
 VEDLEGG 1: BESØKSSTATISTIKK HYTTER 2021

Hytte 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Altevasshytta 101 77 26 0 32 14 2 0 133 91 28 0

Altevasshytta hundeanneks 12 19 5 0 2 8 1 0 6 0

Blåkollkoia 171 40 43 0 82 3 0 253 43 43 0

Dividalshytta Gamle 152 29 0 0 66 6 0 0 218 35 0 0

Dividalshytta Nye 234 55 8 0 74 20 1 0 308 75 9 0

Dærtahytta 57 25 0 0 36 14 0 0 93 39 0 0

Dærtastua 59 20 0 0 44 11 0 0 103 31 0 0

Dærta hundeanneks 7 9 0 0 12 13 0 0 19 0 0

Gammelhuset Skipsfjord 27 28 0 0 94 15 0 0 121 43 0 0

Gappo Gamle (+ h.anneks 2020) 104 53 2 0 101 16 0 0 205 69 2 0

Gappo hundeanneks 22 41 0 0 6 2 0 0 43 0 0

Gappo Nye 24 0 60 14 0 0 60 38 0 0

Gaskas Gamle 121 37 2 0 48 14 5 0 169 51 7 0

Gaskas Nye 109 39 0 0 26 13 0 0 135 52 0 0

Golda gamle (+ hundeanneks 2020) 93 4 0 0 25 8 0 0 118 12 0 0

Golda hundeanneks 10 0 3 0 0 13 0 0

Golda nye 158 39 4 0 37 4 0 0 195 43 4 0

Jægervasshytta 212 47 7 0 64 4 0 0 276 51 7 0

Lappjord Lille 3 20 0 0 4 1 0 0 7 21 0 0

Lappjord Store 40 14 0 0 6 2 0 0 46 16 0 0

Nedrefosshytta 34 10 0 0 88 5 0 0 122 15 0 0

Nonsbu 153 57 118 0 80 7 7 0 233 64 125 0

Ringvassbu (+ h.anneks 2020) 30 0 88 3 0 88 33 0 0

Ringvassbu hundeanneks 2 10 2 0 15 3 0 0 17 13 2 0

Rosta Gamle 163 42 1 0 43 14 0 0 206 56 1 0

Rosta Jubileumshytta 208 39 7 0 98 25 3 0 306 64 10 0

Rosta Nye 15 61 0 0 54 16 0 0 69 77 0 0

Rosta hundeanneks 70 22 4 0 23 6 3 0 93 28 7 0

Senjabu 99 47 5 0 61 4 10 0 160 51 15 0

Skarvassbu Store 105 25 18 0 102 2 0 207 27 18 0

Skarvassbu Lille 61 40 3 0 12 2 0 73 42 3 0

Stordalsstua Gamle 3 10 0 12 4 0 0 15 14 0 0

Stordalsstua Nye 4 30 1 0 34 6 0 0 38 36 1 0

Trollvassbu 449 37 105 0 79 4 9 0 528 41 114 0

Vuomahytta 103 37 5 0 8 16 4 0 111 53 9 0

Vuomastua 140 43 17 0 103 44 9 0 243 87 26 0

Vuoma hundeanneks 22 33 9 0 3 21 0 0 25 54 9 0

Totalt 3313 1 203          392             0 1 722          367 54               0 4 974              1570 446 0

*Det har ikke vært mulig å føre statistikk over antall personer som har overnattet på hyttene, da mange har latt være å opplyse om hvor mange de har

vært i husstanden/kohorten som har overnattet på hyttene. Koronarestriksjonene påla oss å kun tillate én husstand/kohort på hyttene samtidig.

OVERNATTINGSTALL 2021 - hele hytter*
Vintersesong Sommersesong Hele sesongen

Overnatting Dagsbesøk Overnatting Dagsbesøk Overnatting Dagsbesøk



TROMS TURLAG

Org.nr. 970 331 719

AKTIVITETSREGNSKAP 2021 Endring

Note Budsjett 2021 2020 2020-2021

Anskaffelse av midler

Salg 30 000 32 269 38 857 -6 588

Salg bøker 5 000 5 380 7 030 -1 650

Nøkkelutlån 6 000 4 721 7 600 -2 879

Reklame, annonser 1 000 0 0 0

Medlemsinntekter 2 065 000 1 981 504 2 023 963 -42 459

Utleie, kursinntekter mv. 550 000 293 083 224 685 68 398

Tilskuddsmidler 3 600 000 1 052 864 431 121 621 743

Inntekter hytteleie 2 1 700 000 1 350 654 849 672 500 982

Andre inntekter 4 450 000 484 017 1 003 641 -519 624

Finansinntekter 15 000 3 984 10 478 -6 494

Sum anskaffelse av midler 5 422 000 5 208 476 4 597 047 611 429

Forbrukte midler

Kjøp produkter for salg 20 000 36 120 51 434 -15 314

Utgifter Fjellvåken 140 000 140 552 138 952 1 600

Varelagerendring 8 000 5 994 8 805 -2 811

Lønn o.a. personalkostnader 6 1 750 000 1 408 007 1 389 269 18 738

Utgifter kurs 220 000 318 438 205 982 112 456

Utgifter arrangement 500 000 318 163 323 361 -5 198

Brensel/gass hytter 150 000 87 320 115 135 -27 815

Drift hytter 600 000 677 596 581 421 96 175

Vedlikehold hytter 421 000 137 521 137 703 -182

Merking, bruer 150 000 123 488 148 185 -24 697

Husleie, strøm mv 210 000 201 681 204 709 -3 028

Revisjon og regnskap 335 000 332 559 328 608 3 951

Andre tjenester 60 000 253 636 51 528 202 108

Kontorrekv., telefon, porto 190 000 134 834 205 907 -71 073

Reiseutgifter 10 000 6 678 8 728 -2 050

Markedsføring 60 000 7 935 53 143 -45 208

Møteutgifter 150 000 123 529 74 993 48 536

Forsikring, festeavgifter 150 000 165 407 137 919 27 488

Kostnadsførte anskaffelser 70 000 123 973 91 142 32 831

Andre driftskostnader 70 000 123 021 64 735 58 286

Avskrivninger 5 120 000 132 782 116 776 16 006

Tap på fordringer 5 000 0 22 835 -22 835

Finanskostnader 1 000 1 481 370 1 111

Sum forbrukte midler 5 390 000 4 860 715 4 461 640 399 075

Årets overskudd 32 000 347 761 135 407 212 354

Disponeringer og overføringer:

Avsetning TT-fond 7 132 387 371 606             

Overført fri egenkapital 7 215 374 -236 199

Sum disponeringer og overføringer 347 761 135 407



TROMS TURLAG

Org.nr. 970 331 719

BALANSE

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER

Driftsmidler

Bygninger/hytter 5 1 261 034 1 262 266 

Tomter 5 45 175 40 175 

Andre driftsmidler 5 - 6 792 

Årets investeringer (hytter under bygging) 6 000 6 000 

Sum anleggsmidler 1 312 209        1 315 233        

Omløpsmidler

Varebeholdning 1 141 353 147 347 

Kortsiktige fordringer 1 125 734 (232 360) 

Kontanter, bankinnskudd 1 7 522 184 7 366 565 

Sum omløpsmidler 7 789 271 7 281 552 

SUM EIENDELER 9 101 480        8 596 785        

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 9 4 332 991 4 569 190 

Disponert resultat til fri egenkapital 215 374 (236 199) 

Fri egenkapital pr. 31.12. 4 548 365        4 332 991        

TT-fond 8 2 812 833 2 680 446 

Sum egenkapital 7 361 198        7 013 437        

Kortsiktig gjeld

Gjeld leverandører 35 705 51 812 

Skattetrekk, arb.g.avgift, feriepenger mv. 213 888 216 621 

Annen korts gjeld/forskuddsbetalt inntekt 1 501 698 1 332 340 

Til gode merverdiavgift (11 009) (17 425) 

Sum kortsiktig gjeld 1 740 282 1 583 348 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 9 101 480        8 596 785        

Troms Turlag, 14.03.2022

Arnulf Sørum Kjersti Bakken 

styreleder nestleder

Pål Tengesdal Monica Bryn

styremedlem styremeldem

Christine Smith-Simonsen Elin Nicolaisen

styremedlem styremedlem

Lin Einarsdotter Olsen

daglig leder



TROMS TURLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Troms Turlag har ikke regnskapsplikt ifølge regnskapslovens definisjoner, men plikter likevel

å foreta løpende regnskapsføring av hensyn til ledelsens oppfølgingsansvar og annen rapportering.

Årsregnskapet er utarbeidet med basis i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Note 1: Omløpsmidler

Varebeholdning

Varebeholdning består av turbøker og rekvisita som er innkjøpt for videresalg, og er verdsatt til

kostpris. Det er tatt hensyn til ukurans.

Spesifikasjon av kortsiktige fordringer

Kundefordringer 16 027

Forskuddsbetalt kostnader 133 604

Periodisert prosjektmidler -14 577

Andre fordringer -9 320

Sum fordring i balansen 125 734

Note 2: Hytteinntekter

Det har i mange år knyttet seg stor usikkerhet til fullstendighet av bokførte hytteinntekter. Det har vært jobbet langsiktig med nye løsninger for å kunne

inndrive ytterligere inntekter av «gratisbesøkende». 

Under koronapandimien ble turlaget pålagt å innføre forhåndsbestilling. Bookingsystemet Visbook ble tatt i bruk i februar, og alle hytteinntektene kommer nå inn via nets.

Hyttene var låst med kodelås nesten hele 2021. Dette har ført til en bedre kontroll på bruken av hyttene og betaling for faktisk bruk. 

Note 3: Tilskudd

BT - Frifond 143 151

BT - Frie midler 141 366

BT- 5 turer med Turbo 83 804

BT - der du bor 63 849

BT Dyrøy kom deg ut dagen 23 244

DNT UNG - Frifond 44 966

DNT UNG - skredkurs 24 760

DNT UNG - Turlederkurs 9 833

Fiskesprell og haglesmell (forbruk 2020) 60 751

Veterangruppa - "Aktiv i 100" 25 000

Veterangruppa - historiske vandringer -2 830

FSG - Skredkurs 2 800

FSG - Oppdaterte skredkunnskaper 7 600

Stimuleringsmidler 64 125

Snøskredsikkerhet 323 499

Annet 3 678

Grasrotandelen 33 268

Sum 1 052 864   

Tilskudd er etter beste evne periodisert til det året det er kostnadsført (brukt). Tilskudd som er utbetalt inneværende år,

men skal brukes til neste år er satt av i balansen og blir innteksført neste år. Likens der det er bevilget og brukt tilskudd som ikke blir utbetalt

før neste år er innteksført samme år som midlene er brukt. 

