus eller hos 

Maren Anna.  Besøket betales på forhånd.  Systemet fungerer bra og det gir større kontroll på 
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betaling og hvem som er på hytta.  Det vil fortsatt være gjester som går direkte til hytta 

uten nøkkel, men som slippes inn av andre som har registrert seg, men vi mener problemet blir 

mindre enn når vi bruker den generelle DNT-låsen. Det er besluttet at Munkebu stenges i 

vinterhalvåret ut fra svært få registrerte overnattingsgjester om vinteren. Det er ikke utført noe 

større arbeider på hytta utover vanlig vedlikehold. 

Det er svært mye telting rundt vannet på Munkebu. De benytter ofte hytta uten å betale for seg, 

i tillegg blir vannet forurenset.  Det vil bli satt opp skilt om telting forbudt 150 meter fra hytta.  

 

Selfjord 

Det er registrert 165 overnattingsgjester i Selfjord. Den store hytta har til dels vært stengt i vente 

på renoveringsarbeid, men den lille hytta har vært åpen for gjester. Der opplevde vi at døra gikk i 

stykker etter at kraftig vind hadde tatt tak i den, ellers har det ikke vært noen skader på hytta.   

Renovering av storhytta ble utført høsten 2017, og det er gjort et omfattende arbeid der.  

Inngangspartiet ble revet og bygd opp igjen, alle vinduer og ytterdør er skiftet, hytta er 

etterisolert, det er lagt nytt tak og laget balkong. Innvendig er det satt inn ny ovn og pipe. I det 

nye tilbygget er det vedbod for begge hyttene. Arbeid som gjenstår er eventuell boring av egen 

brønn for å sikre vanntilførsel til brukerne av hytta.  

Nøkkelen til Selfjordhytta kan hentes på turistinformasjonen i Flakstad som ligger på Ramberg og 

betales på forhånd. Det skal også bli mulig å reservere den store hytta slik at det blokkerer for 

andre gjester, og med denne praksisen håper vi at flere lokale medlemmer vil bruke hytta igjen.  

 

Nøkksætra 

Nøkksætra består av en overnattingsdel som er låst, og en dagsturdel som er åpen for alle. I 2017 
var det registrert 421 overnattingsdøgn og 115 registrerte dagsbesøk. Også her er 
nøkkelsystemet endret, og nøkkel må nå hentes på turistinformasjonen i Svolvær samtidig som 
det må betales for oppholdet. Dette har bidratt til å redusere svinn på overnattingsbetaling til et 
minimum. 
Det er en betydelig økning på barn/skole. Noe av dette skyldes blant annet at BT Vågan er 
kommet i gang med div aktiviteter. I tillegg har flere klasser benyttet hytten. Årsaken til nedgang 
overnatting voksne er vanskelig å kunne gi noe eksakt svar på. Muligens kan dette skyldes nytt 
nøkkelsystem. 
 

Fjellsportgruppa 

Det ble høsten 2016 tatt initiativ til oppstart av en fjellsportgruppe i LT. Fjellsportgruppa ønsket å 

arrangere turer av en annen type enn de vanlige turlagsturene. Vanskeligere, lengre og totalt sett 

mer krevende enn vanlige turer. Det ble satt opp 15 såkalte fjellsportturer for 2017. Fra 

Møysalen i øst til Støvla Sørvågen i vest. Flest turer i Vågan. 2 vinterturer og resten sommer og 

høstturer.  

12 av 15 turer er blitt arrangert som planlagt. 1 ble avlyst pga. mye snø i fjellet, 1 pga. dårlig vær, 

og 1 pga. manglende deltakere. Oppmøtet på resterende turer har vært relativt bra. Best på 

turene til Vågakallen, Geitgaljen og Østhimmeltinden. Dårligst på en onsdagstur på Svarttind 

Gimsøya. Det ser også ut for at teltturer ikke drar mye folk. 
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To fra Fjellsportgruppa deltok på Årsmøtet i DNT Fjellsport ved Saltstraumen i mars. Vi var 

med på aktiviteter og det formelle årsmøtet, og presenterte hva Fjellsportgruppa i LT ønsker å 

drive med; turer i krevende terreng med fokus på sikkerhet. Og det er ganske sammenfallende 

med hva andre fjellsportgrupper holder på med. Årsmøtet for DNT Fjellsport i 2018 blir avholdt i 

Kabelvåg på Nyvågar. Vi er da involvert i en del av arrangementet.  