Note 4: Andre inntekter

Gave fra Tromsø Arbeiderforening 20 000       

Formålkapital 213 511     

Mva kompensasjon 344 622     

Kompensasjon Korona-tiltak bet tilbake (94 116)      

Annet -             

Sum 484 017     

Note 5: Varige driftsmidler

Påkostn.  Altevann Dærta Badstu Tomter Gapahuk Dærta DNT Oslo Rosta Vouma Inventar

Solcellepanel hytte hytta Jægervass Eidhaugen Uthus hytter uthus Nybygg SUM

Anskaffelseskost pr. 1.1. 202 936 692 182 382 106 77 959 40 175 32 984   24 705   100 000 380 923 193 926 20 378   2 148 274

Årets tilgang 124 758 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

Nedskrivning ihht. mottatte tilskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31.12. 327 694 692 182 382 106 77 959 45 175 32 984 24 705 100 000 380 923 193 926 20 378 2 257 654

Akkumulerte avskrivninger -58 373 -543 129 -196 274 -26 953 0 -15 549 -4 940 -20 000 -57 138 -29 088 -20 378 -951 444

Bokført verdi pr. 31.12.2020 269 321 149 053 185 832 51 006 45 175 17 435 19 765 80 000 323 785 164 838 0 1 306 210

Årets ordinære avskrivninger 30 101 34 609 19 106 3 898 0 3 298 1 235 5 000 19 046 9 696 6 792 132 781

Prosentsats ordinære avskrivninger 5-20% 5 % 5-10% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 33 %

Note 6: Lønn

Lønnskostnader består av følgende poster:

2021 2020

Lønninger 1 230 932 1 229 619

Arbeidsgiveravgift 103 010    92 724

Innberetningspliktig pensjonskostnader 68 603      56 346

Andre personalkostn (bl.a. yrkesskadeforsikr.) 5 462        10 581

Lønnstilskudd

1 408 007 1 389 270

Gjennomsnittlig antall årsverk 2,5 2,5

Lønnspostene innholder lønn til fast ansatte, instruktører i FSG, instruktører for Barnas Turlag og DNT Ung og ekstrahjelp.



Note 7: TT- Fond (inkl.tidligere DNT-fond)

Resultat drift hytter: Inntekter Kostnader 2021

101 Nedrefossen 49304 53760 -4 456

102 Nedrefossen bastu -47 0 -47

111 Golda gamle 20082 19955 126

112 Golda nye 29475 28981 494

113 Golda - hundeanneks 4962 0 4 962

122 Dærtahytta 23723 39432 -15 709

123 Dærtastua 24903 32132 -7 229

124 Dærta hundeanneks 12810 5685 7 125

125 Dærta uthus 1489 0 1 489

131 Stordalen gamle 6906 5891 1 015

132 Stordalen nye 11388 9354 2 034

141 Ringvassbu 26596 24899 1 697

142 Ringvassbu hundeanneks 17901 0 17 901

151 Trollvassbu 61791 16679 45 112

161 Nonsbu 55592 10854 44 738

171 Blåkollkoia 52701 8657 44 044

181 Skarvassbu lille 23675 7828 15 847

182 Skarvassbu store 32232 14012 18 220

191 Jægervasshytta 65559 33303 32 256

201 Senjabu 71308 14316 56 993

211 Altevasshytta 42341 56908 -14 567

212 Altevasshytta hundeanneks 22074 1922 20 152

221 Varmebu kjølen 0 3798 -3 798

231 Steinbøhytta 0 23 -23

301 Gammelhus Skipsfjord 33709 22014 11 695

302 Karibu 0 37264 -37 264

303 Nesodden - Takvatn 0 805 -805

304 Eiendom Vikran 20000 3882 16 118

401 Gappo gamle 49975 49953 22

402 Gappo nye 62396 24446 37 950

403 Gappo - hundeanneks 22240 4089 18 151

404 Gappo - uthus 0 466 -466

411 Rosta gamle 46535 29069 17 466

412 Rosta nye 44037 30728 13 309

413 Rosta jubileumshytta 47874 39649 8 225

414 Rosta hundeanneks 25548 8775 16 773

421 Dividalen gamle 56039 15745 40 294

422 Dividalen nye 65715 26473 39 242

432 Voumahytta 52807 58797 -5 989

433 Voumastua ny 75435 121002 -45 567

434 Vouma hundeanneks 22830 121398 -98 568

441 Gaskas gamle 32681 39384 -6 704

442 Gaskas nye 30070 36081 -6 011

451 Lappjord gamle 13596 7622 5 974

452 Lappjord nye 13898 15696 -1 798

999 Alle hytter -94116 63920 -158 036 *

*

Inntekter alle hytter er tilb.bet 

kompensasjonstilskudd

Årets overskudd = årets avsetning 132 387

TT-fond pr. 01.01.2021 2 680 446

Årets avsetning 132 387

TT-fond pr. 31.12.2021 2 812 833



Note 7: TT- Fond (inkl.tidligere DNT-fond)

Resultat drift hytter: Inntekter Kostnader 2021

101 Nedrefossen 49304 53760 -4 456

102 Nedrefossen bastu -47 0 -47

111 Golda gamle 20082 19955 126

112 Golda nye 29475 28981 494

113 Golda - hundeanneks 4962 0 4 962

122 Dærtahytta 23723 39432 -15 709

123 Dærtastua 24903 32132 -7 229

124 Dærta hundeanneks 12810 5685 7 125
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142 Ringvassbu hundeanneks 17901 0 17 901
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212 Altevasshytta hundeanneks 22074 1922 20 152
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231 Steinbøhytta 0 23 -23

301 Gammelhus Skipsfjord 33709 22014 11 695

302 Karibu 0 37264 -37 264

303 Nesodden - Takvatn 0 805 -805

304 Eiendom Vikran 20000 3882 16 118

401 Gappo gamle 49975 49953 22

402 Gappo nye 62396 24446 37 950

403 Gappo - hundeanneks 22240 4089 18 151

404 Gappo - uthus 0 466 -466

411 Rosta gamle 46535 29069 17 466

412 Rosta nye 44037 30728 13 309

413 Rosta jubileumshytta 47874 39649 8 225

414 Rosta hundeanneks 25548 8775 16 773

421 Dividalen gamle 56039 15745 40 294

422 Dividalen nye 65715 26473 39 242

432 Voumahytta 52807 58797 -5 989

433 Voumastua ny 75435 121002 -45 567

434 Vouma hundeanneks 22830 121398 -98 568

441 Gaskas gamle 32681 39384 -6 704

442 Gaskas nye 30070 36081 -6 011

451 Lappjord gamle 13596 7622 5 974

452 Lappjord nye 13898 15696 -1 798
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*
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TROMS TURLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 8: Fordeling avdelinger

DNT Barnas Veteran Barnas turlag

Adm. Hytter FSG ung turlag gruppa andre SUM

Anskaffelse av midler

Salg 30 269 2 000 0 0 0 0 0 32 269

Salg bøker 5 380 0 0 0 0 0 0 5 380

Nøkkelutlån 4 721 0 0 0 0 0 0 4 721

Reklame, annonser 0 0 0 0 0 0 0 0

Medlemskontingenter 1 981 504 0 0 0 0 0 0 1 981 504

Utleie,deltakeravgift 6 347 0 245 895 -900 25 712 16 029 0 293 083

Tilskuddsmidler 435 046 0 22 600 117 635 398 202 22 170 57 211 1 052 864

Hytteinntekter 499 1 350 155 0 0 0 0 0 1 350 654

Andre inntekter 558 133 -74 116 0 0 0 0 0 484 017

Finansinntekter 3 984 0 0 0 0 0 0 3 984

Sum ansk.av midler 3 025 883 1 278 039 268 495 116 735 423 914 38 199 57 211 5 208 476

Forbruk av midler

Produkter for salg 36 120 0 0 0 0 0 0 36 120

Fjellvåken, Kveita 140 552 0 0 0 0 0 0 140 552

Varelagerendring 5 994 0 0 0 0 0 0 5 994

Lønn, personalkostn. 1 408 007 0 0 0 0 0 0 1 408 007

Utgifter kurs 4 535 0 235 471 49 076 27 689 0 1 667 318 438

Utgifter arrangement 76 554 0 41 584 21 248 60 330 38 676 79 771 318 163

Brensel/gass hytter 0 87 320 0 0 0 0 0 87 320

Drift hytter 2 639 674 957 0 0 0 0 0 677 596

Vedlikehold 1 137 520 0 0 0 0 0 137 521

Merking, bruarbeider 122 743 745 0 0 0 0 0 123 488

Husleie 146 586 55 095 0 0 0 0 0 201 681

Revisjon, regnskap 332 559 0 0 0 0 0 0 332 559

Andre tjenester 235 655 17 981 0 0 0 0 0 253 636

Rekv., telefon, porto 122 493 5 844 1 320 754 4 423 0 0 134 834

Reiseutgifter 3 826 186 0 2 666 0 0 0 6 678

Markedsføring 0 0 0 7 935 0 0 0 7 935

Møteutgifter 113 167 0 3 602 6 760 0 0 0 123 529

Forsikringer, festeavgifter 2 370 163 037 0 0 0 0 0 165 407

Kostnadsførte anskaffelser 36 587 0 0 0 87 386 0 0 123 973

Andre driftskostnader 91 743 2 618 0 0 725 422 27 513 123 021

Avskrivninger 132 782 0 0 0 0 0 0 132 782

Tap på fordringer 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanskostnader 913 349 219 0 0 0 0 1 481

Sum forbruk av midler 3 015 826 1 145 652 282 196 88 439 180 553 39 098 108 951 4 860 715

Resultat ord.drift 10 057 132 387 -13 701 28 296 243 361 -899 -51 740 347 761

Årets resultat 10 057 132 387 -13 701 28 296 243 361 -899 -51 740 347 761

Disponering resultat

Avsetn.TT-fond 132 387 132 387

Overf. til årets resultat 10 057 -13 701 28 296 243 361 -899 -51 740 215 374

Sum disponeringer 10 057 132 387 -13 701 28 296 243 361 -899 -51 740 347 761



VEDLEGG 3: ÅRSRAPPORT TURUTVALGET 2021 

 
 
Årsrapport for Turutvalget/DNT vandring Troms 2021 

 

DNT Vandring Troms skal jobbe med å sette opp sommer- 
og vinterturprogram for «bortoverturer», både kortere 
dagsturer og lengre med overnatting i telt eller på 
turlagshyttene. Alle turer skal legges inn i Sherpa, og 
annonseres via Turlagets hjemmesider, og delvis også via 
Turlagets Facebooksider. 
 
Også i år var det lite som ble normalt, og det rammet også 
Vandringsaktiviteter. 2021 startet bra, med braksuksess 
for det nye konseptet Nærturer. Det innebærer at den 
enkelte turleder legger opp til korte dagsturer med 
utgangspunkt i eget nærområde. Slike turer passet godt til 
smittevernsinstruksen, for det fordrer ikke felles bilkjøring 
eller overnatting. Videre kunne man godt spise medbragt 
ilag, så lenge man passer på enmetersregelen. Sist, men 
ikke minst, var det et supert format for nye turledere, 
enten som medtuleder sammen med mer erfarne eller på 
eget initiativ, siden det på alle måter var lagt opp som et 
lavterskeltilbud. De første nærturene ble gjennomført 
med stort oppmøte før gnisten slukket. Problemet var for 
få turledere, og de som stilte gikk fort tom for initiativ. 
Utover nærturene i årets første måneder ble det 
gjennomført en skøytetur på programmet, i desember. 

Generelt sett har smittevernet satt noen rammer som gjorde det vanskelig å legge opp til 
fellesturer med overnatting. Samkjøring har også vært vanskelig store deler av året, noe som 
satte ytterligere begrensninger i og med at mange av de som ønsker å benytte Turutvalgets 
tilbud ikke selv har bil. 
 
Tilgang på og kommunikasjon med turledere er en vedvarende utfordring, men her er det på 
gang en prosess for endret struktur og rutiner, i samarbeid med Turlederutvalget. I 2021 har 
det vært gjennomført 2 møter i DNT Vandring Troms, i tillegg til et felles møte for DNT 
Vandring DNT Fjellsport Troms. 
 
Antall turer (tall fra 2020 i parentes): 

Vinter: 9 (4) turer, 1 (2) turer avlyst, totalt 81(46) registrerte deltakere, med 5 registrert 
på venteliste                                                     
Sommer: 0 (0) turer, 0 0) turer avlyst, 0 (0) registrerte deltakere                                                                        

  
Turutvalget 2021: Jan Børre Henriksen, Monica H. Mikalsen, Ingrid Berthinussen, Christine 
Smith-Simonsen, Karoline Østgård Olsen 
 
En stor takk til alle turlederne som har stilt opp! 
 



VEDLEGG 4: ÅRSRAPPORT HYTTEUTVALGET 2021 
 

 

Årsrapport Hytteutvalget 2021 

 

Hytteutvalget har i 2021 bestått av følgende: 
Morten Olav Olsen, Trond Mikkelsen, Walter Andersen og Eli Moksnes Furu 
  
Arbeidet i HU har vært sterkt preget av korona og redusert bemanning i deler av året.  Flere 
saker har blitt utsatt av nevnte årsaker. Det har vært 4 møter, men mye arbeid er løst via 
Teams og e-post. Tilsynsmøtet måtte dessverre utsettes både høsten 2020 og 2021 pga. 
korona. 
 
Ett av fokusområdene for 2020 var å lage en rullerende plan for vedlikehold, oppgraderinger 
og nybygg. Takk til alle tilsyn som har kommet med status og innspill. Denne planen er 
presentert for styret, og godkjent av dem med få endringer. Det vil bli to større prosjekt 
årlig; ett i Indre Troms, og ett på ytre strøk. Dette arbeidet er blitt utsatt, og ny oppdatering 
av planen og innspill er gjort de siste måneder og presentert for styret og tilsynene vinteren 
2021/22. 

Solcelleanlegg er innkjøpt og transportert ut til Gappo, Dividalshytta og Ringvassbu. 
Dessverre har det pr. desember 2021 ikke blitt installert, men det jobbes med å skaffe 
fagfolk nok til å utføre dette vinteren 2022. Installasjon er gjort ferdig på Vouma høsten 
2021. Takk til Tore Åsbakk for innsatsen der. 

Tiltak i 2021: 
Hytteutvalget skulle fokusere på følgende hovedområder: 

1. Utnevne prosjektledere for de prosjektene som ønskes gjennomført i Dividalen og på 
Nonsbu.  Pr. desember 2021 jobbes det fortsatt med saken. 

2. Oppstart av Famacweb som overordnet system for forvaltning/drift/vedlikehold av 
alle hyttene. I første omgang blir det oppstart på noen hytter.  Walter Andersen 
arbeider med denne saken. 

3. Etablere solcellepanel på 3-4 nye hytter.  Solcellepanel er innkjøpt, men ikke montert 
pr. desember 2021. 
 

Tiltak i 2022: 
 

1. Fuktproblemer på soverom i flere hytter må løses 
2. Søknad om nybygg på Nonsbu og Dividalshytta sendes før sommeren 2022 
3. Fortsette arbeidet med å systematisere og følge opp vedlikeholdet på hyttene  

Takk til alle hyttetilsyn som bidrar til vårt arbeid og den formidable dugnadsinnsatsen som 
nedlegges gjennom hele året!! 

Med turhilsen fra Morten, Walter, Trond og Eli 
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Årsrapport for Merkeutvalget 2021 

Merkeutvalget består av Reidar Skarshaug, Magne Lund, Kaisa-Wenche Vivisdatter, Magnar 
Uvsløkk og Pål Tengesdal.

De siste to sesongene har mye av Merkeutvalgets aktiviteter dreid seg om bruer. Vi fikk 

skader på flere bruer snøvåren 2020, og arbeid med utbedringer har pågått etter det. Takker 

for god hjelp til transport av tungt utstyr på vårvinteren 2021. Fra veg og opp til Rosta ble 

nesten 100 kg metall frakta ut. Dette var blant annet to kjettingtaljer, mange meter 

langlenka kjetting, vaierlås, sjakler og kauser i ulike dimensjoner, grove skiftenøkler, noen 

bor egna til boring i fjell + mye annet. Alt dette ble lagra i sjåen på Rosta. 

Midt i juni dro første gruppe opp til Rosta for å starte reparasjoner. Ved ankomst så vi at 

brua nærmest hyttene hadde fått brupilarerene på bortsida lagt ned i omtrent 45 graders 

vinkel. Brua var passerbar, men det var vanskelig å komme over med storsekken på ryggen. 

Det var nok isløsning i Rostaelva som hadde «skylda». Store isflak presses opp over slakt 

berg på sørsida av elva, og legger press på brupilarene. De er for dårlig festa i grunnfjellet, og 

jernstengene som holder pilarene i posisjon bøyes. Og bendes til side. En støttevaier på 8 

mm var slitt tvert av. Den bidro til å holde brupilarene i loddrett posisjon. 

Heldigvis hadde vi nødvendig utstyr for reparasjon på plass allerede, nemlig det som var blitt 

frakta opp på vinterføre. I tillegg hadde vi fått låne en solid batteridrevet fjellboremaskin, 

som vi bar opp for helga. Begge kjettingtaljene, samt kjettinger og forankringer i berg ble 

brukt for å få brupilarene tilbake i posisjon. Rå makt var det som skulle til. Brua ved 

Rostahyttene ble reparert, og forsterka, den første helga, mens ekstra stabilisering av 

brupilarene nede mot berget ble utført helga etter. Skadene på brua hadde nok oppstått 

helga før. Sikre kilder observerte ekstrem vannføring i Rostaelva nede på Likkamoen 12. juni. 

Skadene på brupilarene var nesten identiske med de som oppsto etter ekstrem 

varmeperiode i fjellet rundt 17. mai 2010.  

Brua over Trollelva fikk bytta ut noen tvilsomme innfestinger i berget. Og i tillegg la vi på 

ekstra festepunkter på østsida av elva ved bruk av fjellboremaskin. Ekstra innfestinger nært 

usikre bergfester ble også satt på brua over Iselva. På sørsiden av Iselva er berget noe dårlig 

og oppsprukket, så det er vanskelig å finne godt feste i fjellet. 

I tillegg til disse brureparasjonene er det bygd ny bru over det vi kan kalle «Lille Trollelva». 

Dette er normalt bare en bekk, som renner ut i Rostaelva, ca. 100 m vest for Trollelva. Dette 

er en typisk flombekk, som får mangedobbelt vannføring etter regnværsperioder og på 

våren. Oftest i juni. Her var det det rester etter ei enkelt plankebru, men den var knekt 

sammen og det var vanskelig å passere bekken. Vi hadde byggematerialer nært brustedet. 

Som var blitt til overs etter bygging av brua over «hoved»Trollelva for rundt 25 år siden. De 

har lenge ligget lagra ute, men så bra ut. Det er en lignende flombekk omtrent 250 m forbi 

brua over Trollelva. Her har det også ligget en planke litt på «halv-12». Der er det nå skrudd 

sammen to planker i bredden. Så gjenstår det å se hvor mange vårflommer denne brua 

overlever. 
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Brua ved Blåkollkoia hadde begynt å bli noe sideskrå etter mange år i «tjeneste». Det var 

opprinnelig noen grove bærevaiere på undersiden, men disse hadde gjennom årenes løp 

mista sin funksjon. Våren 2021 fikk vi frakta opp materialer og utstyr. Tilsynet og medhjelper 

fikk utført god reparasjon ute på elveisen en vårdag april. Sammenskrudde planker stabla 

oppå vaierne fikk retta opp og stabilisert brua.  

Grunnet bruutfordringene i 2020 måtte prosjektet med oppsett av staurer og nye aluskilt i 

Øvre Dividal nasjonalpark utsettes. Sjøl om det lå noen spredte snøflekker i terrenget fikk i 

alt fem personer satt opp de skiltene som gjensto i løpet av et par langhelger i juni 2021. Nå 

er vi så å si ferdige med alt vi hadde planlagt. Det gjenstår bare et par-tre skilt i dette 

området. Et nokså nært svenskegrensa langt oppe i Isdalen, og et annet på stien mellom 

Rosta og Pältsastugan. Sistnevnte treskilt kan trolig like greit friskes opp med ny, svart 

maling, slik at teksten blir lettere å lese. Vi bør få opp en ny staur og skilt omtrent på det 

høyeste punktet mellom Gaskas og Vuoma. 

Det er utført noe stirydding på stien mot Vuoma, ganske nært brua over Divielva. Her var 

småvegetasjonen begynt å komme innover stien. De første vandrerne som gikk der etterpå 

ga tilbakemeldinger på at framkommeligheten var blitt bedre. 

På stien oppover fra Tønsvika mot Nonsbu er det nok en gang lagt ut noen lengder klopper. 

Det nedre var et smågjørmete parti rett før Torkjells bru. Det andre strekket er oppe over 

tregrensa, et lengre flatt og bløtt parti rett nord for Søre Holmevatnet. Det er en liten bekk 

som krysser stien her som spesielt har forårsaka problemer. Nå er det kloppa forbi i rundt 50 

m lengde. Takker for god hjelp med uttransportering av kloppematerialer på ettervinteren. 

Samlet innsats fra Merkeutvalget i 2021 er på 525 timer. Dette er en markant nedgang (48 % 

ned) fra året før. Mye skyldes at vi i 2020 hadde enda flere dugnadstimer for å 

reparere/bygge bruer. Samt en større kloppedugnad med mye folk ved Divielva. Der vi la ut 

varmebehandla furu og lerk, i stedet for impregnerte materialer. Det er fortsatt er en 

utfordring å få med folk på praktisk innsats i felt. Flere har meldt seg til Turlagskontoret og 

ville bli med på stidugnader de siste årene, men når det kommer til stykket er det vanskelig å 

få dem med ut. Noen har ofte stevnekollisjoner eller annet som kommer i veien. Det kan 

hende at ikke alle fristes av lang gåing og jobbing i terrenget hele dagen med tung sekk på 

ryggen. Tabellen under viser detaljert informasjon om aktivitetene i 2021. 

Dato Merkutvalgsaktviteter 2021 Anta
ll 
time
r 

Anta
ll 
pers. 