Det ble holdt turlederkurs Ambassadør og Grunnkurs modul 1 og 2 på Leknes i høst. To av 

turlederne i fjellsportgruppa deltok på kurset. Det planlegges gjennomføring av modul 3 

Sommerturlederkurs i løpet av 2018. Tre av turlederne deltok også på et skredkurs i regi av 

Vesterålen turlag på Hadseløya i vår. Fjellsportgruppa ønsker å delta på kurs for å kunne være 

bedre rustet til å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. 

Fjellsportgruppa søkte om tilskudd til sikkerhetsutstyr fra Erling Bjørstad Stiftelse i høst. Vi er da 

tilgodesett med 15 000 kr som kommer til å bli brukt på stegjern, isøkser, skredpakker og 

lignende til turdeltakere som mangler slikt.  

For fjellsportgruppa: Per Ivar Brynjulfsen 

 

Seniorgruppa i Vågan 

Vi arrangerer turer i sommerhalvåret, i mai, juni, slutten av august og september. Vi møtes hver 

onsdag kl. 10:00 på Shell, Svolvær, og kjører som regel i privatbiler til startstedet for turen. De 

fleste turene finner sted på Austvågøy, men vi har også noen turer på Vestvågøy. Vi har én tur til 

Hadseløya på våren (samarbeid med seniorgruppa i Vesterålen turlag), og VT deltar på én tur hos 

oss. Vi legger vekt på det sosiale aspektet (matpakke og termos), og prøver å ha med en 

kjentmann på hver tur som kan litt om stedsnavn og historie.  

I 2017 gjennomførte vi 10 av 11 planlagte turer – én tur (30.8.) ble avlyst pga. storm. Til sammen 

hadde vi med 287 deltakere på turene. Vi har alltid 2 turledere – i 2017 var 11 turledere 

engasjert. Vi har etter hvert fått en stabil ‘stamme’ på 15 – 20 personer som møter opp på de 

fleste turene. På den første turen (Ørsnes-området) møtte det 52, på avslutningsturen (rundt 

nedre Svolværvann, kaffe og kanelsnurrer på Skistua), var det 37 deltakere.  

For seniorgruppa Vågan: Bjørg Utnes og Tonje Østrem. 

 

Barnas turlag Vestvågøy 

Barnas turlag på Vestvågøy har arrangert tilsammen ti turer i 2017. Målet var å arrangere en tur 
hver måned utenom juli og desember, og alle planlagte turer ble gjennomført, med noen små 
datoendringer på grunn av kollisjoner med andre arrangementer (f.eks. Åpen Gård) som har 
samme målgruppe.  

Alle turene har vært tilpasset årstidene, med for eksempel hodelykttur til borga på Eggum og 
aketurer på vinteren, og fjøs- og fjæretur i mai og august når det har passet med 
lamming/kalving. Vi har også hatt en årlig telttur, denne gang til Svarholtvannet, hvor barna fikk 
utfolde seg med leker og fisking. Barna fikk også deltatt i sløying av egen fisk, til stor glede og 
forundring. 

Noe av målet vi som turledere har hatt er å bidra til at flere foreldre tar barna sine med på tur, og 
får gode tips til plasser i nærområdet de kan ta med barna sine når muligheten byr seg. Alle 
turene i 2017 var lavterskelturer, hvor det har vært mulig å delta med barnevogn. Det har også 
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vært fokus på at turene skulle gå til steder hvor det var liten gangavstand, og heller 
muligheter til å utfolde seg på turens destinasjon. Alt dette bidro nok til at turene ble veldig godt 
besøkt, med alt fra 10 deltakere på telttur til 60 deltakere på vinterens Kom-deg-ut dag, som for 
anledningen var akedag til Lofothallen. 
For Barnas turlag Vestvågøy: Bjarne Stoltenberg 

 

Barnas turlag Vågan 

Sommeren 2017 bestemte Elin Holst og Silje Grande Henriksen, hjemmeboende i Svolvær, seg 

for å starte opp igjen Barnas turlag Vågan, som har vært uten aktivitet de siste årene. Målet er å 

gjennomføre 8-10 felles turer i regi av Barnas turlag årlig. Det er opprettet en facebook-gruppe 

med navnet Barnas turlag Vågan, for informasjon og planlegging av turaktiviteter. Gruppa har 

per i dag 332 medlemmer.  