Total
t 
antal
l 
time
r 

Feb. 2021 Utarbeide Merkeutvalgets årsrapport 5 1 5 

27.03.2021 Oppmålinger brua ved Blåkollkoia, med tanke på 
utbedringer 

6 1 6 

Mars  2021 Innkjøp utstyr brureparasjoner Rostadalen 10 1 10 
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Mars  2021 Frakt/utkjøring av innkjøpt brureputstyr fra Sjøvegan 
til Rosta 

12 2 24 

7.04.2021 Frakt gjenga stenger brua ved Blåkollkoia 1 1 1 

8.04.2021 Forsøk på utkjøring klopper til Dividalen, for videre 
transport til Rosta 

2 2 4 

8.04.2021 Utkjøring kloppematerialer stien mot Nonsbu 7 2 14 

11.04.2021 Utkjøring brumaterialer brua ved Blåkollkoia 8 2 16 

21.04.2021 Reparasjoner brua ved Blåkollkoia 12 2 24 

5.06.2021 Stabling utkjørte kloppematerialer ved Torkjells bru 5 1 5 

9.06.2021 Henting kasse Real turmat på Langnes 1 2 2 

13.06.2021 Utlegging nye klopper Nonsbustien, nært Torkjells bru 10 1 10 

16.06.2021 Til Rosta for brureparasjoner, transport 7 2 14 

17.06.2021 Brureparasjoner Rosta, brua over Trollelva 8 4 32 

18.06.2021 Brureparasjoner Rosta, brua ved Rostahytta 10 4 40 

19.06.2021 Oppsett av aluskilt ved Aslatjohka 13 6 78 

20.06.2021 Brureparasjoner Rosta, Iselvbrua, retur Tromsø 12 6 72 

24.06.2021 Til Rosta for brureparasjoner, transport 7 2 14 

24.06.2021 Rydding langs skogsvei parkering Rostadalen til brua 
ved Likkamoen 

9 2 18 

25.06.2021 Reparasjoner brua ved Rostahytta, søndre brukar 12 2 24 

25.06.2021 Oppsett staurer og nye aluskilt Rosta-Dærta 14 3 42 

26.06.2021 Reparasjoner Iselvbrua + ny lita bru bekk øst for 
Trollelva 

12 2 24 

26.06.2021 Oppsett staurer og nye aluskilt Dærta-Divi 14 3 42 

27.06.2021 Bygging ny bru over "Lille Trollelva", retur Tromsø 12 2 24 

27.06.2021 Retur Dærtahytta-Rosta, skiltppsettere 10 2 20 

28.06.2021 Retur Rosta-hjem, skiltoppsettere 6 2 12 

2.07.2021 Utlegging nye klopper øvre platå Nonsbustien, nært 
Søre Holmevatnet 

15 1 15 

26-
27.08.2021 

Stirydding/kvistklipping ca første 2 km av stien 
Divielvbrua-Vuoma 

20 1 20 

9.10.2021 Utlegging nye klopper øst for Tønsvikelva ved 
Blåkollkoia 

9 1 9 

6.11.2021 Utbedring av refleks på staurer, stiparti over tregrensa 
mot Nonsbu 

8 1 8 

Sum 525 

Tromsø, 10. mars 2022 

På vegne av Merkeutvalget i Troms Turlag 
Pål Tengesdal 
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Turlagsveteraner og dyktige brureparatører ved Iselvbrua. Foto: Pål Tengesdal 

Svein Hegge på ny bru ved Trollelva. Foto: Pål Tengesdal 
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Foto: Nils Christian Fareth 
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Rapport styret 

Styremedlemmer  

• Caroline Haug (styreleder) 

• Nils Christian Fareth (styremedlem) 

• Hans Erik Alterskjær (styremedlem) 

• Thorleif Svendsen (styremedlem) 

• Edda Marie Reiner (styremedlem) 

• Ingvild Mageli (styremedlem) 

• Edda Marie Rainer (vara) 

 

Styret sender en stor takk til våre komiteer, turledere og andre frivillige for innsatsen i et krevende 

år. Takk til Turlagskontoret for god hjelp og støtte. Vi takker og for samarbeidet med Tromsø Ski og 

Sykkel, Friluftsbutikken, Jobb og fritid, Røde Kors, Tromsø Alpin Klubb og Tromsø Alpinpark. 

2021 ble preget av pandemien og restriksjoner. Antallet fellesturer har økt, men instrukser og påbud 

har satt en naturlig begrensing på en del av vår aktivitet. Vi håper et åpent samfunn vil bidra til å øke 

aktivitetsnivået. Styret godkjente en egen profilering av DNT Fjellsport instruktører for å bidra til 

miljøbygging i korpsene. Styret har hatt en gjennomgang av honorarsatser til våre instruktører, vi har 

jobbet med å samle inn midler til satsningen Toppturbussen. Toppturbuss prosjektet stoppet opp på 

grunn av restriksjonene, men etter åpningen av samfunnet har dette startet igjen og første tur til 

Fagerfjellet ble en stor suksess med 35 passasjerer.  

Det ble forsøkt å holde en topptur konkurranse sommeren 2021, kalt Toppnetter. Konkurransen gikk 

ut på å overnatte på ulike topper i løpet av sommeren, og målet var å inspirere til et lokalt og ny 

type turliv.  En sommer preget av lavt skydekke og regn gjorde at vi i august bestemte oss for å 

utsette konkurransen til sommer 2022 i håp om noen flere godværsdager.  

Det ble avholdt planleggingsmøte for vår halvåret sammen med vandregruppa, dette møtet gav en 

god diskusjon om hvordan vi kan jobbe videre med turplanlegging og turledermiljø.  

 I frivillighetens år 2022 håper vi å kunne verve flere til å bidra i DNT Fjellsports arbeid. Satsning på 

turledere og instruktører for å bidra til å spre god turkultur og bygge et trygt fjellsportmiljø i Tromsø. 

Dette håper vi å få til mer av i kommende år.  

Organisasjon/administrativt 

Vi har dette året hatt to aktive komiteer, Bre- og Klarte komité og Skredkomite. Vi har et behov for å 

styrke Tur- komiteen og bygge opp en sosialkomite i året som kommer. Det har blitt arrangert to 

medlemskvelder på Tromsø ski og sykkel, og foredraget Via Alpina Yellow ved Bjørn Forselv.  

Styret takker alle komiteer for en flott innsats og engasjement i 2021.  

Administrativ kommunikasjon foregår i hovedsak per e-post, zoom og messengerchat.  Det er 

opprettet egne googlegroups for hver av komiteene og styret. Denne administreres av styreleders e-

postkonto fjellsportgruppa@gmail.com. Dropbox benyttes for lagring av styrereferat og vedtekter. 

Denne er også administrert av styreleders e-postkonto. 

mailto:fjellsportgruppa@gmail.com
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Rapport skredkomitéen/skredgruppa 
Skredkomiteen har i størstedelen av året hatt 5 aktive medlemmer: Håvard Lium, Thorleif Svendsen 
Sofia Henriksson, Edda Marie Rainer og Tim Dassler.  
 
Skredgruppa som helhet har i 2021 hatt 11 aktive instruktører og 5 aspiranter, i tillegg til at vi har 
benyttet oss av innleide instruktører på to av tiltakene og hatt med flere eksterne aspiranter. I løpet 
av året har vi fått en instruktør til på nivå 2(pluss at ytterligere 2 instruktører i Tromsø har blitt det), 
noe som gjør at vi nå er godt dekket i forhold til mulige kursledere på instruktørkurs. 

Kurs 

Hele 2021 ble preget av Korona, men med diverse tilpasninger fikk vi gjennomført det aller meste vi 
hadde på planen. Det ble 11 kurs/workshoper med totalt 113 deltakere og 4 interne 
møter/samlinger. Antall deltakere kunne vært en del høyere, men pga. smittevernstiltak valgte vi å 
kjøre med kun 4 deltakere per instruktør (mot normalt 6). Dette gjorde at smittevern ble godt 
ivaretatt og deltakerne satte pris på små kurs med tett oppfølging fra instruktørene.  
 

Dato Kurs/aktivitet Antall 
dager 

Antall 
deltakere 

Kursleder Instruktører Aspiranter 

21. - 24. 
jan 

NF Metodekurs skred 4 8 Håvard Lium Torben Rognmo   

22. - 24. 
jan 

Grunnkurs skred for 
turledere 

3 8 Espen Minde Timme Ellingjord Erlend D Pettersen 

29. - 31. 
jan 

NF grunnkurs skred 3 8 Richard Fjellaksel Espen Minde, Tim 
Dassler 

Sunniva Kråbøl, Sussi 
Lagerström 

5. - 7. 
feb 

Grunnkurs skred 3 12 Thorleif Svendsen Sofia Henriksson Anne Cecilie Tvedten, 
Øystein Thorvaldsen 

12. - 14. 
feb 

Grunnkurs skred 3 8 Hilde Lynum Espen Minde Erlend D Pettersen, 
Oula 

19. - 14. 
feb 

NF Videregående 
skredkurs 

3 11 Jonny Kvistad Tim Dassler   

5. - 7. 
mar 

Snødekkeworkshop 2 10 Andreas Haslestad     

12. - 14. 
mar 

NF Videregående 
skredkurs 

3 11 Thorleif Svendsen Richard Fjellaksel, 
Tim Dassler 

Sussi Lagerström 

20. - 21. 
mar 

Skredworkshop for 
turledere 

2 11 Edda Marie Rainer Sofia Henriksson Sussi Lagerström, 
Markus Johnsen Aase 

11. - 13. 
juni 

NF instruktørseminar 3 11 Håvard Lium Stein Tronstad, 
Cecilie Harr Moen 

  

7. des Digital 
instruktørsamling  

1 14 Richard Fjellaksel Tim Dassler   

  
31 113 

   

 
 

Kompetansetiltak 

Snødekkeworkshop og NF instruktørseminar har vært viktige tiltak for å øke kompetansen til 
instruktørene og oppfylle formelle krav for de som sikter til NF skredinstruktør, nivå 2. 
Snødekkeworkshopen har etter hvert blitt en årlig fagsamling som holder svært høy kvalitet. NF 
instruktørseminar ble avholdt for første gang av oss og det er ønskelig å fortsette med årlige 
samlinger med instruktørene før og/eller etter sesongen. 
 

Andre mindre tiltak 

- Digital instruktørsamling for NF instruktører i Nord-Norge med digitale kurs og samarbeid i 
regionen som tema.  
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- Skredsøkerkveld for NF instruktører i Tromsø. Testing og utprøving av skredsøkere fra ulike 
leverandører. 

 

Kompetansearbeid internt i Troms turlag 

- Grunnkurs skred for turledere 
- Skredworkshop for turledere 
- Det ble i 2021 ikke eget grunnkurs for DNT ung, men dette er tilbake i 2022 

 

Andre bidrag 
Styremedlem DNT fjellsport Troms: Edda og Thorleif 
Medlem av NF sin skredkomite: Håvard 
Medlem av programkomiteen for skredkonferansen: Tim 
 

Nytt mandat 

Arbeidet med nytt mandat ble innledet i 2020 og fullført i 2021. Kurs, både internt og eksternt, og 

videreutvikle egne instruktører er kjernen i virksomheten, men vi ønsker i tillegg en styrking av 

samarbeidet med ulike relevante organisasjoner og bidra til å styrke skredmiljøet blant NF 

instruktører i Nord-Norge. Nytt mandat er som følger: 

Formål: 

Skal være den drivende kraften for DNT sitt skredarbeid i Nord-Norge og styrke det forebyggende 

skredarbeidet i Tromsø spesielt og regionen generelt. 

Ansvar: 

• Planlegge og organisere de ulike skredkursene/skredworkshopene/tematurene som DNT 

fjellsport Troms skal arrangere. 

• Rekruttere til, følge opp og videreutvikle instruktørkorpset i DNT fjellsport Troms. Jobbe for 

at vi til enhver tid har nok kvalifiserte instruktører og sikre en kontinuitet i skredarbeidet. 

Konkrete tiltak vil blant annet være at DNT fjellsport Troms jevnlig er teknisk arrangør for NF 

sine skredinstruktørkurs/-seminarer og arrangere egne samlinger for DNT fjellsport Troms 

sine instruktører. 

• Ta en aktiv rolle når det gjelder skredopplæring for turledere og andre frivillige i Troms 

Turlag. 

• Styrke NF som merkevare i Nord-Norge. 

• Bidra til å spre kunnskap og holdninger om ferdsel i skredutsatt terreng også utenfor 

organisasjonen. Skredkomiteen skal i tillegg være en pådriver for at den nasjonale 

skredkonferansen blir lagt til Tromsø med jevne mellomrom. 

• Søke samarbeid med andre relevante organisasjoner, som CARE – Kompetansesenter for 

snøskred, Røde Kors, Folkehjelpen, osv. 

• Samarbeide med Varsom-RegObs og bidra til å lære opp flere 

instruktører/turledere/toppturfolk til å bidra med relevante observasjoner. 

• Ansvar for skredutstyr tilhørende DNT fjellsport Troms. Komiteen skal gjennomføre 

årskontroll av utstyret, der ødelagt/utdatert utstyr kasseres og eventuelle forslag til innkjøp 

av utstyr videreformidles til styret i DNT fjellsport Troms. 
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Skredvettdag/fjellsportuke 

Pga koronarestriksjoner var det ikke mulig å gjennomfør skredvettdagen, men skredgruppa tok 
sammen med en liten komité fra DNT Fjellsport Troms initiativ til fjellsportuka. Tanken var at 
fjellsportuka skulle være en paraply som arrangeres en gang i året og som samler og promoterer 
fjellsportaktiviteter fra ulike aktører. 
 
“Her skal alle som ønsker å fremme fjellsporten på en ansvarlig måte slippe til og vi vil utfordre alle 

aktører og butikker til å dele relevante kurs, arrangementer og tilbud som kjøres i perioden.  

Dersom du er en aktør som tilbyr kurs og guida turer må du være sertifisert til aktivitetene du tilbyr i 

henhold til nasjonal eller internasjonal standard og må ha ansvarsforsikring. Vi forbeholder oss 

retten til å slette annonser fra aktører som ikke oppfyller kravene. 

Vårt motto er: Glede gjennom kunnskap!” 

https://www.facebook.com/fjellsportuka  
 

 
 

 
 

Profilering 

Antall aktører innen skredkurs i Tromsø har økt kraftig de siste årene. Dette gir utfordringer både 

med tanke på å rekruttere/beholde instruktører og rekruttere deltakere til kurs. I løpet av 2021 har 

vi derfor etablert «Skredgruppa» for å få en tydeligere skredprofil. www.skredgruppa.no tar 

brukeren direkte til DNT fjellsport Troms sine sider for skred. Vi har i tillegg investert litt i 

instruktørbekledning i form av luer og jakker (med egenandel). Det er fortsatt en god del jobb å gjøre 

her, men vi er på riktig vei. 

https://www.facebook.com/fjellsportuka
http://www.skredgruppa.no/
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Systematisk deltakerevaluering 

I 2020/21 sesongen har vi videreført systematisk innsamling av deltakerevalueringer. De fleste kurs 
ble evaluert av deltakerne. Disse tilbakemeldingene er veldig verdifulle for kvalitetssikringsarbeidet 
og ikke minst videreutviklingen av tilbudene våre. Evalueringene gir også viktig pekepinn hvor vi kan 
bli bedre og bidrar på denne måten til læring. Vi deler gjerne våre erfaringer og håper at det vil 
kunne utvikles et felles opplegg for å samle inn evalueringer og innsending av turrapporter. Dette vil 
være viktig både for vår egen så vel som DNT Fjellsport Troms sin utvikling. 

Smittevern 

2021 fortsatte der 2020 slapp, med smitteverntiltak i stadig endring og usikkerhet rundt hva som 
gjaldt den helgen vi skulle ha kurs. Vi valgte å legge oss på 4 deltakere per instruktør og stort sett 
kurs med maks 8 deltakere. Inkludert 2 instruktører klarte vi da å holde oss innen 10 deltakere som i 
flere runder viste seg å være maks antall inne. I tillegg leide vi møterom på Saga hotell for å ha 
lokaler som var innenfor gjeldende regler. I en periode kunne vi kun ha med deltakere fra egen 
kommune, noe som gjorde at enkelte måtte melde avbud. Miljø fikk være miljø når det kom til 
transport, for første gang har vi oppfordret til at flest mulig kjører egen bil når de skal på kurs. 
Tiltakene ga oss en del merkostnader, men gjorde samtidig at samtlige kurs ble avholdt som 
planlagt. Det er sendt inn søknad for å få kompensasjon for merutgiftene. 
 
DNT sin smittevernveileder har vært til god hjelp og gjengen på kontoret har gjort en kjempejobb 
med å holde oss oppdatert og finne løsninger mens tiltakene stadig endret seg. 
 

Tanker videre 

Det skjer veldig mye spennende i skredgruppa for tiden. Vi har bra med instruktører, mange kurs og 
god aktivitet. En viktig prioritering for 2022 er å ta vare på, og videreutvikle, de 
instruktørene/aspirantene, vi har. Interne kompetansetiltak er en viktig del av dette arbeidet. Når 
det nå ser ut som at koronarestriksjonene mer eller mindre forsvinner vil muligheten for flere sosiale 
tiltak også være med på å styrke samholdet i gruppa.  
 
2022 vil bli brukt til å evaluere nåværende modell/stige for skredkurs. Det er mye som fungerer med 
hvordan vi gjør ting i dag, men workshoper, ulike moduler og lengre utdanningsløp er ting som bør 
diskuteres slik at vi i større grad legger opp til «livslang» læring. Evalueringen bør kobles opp med 
det arbeidet CARE gjør i forhold til gjennomgang av skredutdanningen. 
 
Vi skal fortsatt være en sentral aktør innen skredkurs i Tromsø, men vil fortsette å jobbe med 
kompetanseheving internt i Troms turlag. (videre)Utdanning av turledere, DNT ung og andre deler av 
turlaget vil være viktig, vi ønsker også å kunne tilby et nordisk skredkurs for de som primært går 
fjellski. Er det andre ønsker internt i organisasjonen så er det bare å sende oss en forespørsel, så skal 
vi prøve å få til ting. 
 
Et annet viktig satsningsområde for 2022 er å etablere et faglig nettverk blant NF instruktørene i 
Nord-Norge. Det planlegges både fysiske og digitale samlinger, og forhåpentligvis vil dette være med 
på å styrke alle instruktørene.  
Organisatorisk har en god del falt på plass, men det er fortsatt veldig mye arbeid som faller på 
relativt få personer. Det å få alle i gruppa til å bidra der de kan må jobbes videre med. Arbeidet vårt 
er avhengig av at folk tar initiativ og setter i gang ting, da trenger vi at mange bidrar om vi skal få til 
alt vi ønsker.  
 
Økonomien i skredgruppa er god, og vi skaper et godt overskudd som går tilbake til hele DNT 
fjellsport Troms. For å lette arbeidet i løpet av sesongen bør vi tidlig i gang med et budsjett for 
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sesongen og bli enige med styret om hvor stor del av overskuddet vi kan disponere til interne tiltak. 
Det er ønskelig å slippe å søke hver gang vi kommer opp med en god ide (noe som vi gjør ganske 
ofte) og heller prioritere i den potten vi har.  
 
Takk for godt samarbeid med turlagskontoret, styret og de andre komiteene i året som har gått! 
 
 

Årsrapport Bre- og Klatrekomite 
 

I 2021 har bre- og klatrekomiteen bestått av Ole Jacob Skou Nilsen, Øystein Thorvaldsen og Hans Erik 

Alterskjær. Året 2021 har igjen vært tidvis preget av covid-19, og enkelte klatreturer har blitt avlyst 

på grunn av den daværende situasjonen. Det har likevel vært mulig å opprettholde et relativt 

normalt tilbud av kurs, og det har i løpet av 2021 blitt arrangert kurs for både kameratredning, intro 

til trad og et “tips og triks til uteklatring”-kurs i samarbeid med Tromsø Klatreklubb.  

Det har generelt sett ikke vært mange saker å behandle i bre- og klatrekomiteen. Det har vært et 

ønske om å gjennomføre et bre-kurs for å sørge for opprettholdelse av den kompetansen, men 

tilgjengelighet på instruktører har gjort dette utfordrende. Det er også usikkert hvor stor interesse 

og deltakelse det hadde vært på et slikt kurs.  

Klatrekomiteen har noe utstyr som har vært utlånt til kursbruk ila året, men det har ikke vært gjort 

en statussjekk på dette utstyret på en stund. Dette utstyret bør sees over og det bør gjøres en 

vurdering på eventuelt erstatning av utstyr som har gått over dato slik at DNT har utstyr tilgjengelig 

for kurs- og turbruk.  

Oppsummert for 2021 ble det arrangert 3 klatrekurs(Kameratredning, Naturlige sikringer og “tips og 

triks til uteklatring”), samt oppsatt 2stk “rangle” turer. En av disse turene måtte dessverre bli avlyst 

på grunn av smittevernregler, og en tur på høsten ble gjennomført.  
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Økonomi, regnskap og budsjett 

Kommentar regnskap 2021 
Økt kursvirksomhet har gitt en naturlig økning i inntekter og kostnader knyttet til dette. Vi har 
investert i profilering av instruktørene våre. Vi hadde satt av midler slik at vi hadde mulighet til å 
sende en representant fra skrekorpset til Skrekonferansen på Gol. 
 
Regnskap 2021 

Kontonavn 2021 2020 Avvik 

Deltakeravgift  −486 381 −867 

Inntekter kursvirksomhet −245 409,00 −115 662,00 −129 747,00 

Andre tilskudd −22 600,00 −28 790,00 6 190,00 

Sum inntekter −268 495,00 −144 071,00 −124 424,00 

Utgifter kursvirksomhet 107 071,00 39 779,00 67 292,00 

Utgifter arrangement 36 484,00 54 756,00 −18 272,00 

Honorar arrangement 5 100,00 16 800,00 −11 700,00 

Honorar kurs 128 400,00 89 216,00 39 184,00 

Sum vare/materialkostnad 277 055,00 200 551,00 76 504,00 

Leie datasystemer 1 320,00 120 1 200,00 

Kostnadsførte anskaffelser 0 15 492,00 −15 492,00 

Møteutgifter 3 602,00 997 2 605,00 

Telefon 0 4 000,00 −4 000,00 

Reklamekostnad 0 450 −450 

Sum andre driftskostnader 0 450 −450 

Sum driftskostnader 4 922,00 21 059,00 −16 137,00 

Driftresultat 13 483,00 77 540,00 −64 057,00 

 