Det ble planlagt og gjennomført tre ulike turer høsten 2017: 

Første turen gikk av stabelen helgen 23. til 24. september, under Folkehelseuka i Vågan. Dette 

var en litt «større» tur i forhold til BT-konseptet, med en overnattingstur på Nøkksætra, DNT sin 

ubetjente hytte oppe ved Nøkkvatnet i Svolværmarka. 11 barn og 8 voksne var med på denne 

turen, der værgudene benådet oss med nydelig sol på dagen og fantastisk nordlys på kvelden! 

Tur nr. 2 ble gjennomført søndag 29. oktober med 27 små og store på tur til Paradiset ved 

Kallestranda, ved foten av Vågakallen, der Barnas turlag Vågan inviterte til bålkos, leker og 

grottevandring. Til tross for gufsevær og mye vind var det en morsom og spennende dag, der 

mange av de eldre barna (og voksne) fikk brynet seg på grottene.  

Årets tredje og siste tur var søndag 26. november, med hodelykttur inn til lavvoen i Austpollen i 

Austnesfjorden. Rundt 30 små og store var med på turen. Lett regnvær gjorde det godt å komme 

fram til lavvoen der lyktene lyste godt og det var tent opp bål i grua. Samtidig var det spennende 

å tenne alle hodelyktene og gå tilbake til parkeringsplassen i mørket. 

For Barnas turlag Vågan: Silje Grande Henriksen. 

 

Prosjekter 

Lofoten turlag ga 50.000 kr i støtte til gapahuk og skogskoie ved Grønnlivannet ved Nykmark.  

Dette er et område som alle kan benytte seg av og det er tilrettelagt for sportsvogner og etter 

hvert for rullestol.  

 

Lofoten turlag har deltatt i forskjellige stiprosjekter sammen med andre lag og foreninger og 
kommuner i Lofoten i 2017. 
 
Vestvågøy: Skilt satt opp på stiene på yttersida av Vestvågøy mellom Saupstad og Eggum, samt 
Saupstad – Skrådalsvannet og Saupstad – Bøstad. 
Befaringer, tilrettelegging og oppsett av skilt på stiene mellom Tjønndalen, Løvdalen og Hellosan 
sammen med prosjektet Lofoten farmtrail.  
 
Flakstad: Befaring og møter i forbindelse med klopping og merking av stiene mellom Fredvang og 
Kvalvika og Torsfjorden og Kvalvika. 
Reparasjoner og merking av stien mellom Nusfjord og Nesland. 
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Moskenes: Befaring og vurdering/planlegging av sti rundt Ågvatnet. 
 

Andre aktiviteter 

Medlemmer fra styret i Lofoten turlag har deltatt på landsmøte i Kristiansand i juni, 

styreledersamling på Røros og på regionsmøte i Hamn på Senja. Sistnevnte var det 4 deltakere og 

hadde i tillegg til regionsmøte et forberedende møte i forbindelse med at Lofoten turlag skal 

være vertskap for Landsmøte i 2019. På styremøte i september var det også 2 representanter fra 

DNT-sentralt som deltok, også der for å begynne planleggingen av landsmøte i 2019.  

   

Turledersamling i november 

Styret har arrangert en turledersamling i 2017. Samlingen ble holdt på Solsiden på Ballstad i 

november, og det var i alt 20 turledere som møtte. Også i år hadde vi flere nye turledere som nå 

har turer for Lofoten Turlag.  Turprogrammet for 2018 ble i all hovedsak bestemt på samlingen. 

 

Lofoten turlag i tiden framover 

På årsmøte i 2015 ble et strategidokument for Lofoten turlag de neste fem årene vedtatt. Styret 

forplikter seg til å drive LT i henhold til punktene i dette dokumentet. Strategiplanen finnes på 

Lofoten turlag sine hjemmesider.  

 

Styret takker 

Styret i Lofoten turlag ønsker å takke alle som stiller opp og gjør en dugnadsinnsats for turlaget.  

Det inkluderer alle komiteene, frivillige som kvister og merker løyper, frivillige som klopper 

løyper, de som har ansvar for hyttene og alle de som stiller som turledere eller involverer seg på 

andre måter. Til slutt en takk til medlemmene som betaler kontingent, stiller på turer og ellers 

bidrar til at turlaget kan eksistere.  

 

 

 

Lofoten turlag 

01.03.2018 

 

Sigfús Kristmannsson   Stine Sørvang  Svenn-Arne Gundersen 

  

Anita Pleym Olsen  Monika Kransvik   Sverre Christoffersen 

 

Bjørn Harald Brenna  Morten Mellqvist  Siri Nordbø   