Kontonavn 2021 Budsjett 2022 

Deltakeravgift  −486 -500 

Inntekter kursvirksomhet −245 409,00 -260 000 

Andre tilskudd −22 600,00   

Sum inntekter −268 495,00 -260 500 

Utgifter kursvirksomhet 107 071,00 60 000 

Utgifter arrangement 36 484,00 0 

Honorar arrangement 5 100,00 0 

Honorar kurs 128 400,00 165 000 

Sum vare/materialkostnad 277 055,00 20 000 

Leie datasystemer 1 320,00 1 200,00 

Kostnadsførte anskaffelser 0 0 

Møteutgifter 3 602,00 5 000 

Telefon 0   

Reklamekostnad 0   

Sum andre driftskostnader 0 10 000 

Sum driftskostnader 4 922,00 5 000 

Driftresultat 13 483,00 4 300 



VEDLEGG 6: ÅRSRAPPORT DNT FJELLSPORT TROMS 2021 
 

10 
 

Navn Dato Status Evt årsak Varighet  Deltakere  

Årsmøte DNT Fjellsport Troms 18.02.2021 Digitalt   1 dag                   14  

NF videregående skredkurs 19.02.2021     3 dager                   10  

Introkurs skred offpistekjørere 20.02.2021 Kladd   1 dag                      8  

Grunnkurs skred nordisk 26.02.2021 Avlyst Få deltakere 3 dager   

Fullmånetur Tromsdalstinden 26.02.2021 Avlyst Været 1 dag    

Vinterturlederkurs 03.03.2021     7 dager                      5  

Snødekkeworkshop 05.03.2021     3 dager                   10  

Topptur med enkle skredvurderinger 06.03.2021 Avlyst Været 1 dag   

NF videregående skredkurs 12.03.2021     3 dager                   10  

Vinterrangling 13.03.2021 Avlyst Korona 1 dag   

Fagfefjell 14.03.2021     1 dag                      8  

Skredworkshop for turledere 20.03.2021     2 dager                   16  

Daltinden 17.04.2021 Avlyst Korona 2 dager   

Telt og topptur i Malangen 24.04.2021     2 dager                      7  

Steinskardstinden 05.05.2021     1 dag                      4  

Sommerski Tromsdalstinden 05.06.2021     1 dag                      6  

Pondskimming 08.06.2021     1 dag 
 Åprent for 

alle  

For Turledere! Turplanlegging DNT 
Fjellsport Troms sommer/høst 2021 10.06.2021 

Avlyst 
  1 dag   

Grunnleggende turlederkurs 11.06.2021     3 dager   

NF instruktørseminar skred 11.06.2021     3 dager                   11  

Kurs kameratredning 19.06.2021     2 dager                      6  

Grunnleggende turlederkurs 25.06.2021     3 dager                      5  

Skamtinden 26.06.2021     1 dag                      5  

Ettermiddagstur til Buren! 05.07.2021     1 dag                   10  

Ettermiddagstur til Gråtinden 12.07.2021     1 dag                      4  

Helgetur til Njunis 18.07.2021 Avlyst   3 dager   

Klatrekurs naturlig sikring 08.08.2021     2 dager                      8  

Svartvasstinden 11.08.2021 Avlyst Været 1 dag    

Vanntinden 14.08.2021 Avlyst Været 1 dag   

Vengsøytraversen 21.08.2021     2 dager                      5  

Klatrekurs - tips og triks 28.08.2021     2 dager                      8  

Gråtindtraversen 29.08.2021 Avlyst Været 1 dag   

Rangletur Zappfe - Store Blåmann 07.09.2021 Avlyst   1 dag   

Grunnleggende turlederkurs 17.09.2021     2 dager                      7  

Telt og vegansk matlagingskurs 18.09.2021     2 dager                      4  

Grottetur til Stordalen 26.09.2021     1 dag   

Lyngen fra sør til nord, etappe 1 25.09.2021     2 dager                      8  

Sommerturlederkurs 15.10.2021     3 dager                      8  

Turplanlegging vinter 15.10.2021     1 dag                   11  

Medlemskveld Tromsø Ski og Sykkel 28.10.2021     1 dag                   18  

Rekrutteringstur 30.10.2021 Avlyst Været 2 dager   

Grottetur Tromsdalen 06.11.2021     1 dag                      6  

Via Aplina Yellow (medlemsmøte) 15.11.2021     1 dag                      3  

1.hjelp utenfor allfarvei 21.11.2021 Avlyst   1 dag   

Farvel til sola 21.11.2021     1 dag                   11  

NF veilederkurs skred  13.01.2022     4 dager                      7  

Grunnkurs skred alpint 14.01.2022     3 dager                   10  

Snødekkeworkshop 15.01.2022     1 dag                   16  
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Velkommen til sola 16.01.2022 Avlyst Været 1 dag   

Grunnkurs skred alpint 21.01.2022     3 dager                   10  

1.hjelp utenfor allfarvei 30.01.2022 Avlyst       

NF Grunnkurs skred alpint 11.02.2022     3 dager                      6  

Snødekkeworkshop for turledere 12.02.2022     2 dager                   10  

Skredveld for instruktører og aspiranter 16.02.2022     1 dag                   19  

NF videregående skredkurs 18.02.2022     3 dager                   10  

Grunnkurs skred alpint 18.02.2022     3 dager                      6  

NF metodekurs skred 24.02.2022     4 dager                      7  

Skredkurs ungdom 25.02.2022     3 dager                   10  

Vinterrangling 26.02.2022 Avlyst   1 dag   

Snødekkeworkshop 04.03.2022     3 dager                      6  

Toppturbuss Fagerfjell 06.03.2022     1 dag                   32  

Kurs i skiteknikk nybegynner 09.03.2022     1 dag                      8  

Kurs i skiteknikk viderekommende 09.03.2022     1 dag                      5  
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Årsmelding for Barnas Turlag Tromsø 2021 

Arbeidsgruppa har bestått av Reidun Trondsen (leder), June Malnes, Meri Isaksson, 

Marianne Larsen, Ane Fors, Anna Nylund, Trine Jegervatn, Kamilla Thorsteinsen, Frank 

Hansen og Fredrik Aunegård. Det har vært svært lav aktivitet i 2021 grunnet korona og 

tilhørende smittevernrestriksjoner. 

Medlemsutvikling 

Troms Turlag har 680 barnemedlemmer – 81 færre enn fjoråret, tilbakegangen tilsvarer 10,6 

%. Dette skyldes at det bare unntaksvis var aktiviteter i regi av Barnas Turlag. Sammenliknet 

med landets øvrige statistikk for Barnas Turlag er ikke dette spesielt høyt, de aller fleste har 

en markant nedgang i antall medlemmer de siste to årene. 

Aktiviteter i annerledesåret 

Det var planlagt aktiviteter etter BTs årshjul, og noe har blitt gjennomført i perioder mellom 

nye smittevernrestriksjoner, hvor samlinger av barn har vært mulig. Nye tider gir nye 

muligheter, og i vår arrangerte vi «Ti turtips med Turbo». Så kom sesongen med Turboturer 

på sommer og høst, men så ble det meste av aktiviteter stanset igjen. Vi forsøkte oss med 

tre arrangementer, men disse ble avlyst grunnet få påmeldte. Høstens premieutdeling for «5 

turer med Turbo» 2021 i Tromsø, måtte i tillegg utsettes grunnet smittevernrestriksjoner og 

et rekordhøyt antall påmeldte barn. Aktivitetskoordinator kjørte i gang en liten 

bildekonkurranse på Facebook; «Hvor er Turbo?», som plaster på såret for avlyste 

arrangement. Dette skapte godt engasjement og vinnerne ble premiert. 
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Vi har hatt ett medlemsmøte for nytilsatt arbeidsgruppe høsten 2021, hvor det ble forsøkt 

planlagt aktiviteter framover i henhold til årshjulet. Dette for å sikre aktivitet gjennom året, 

og litt forutsigbarhet som både små og store liker. Det meste har blitt avlyst som følge av få 

påmeldte. Mange av våre tidligere ildsjeler har i løpet av den toårige nedstengningen fått 

store barn som har «vokst ut av» Barnas Turlag, og de har ønsket å gå ut av arbeidsgruppa. 

Det jobbes med rekruttering av nye foreldre som kan bidra!  

Vi forsøker å planlegge aktiviteter etter ønske fra turlederne, slik at vi vi får et spennende 

turprogram. I 2021 hadde BT Tromsø mange spennende planer, men bortsett fra turboturer, 

ble det ikke gjennomført andre turer hos BT Tromsø etter 25. mars.  Det har vært få 

gjennomførte arrangementer også hos lokallagene, men premieutdelingene for Turboturer 

ble gjennomført hos samtlige høsten 2021. 

Mål for aktivitetene 

Vi forsøker å sette opp turer og arrangementer som kan glede alle i aldersgruppen 0 til 12 år. 

Våre medlemmer har forskjellige ønsker og behov, og alle turer kan ikke tilfredsstille alle 

ønsker. Dette forsøker vi å være tydelige på.  

Med nye turledere kommer det nye turer på programmet, eller de gamle og velkjente turene 

kommer i nye versjoner. Det er viktig for BT at turlederne arrangerer turer de selv ønsker for 

sine egne barn, for som barn av turleder må du ofte smøre deg med mye tålmodighet. 

«5 turer med Turbo» 

Arbeidsgruppa mener det er viktig at vi tar hensyn til naturen og lar terrenget tørke opp før 

vi sender mange ut på tur. I Tromsø var det til sammen 337 unger som hadde registrert seg 

til premieutdelinga, men denne fikk vi dessverre ikke gjennomført pga smittesituasjonen i 

november. Turbo er svært lei seg for dette, men smittevern må komme først. Ny dato er satt 

til mars 2022.  

Til sammen deltok 720 påmeldte barn på «5 turer med Turbo» i 2021 – det er ny rekord! 
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Tiden som kommer 

I løpet av 2022 håper vi å kunne komme tilbake mot normal drift. Vårt fokus vil som før være 

å gjennomføre gode arrangementer for barn i alle aldre. Vi ønsker gjerne flere 

arrangementer i samarbeid med andre grupper i Troms Turlag. Vi håper å kunne fortsette 

jobben med å finne på aktiviteter for de eldste barna i BT og yngste i DNT ung for å gjøre 

overgangen myk. For å få til dette vil rekruttering av nye turledere være viktig. Ta kontakt 

om du kan tenke deg å bidra.  

Vi ønsker å fortsette med å arrangere 

turlederkurs for å fylle på kompetanse hos 

nye og ikke så nye turledere. Vi ønsker 

også å få til arenaer for erfaringsutveksling 

mellom oss turledere i Tromsø, gjerne 

også ut mot de andre lokallagene hos 

Barnas Turlag. Vi kan fortsatt bli mye 

flinkere til å markedsføre våre 

arrangementer før de skal være – og til å 

skryte av det vi har fått til i etterkant. 

Vi håper også å fortsette vårt engasjement 

i DNTs nasjonale arbeidsgruppe for Barnas 

Turlag. Dette er et godt initiativ fra DNT, 

men som mangler bred representasjon fra 

de frivillige per i dag. Skal de små lagene 

bli representert må det legges til rette for 

deltakelse fra de frivillige i større grad. 

 

Tromsø 7.januar 2022  

Merethe Stiberg 
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Årsmelding for Barnas Turlag Målselv 2021 

Barnas Turlag Målselv har arrangert premieutdeling for «5 turer med Turbo» høsten 2021. 

49 glade barn deltok på utendørsarrangementet med pølsegrilling, flotte premier og besøk 

av fjellreven Turbo til barnas store fornøyelse. 

På vegne av Barnas Turlag Målselv; 

Merethe Stiberg 
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Årsmelding Barnas Turlag Karlsøy 2021 
 
I 2021 satte Covid-19 en stopper for det meste. Det ble likevel arrangert «Kom deg ut»-dag 
og «Kom deg ut»-helg med teltovernatting og gøy for til sammen 49 glade barn både i mai 
og september, i tillegg til premieutdeling for «5 turer med turbo» med 20 påmeldte 
deltakere. 
 
Barnas Turlag Karlsøy driftes av to tøffe og engasjerte turmammaer. 2021 har nok ikke vært 
året for stor verving hverken av nye medlemmer i BT Karlsøy eller nye turledere.  
 
Av økonomisk støtte har BT Karlsøy fått Frifond-midler fra DNT sentralt, samt aktivitetsstøtte 

fra Troms Barne- og Ungdomsråd, både til å gjennomføre turer gratis eller til svært lav 

påmeldingsavgift for deltakerne, og til innkjøp av turutstyr.  

I kommende tur-år er målet å få opp aktiveten i BT Karlsøy igjen og skape fine 

uteopplevelser for små og store i kommunen.  

 

Merethe Stiberg,  

på vegne av Ingebjørg Tollefsen og Jannicke Johansen (Kontaktpersoner for BT Karlsøy) 
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Årsrapport Barnas Turlag Lyngen 2021 

Året startet med grunnkurs skred i januar og grunnleggende turlederkurs en helg i 
september. Inger Palopää, Mikal Bjørklid og Anne Lise Bjørklid er turledere.  
 
Mot sommeren planla og gjennomførte de «5 turer med Turbo». De hadde 13 turmål i 
varierende vanskelighetsgrad og ønsket at det skulle være mulig for alle å bli Turbo. 
 
Det har ikke vært arrangert fellesturer i BT Lyngen i 2021, hovedsaklig på grunn av Covid-19. 
 
I september arrangerte de premieutdeling for «5 turer med Turbo». Barna fikk flotte premier 
og de serverte boller og varm drikke til alle. Her deltok 49 påmeldte barn. 
 
Merethe Stiberg, på vegne av BT Lyngen. 
 
 
 

                                                                                   
 
 

Årsrapport Barnas Turlag Dyrøy 2021 

Barnas turlag Dyrøy er et nyoppstartet turlag, og de gjennomførte fire arrangementer i løpet 

av 2021. Familietur til Hagenes i juli med 29 påmeldte deltakere, «Kom deg ut»-dagen i 

september med 28 deltakere, og premieutdeling for «5 turer med Turbo» i november. I 

tillegg ble fjorårets premieutdeling for «5 turer med Turbo» utsatt pga 

smittevernrestriksjoner, og ble arrangert i mars 2021. Her var det 15 påmeldte deltakere. 

Merethe Stiberg, på vegne av BT Dyrøy. 
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Årsrapport Nordreisa 2021 

Barnas Turlag Nordreisa arrangerte 5 turer med turbo i 2021, og hadde premieutdeling for 

spreke turboer og superturboer i november 2021 på Fallvik Gård i Steinsvik. Det var 22 

påmeldte deltakere, og mange spreke turboturgåere.   

Merethe Stiberg, på vegne av BT Nordreisa. 

 

                                                                                    

Årsrapport Kåfjord 2021 

Barnas Turlag Kåfjord arrangerte 5 turer med turbo i 2021, og hadde premieutdeling for 

spreke turboer og superturboer i oktober 2021. Det var 36 påmeldte turboer og 

superturboer og mange flinke små turgåere. De arrangerte også «Kom-deg-ut»-dag i fjæra 5. 

september med 14 deltakere. 

Merethe Stiberg, på vegne av BT Kåfjord 

 

                                                                                   

Årsrapport Storfjord 2021 

Barnas Turlag Storfjord arrangerte «5 turer med Turbo» i 2021, og hadde premieutdeling på 

Oksenesset i Storfjord. Det var 14 spreke deltakere med på turboturene, og det var både 

turboer og superturboer.  

Merethe Stiberg, på vegne av BT Storfjord 

 

Barnas Turlag Senja og Barnas Turlag Balsfjord sine årsrapporter ligger sammen med 

lokallagenes årsmeldinger.   
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Årsrapport DNT ung Troms 2021 
 
 

 

 

 

2021 har ikke vært et år med mye aktivitet, vi skulle gjerne sett at vi kunne fått til enda mer. 
Men med de retningslinjene man har måttet ta stilling til så har ikke det vært fysisk mulig. 

DNT ungs arbeid 
DNT ung har gjennom året gjennomført 10 aktiviteter og fem kurs, ganske uforandret fra 
fjorårets aktivitet. Aktivitetene vi gjennomførte foregikk på ettermiddag/kveld, da vi så på 
det som mest hensiktsmessig med tanke på skole/jobb. 

Noen av aktivitetene som ble gjennomført: 

Skøyting på Prestvannet, bading i Telegrafbukta, skitur i indre Troms, introjakt sammen med 
NJFF, «Grønn fredag» og «Mat på bål» på Charlottenlund. 

Det ble også arrangert fem kurs i 2021. Grunnkurs skred for turledere i DNT ung ble 
gjennomført med ni deltakere, kitekurs ble gjennomført med syv deltakere, skredkurs for 
ungdom med 10 deltakere, ferskingkurs med seks deltakere og grunnleggende turlederkurs 
med syv deltakere. 
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Selv om det i 2021 i stor grad ble gjennomført kveldsaktiviteter, har mye tid og ressurser 
også gått til planlegging av større og lengre turer, men på grunn av de nye retningslinjene så 
ble disse dessverre avlyst og utsatt til 2022 (skitur over Saltfjellet i samarbeid med DNT ung 
Bodø). 

Deltakere og frivilligtimer 
Totalt hadde vi 791 registrerte medlemmer i DNT ung i 2021, en nedgang på 32 medlemmer 
fra året før (tilbakegang på 3,9%). Frivillige timer som er nedlagt av turlederne er 240 timer. 
Med en timesats på 400 kroner, utgjør det en egeninnsats på 96 000kr.  

Turledere, arbeidsgrupper og styre 
DNT ung Troms har per i dag 51 turledere i sitt nettverk, hvor hovedtyngden av turledere har 
minimum grunnleggende turlederkurs.  

Av disse 51 turlederne er det en fast kjerne som bidrar. For diskusjon og samtale om turer og 
arrangementer er det vår felles turlederside på Facebook som blir hyppigst brukt og som har 
vært og fortsatt er vårt kommunikasjonsmiddel. I tillegg har vi hatt to medlemsmøter høsten 
2021. 

Økonomi 
Koordinator har ansvaret for økonomien i DNT ung. Økonomisk støtte fra fond og midler er 
en viktig forutsetning for både aktiviteter og vekst for DNT ung i Troms Turlag. 

Positivt svar på mange søknader har gjort at DNT ung har kunnet planlegge, invitere og 
gjennomføre gode aktiviteter med dyktige instruktører og turledere, og ikke minst til sterkt 
reduserte egenandeler for deltakerne. Søknadene blir også brukt til å kunne videreutdanne 
våre supre turledere ved at man blant annet får dekket hele eller deler av egenandelen på 
kurs, workshops etc.  

Hva ser vi for oss i 2022? 
I 2022 kommer fokuset til å ligge på nærturer og kortere ettermiddagsturer, vi ønsker gjerne 
å rekruttere flere yngre medlemmer i alderen 15-21 år, da majoriteten av aktive medlemmer 
i dag nærmer seg 26 år, og begynner bli klar for fjellsportgruppas tilbud.  

Hvordan rekruttere nye medlemmer? En utfordring, men samtidig kanskje lettere å få til nå 
som smittevernrestriksjoner tillater besøk på skoler og andre arenaer der ungdommene er. 
Vi ønsker også å få laget en tik-tok bruker for DNT ung, og tenker at ungdommene selv 
(friluftslinjer i valgfag på ungdomsskole og vgs) skal få hjelpe oss med å få dette til. 
 

Merethe Stiberg 
koordinator, DNT ung Troms 
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Skredkurs for ungdom er populære kurs med lange ventelister! (Foto: Mia Kulseng) 

 

 

«Grønn fredag» – bytting av turklær og turutstyr ble arrangert i samarbeid med Grønn 
ungdom Tromsø i 2021. 
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Årsrapport DNT senior 2021 

https://troms.dnt.no/veterangruppa/ 

 
Tirsdagsturer. 
Etter å ha ligget ned pga covid19 startet vi ‘’forsiktig’’ opp igjen i slutten av april med våre 
tirsdagsturer. Oppstarten avdekket etter hvert et udekket behov for å bevege seg og ha 
sosial omgang. Vi har klart å aktivisere nesten 500 stk/personer frem til utgangen av året.  
 
Medlemsmøter. 
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i år, dette pga smittesituasjonen. 
 
Refleksvester: 
Vi har fortsatt refleksvester igjen, både med og uten logoer. Ønsker du en vest kan du 
kontakte turlagskontoret. Vestene som er gratis er betalt av ‘’Aktiv i 100’’ 
 
Merking til Kjølen 
Merking av løypa til kjølen er fra gruppas side lagt død. Det er nok en naturlig årsak til dette. 
Det vil være mest riktig at ‘’yngre’’ krefter innen laget innehar dette oppdraget. 
 
Bålsrudhula 
Vi hadde god oppslutning om dagsturen til Bålsrudhula i Mandalen. Vi kjøpte tjenesten av 
Per Larsen i Skardalen. Per er en stødig kar fra området og innehar rikelig med kunnskap om 
temaet Bålsrud. Tusen takk for en trivelig dag med sterke inntrykk.  
 

 
Guide Per informerer om turen videre innover til Bålsrudhula. 

https://troms.dnt.no/veterangruppa/
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Økonomi 
Aktiv i 100 – tildeling prosjekt 77001 kr   15 000,00 
Overført overskudd 2020 kr  5 000,00 
 
Utgifter  
Bevertning på tur i henhold til bevilgning fra Aktiv i 100 -kr 15 686,66 
  
Tilgjengelige midler overført 2022  kr   4 313,44 
 =========== 
 
Liv Anne Løvland / Bjørnar Seljehaug 
28. februar 2022 
 
 
 

 
Det er frodig innover Manndalen. 
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Godt kledd og skodd i allslags vær. 

 

 
Robukta er et perfekt sted for en liten rast. 
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Årsrapport Bålturlaget 2021 

Bålturlaget er en turgruppe for alle som har lyst til å komme seg ut på tur. Her møtes vi 

rundt bålet og koser oss, og det er bålet som er målet. Turene legges i områder som er lett 

tilgjengelige, så her er alle velkomne. I turgruppa vår kan ettermiddagskaffen nytes rundt 

bålet i stedet for hjemme i sofaen.  

Det har ikke vært aktivitet i bålturlaget i 2021 pga utfordrende smittevernrestriksjoner. Det 

har rett og slett vært for vanskelig å arrangere fellesturer og sitte sammen rundt bålet. Vi 

satser på å starte opp igjen på vårparten 2022. Følg med på hjemmesiden og på Facebook. 

Velkommen med på tur!  

 

Helene Lockertsen og Inger-Lise Kveldro  

Bålturlaget  

 

 
Fra en av bålturlagets turer til Telegrafbukta. Foto: Inger-Lise Kveldro 
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Årsrapport Fjellvåken 2021 

 

TTs medlemsblad Fjellvåken har også i 2021 kommet ut med 
tre nummer à 32 sider. Fjellvåken som medlemsblad er inne i 
sin 44 årgang. Nye faste spalter fra 2021 er «Mitt turtips» og «Ildsjel». Vi har også 
startet en presentasjon av de forskjellige nasjonalparkene i vårt distrikt. 

Redaksjonen søker å formidle variert informasjon om turer og aktiviteter som 
arrangeres av de ulike gruppene, om styrets og kontorets virksomhet og om aktuelle 
saker som opptar medlemmene i Troms Turlag. Videre ønsker Fjellvåken å inspirere 
medlemmer i alle aldersgrupper til turer og bruk av vår flotte natur. Ved å formidle 
turopplevelser fra medlemmene og annet stoff relatert til friluftsliv, håper redaksjonen 
å nå målsettingen med medlemsbladet. 

På grunn av usikkerhet om hvorvidt arrangementer kunne avvikles som planlagt i år, har 
ikke Fjellvåken formidlet turprogrammene for vinter og sommersesongen i 2021. På 
Troms Turlag sine nettsider og Facebook annonseres turprogram og aktiviteter. Vi vil 
vurdere om turprogram skal annonseres i Fjellvåken i fremtiden eller om annonsering 
digitalt er tilstrekkelig. 

Lundblad Media har som i tidligere år også i 2021 stått for layout og trykking av 
medlemsbladet. Fjellvåken har som tidligere blitt distribuert sammen med Fjell og 
Vidde. 

Jorunn Mørkved sluttet i redaksjonen høsten 2021. Redaksjonen jobber med å finne et 
nytt medlem slik at vi fortsatt blir tre i redaksjonen. 

Fjellvåkenredaksjonen mars 2022; 
Cheetham og Ellen Marie Ingulfsvann 
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Årsrapport Naturvernutvalget 2021       
 
Troms Turlag er høringsinstans i en lang rekke saker: Reguleringsplaner, vernesaker, 
lovendringer og planprosesser knytta til tiltak som krever fysiske inngrep i natur- og 
friluftslivsområder som næring, energi, samferdsel, osv. Naturvernutvalgets oppdrag er å 
vurdere høringer som kommer om det er saker som er spesielt viktige for TT. Utvalget gjør en 
vurdering av hva TT skal/trenger å mene noe om i de enkelte sakene og om sakene er i TTs 
interesse etter vedtekter og formål for TT.  
 
Det har ikke vært møtevirksomhet i naturvernutvalget i 2021. Det er gitt noen svar på tilsendte 
forespørsler. Utvalget får oversendt relativt mange saker, men styret har ikke bedt om 
kommentarer til noen konkrete. Mange av sakene er det lite aktuelt å gå inn i, men hvilke saker 
TT bør mene noe om, kan noen ganger være usikkert.  
 
Naturvernutvalget har i 2021 bestått av Elin Anne Nikolaisen, Ivar Sæther og Rachel Jakhelln (til 
mars)/Lene Bækkevold (fra mars). Rachel gikk ut av utvalget i mars 2021, da hun trådte ut av 
styret i Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF). Hun ble avløst av Lene Bækkevold, som 
tiltrådte styret i FNF samme måned. Elin Anne Nikolaisen er styremedlem i TT.  
 

Vennlig hilsen 

Elin Anne Nikolaisen, Ivar Sæther, Rachel Jakhelln og Lene Bækkevold 
Naturvernutvalget, Troms Turlag. 



Årsmelding for Senja Turlag 2021 

Styre og utvalg: 

Styret: 
Leder:  Roger Konradsen 
Nestleder: Svein Heitmann 
Sekretær: Astrid Karin Johannessen 
Kasserer: Bodil Kjær Brones 
Styremedlem: Willy Pettersen 

1. vara: Torild Hanssen 
2. vara: Inger Johnsen 

Turutvalg: 
Leder: Beate Hansen 
Medlem: Jens Norum 
Medlem: Randi Aukland Nilsen 
Løype- og Merkeutvalget: 
Leder Arne Harald Seppola 
Medlem: Thor Olsen 
Medlem: Jon Erik Johannesen 
Revisor: 
Ina Aanesland 
Erling Bardo 
Vara: Knut Harald Røang 
Valgkomiteen: 
Leder: Grete Simonsen 
Medlem: Inger-Åse Godtliebsen 
Medlem: ubesatt 

Senjabu/Hyttetilsyn 2021 

Besøkstallet for Senjabu har i stor grad vært påvirket av Covid-19.  Det er grunn til å 
anta at antall besøkende registrert i protokollen er underrapportert.  Ved tilfeldige 
tilsynsbesøk er det observert at beboere ikke har registrert seg på tross av muntlig og 
skriftlig beskjed. 
Som kjent er hytta låst med kodelås som oppgis av turlagskontoret ved bestilling.  
Dette gir bedre kontroll med antall besøk, men gir neppe et riktig bilde av hvor mange 
som er med ved hvert besøk.  Hytta vil forbli låst med kodelås også etter Covid-19. 

Protokollregistrerte besøk sommer: 95   181 overnattinger 
Protokollregistrerte besøk vinter<. 94 120 overnattinger 
Tilsynsbesøk: 7 
Dugnadsinnsats rundvask: ca 50 timer 
Dugnadsinnsats vedtransport: ca 60 timer (15 turer a 4 sekker a 2 timer) 
Det er ikke gjort større vedlikeholdsarbeider i 2021. 
Planlagt vedlikeholdsarbeid 2022: Bytte takrenne over inngangsdør uthus. 
Bytte gassbluss med slange og kopling kjøkken. 
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Medlemmer. 
Medlemsmassen er påvirket av den spesielle situasjonen vi har hatt i 2021. Antall 
medlemmer har gått ned fra 289 til 264. 

Ifølge oversikt fra Troms Turlag er fordelingen slik: 

• Familie Hovedmedlem   15 

• Hovedmedlem   85 

• Student/ungd. (19-26 år)     8 

• Honnør     68 

• Barn      12 

• Husstand     11+18 

• Familie/husstand    47 

Senja Turlag får tilskudd på kr 50.- pr stk. av innbetalt medlemskontingent. 

Barnas Turlag 
I henhold til vedtektene rekrutterer Barnas Turlag selv medlemmer til styret, og 
konstituerer seg selv. 
Styret: Øivind Kringstad, leder, Espen Holen, Jorunn Nygaard, Tor-Erling Nygaard, 
Stine Henriksen-Schmidt, Hege Håkedal og Lotte Kajander. Delt ansvarsområde 
mellom styremedlemmene. 
Årsrapport: I 2021 hadde vi kun ett arrangement. Det var premieutdelingen for Fem 
turer med turbo 4. november ved Småslettan skole, Silsand. Arrangementet ble 
gjennomført etter gjeldende smittevernregler, vi hadde besøk av Turbo og serverte 
boller, saft og kaffe. 107 barn deltok og 40 av disse var Superturboer.  
I et år med lav arrangert aktivitet er det flott å merke interessen omkring Fem turer 
med Turbo.  
Selv om aktiviteten ikke var høy hadde vi en del midler tildelt gjennom Frifond å 
forvalte. Disse ble brukt i premieinnkjøp og utstyr. 

Årsmelding Styret i Senja Turlag:
2021 har vært et bedre aktivitets år enn fjoråret, selv om Coronasituasjonen også i 
2021 har lagt begrensninger på noe av aktiviteten, og hvordan man har kunnet 
gjennomføre turer og overnattinger. 

Styret har avholdt 6 styremøter og har behandlet 41 saker. 
Høsten 2021 fikk vi gjennomført et møte med tillitsvalgte med middag på kvelden på 
Senjastua. Det ble et veldig positivt erfarings- og meningsutvekslingsmøte, samtidig 
som det ble en hyggelig bli-kjent samling. 
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Det vises forøvrig til regnskapet for 2021. Kort kan vi si at resultatet er ok rent 
økonomisk, selv om aktiviteten ikke har vært 100% av ønsket nivå. 
I det etterfølgende følger årsmeldingen fra de forskjellige gruppene. 

Senja Turlags styreleder deltok i 2021 på en samling i Troms Turlag, på Hamn i 
Senja. Det var en positiv samling hvor turlagene i Troms fikk en fin 
informasjonsutveksling. 
Styremedlemmene har ikke deltatt i noe representasjon i 2021. 

Willy Pettersen er turlagets representant i Faglig rådgivende utvalg for Ånderdalen 
Nasjonalpark.  Willy Pettersen er ikke innkalt til noen møter i utvalget i 2021. 

Merkeutvalget 2021 

I februar møttes vi på Sazza for å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om 
støtte på kr. 33.000 for omlegging av 300 meter sti og kloppelegging av Senja på 
langs ruta som kommer ned ved Bunkevatnet i Olaheimen på Rødsand.  
Våren startet med kloppekurs i Ånderdalen. Merkeutvalget stilte med tre mann på 
kurset, pluss to mann som har vært veldig aktiv med å hjelpe oss i merkeutvaget; 
William Arne Eidissen og Øyvind Pettersen. Veldig givende kurs hvor vi la ut ca. 75 
meter klopper på starten av stien inn til Åndervatnet.  
Kloppene ble bestilt i mai og i slutten av juni ble 300m furuklopper kjørt inn til 
Olaheimen og lagret.  

På grunn av den våte sommeren kunne vi ikke bruke ATV i marka for å frakte inn 
kloppene og måtte i oktober ta i bruk helikopter for i det hele tatt få de inn. Før vi 
kunne fly kloppene inn hadde vi to turer til Olaheimen for å forberede flyvningen. 
Kloppene måtte flyttes til egnet område for helikopterlanding og buntes sammen til 
fire løft a 800 kg. 
I slutten av oktober klarte vi å stable 6 spreke karer på beina og fikk kloppet ca. 200m 
av ruta på ca. 300 meter, resterende vil bli lagt til våren.  
Kjempestor takk for innsatsen til gutta som stilte opp: Thor Olsen, Jon Erik 
Johannessen, Jens Norum, William Arne Eidissen, Ingve Birkeland og undertegnede.  

Skryt skal også Øyvind Pettersen fra Rødsand ha, han kunne ikke være med på 
selve kloppingen, men var den som tok imot kloppene i Olaheimen. Han har også 

VEDLEGG 13 - ÅRSRAPPORT SENJA TURLAG 2021



vært kjentmann i området og vært med på alle orienteringsturer før vi kunne starte 
kloppingen. 
Vi søkte Midt Troms Friluftsråd og fikk tilslag på en turbenk. Denne er plassert ved 
Bunkevatnet, hvor stien fra Senja på langs kommer ned til vatnet. 

Fremtidsplaner: 
• Til neste vår starter vi opp med å gjøre kloppingen i Olaheimen ferdig.
• Så har vi en del omlegging/merking av stier som må gjøres i
Heggedalen/Senjabu området.
• Kloppe ved Senjabu.
• Vi er for lite folk i merkeutvalget, prøver å verve folk gjennom sosiale
medier og håper noen yngre krefter kunne kommet inn.

Turutvalget: 
Utvalget har bestått av Jens Norum, Randi Aukland og Beate Hansen (leder) 

Følgende turer var satt opp: 

Vårtur til Stangnesodden: 1 påmeldt. Det regnet kraftig og mye vind den dagen. Det 
ble derfor avlyst – Turleder: Jens Norum 

Fugeltinden i Balsfjord: 2 påmeldt. En trakk seg da det regnet og toppen var dekket i 
tåke. Turen ble derfor ikke gjennomført –Turleder: Jens Norum 

Kongene i Øyfjorden: 10 Påmeldt. Turen lot seg ikke gjennomføre pga av for lang tur 
med det været som var – Turleder: Bente Johnsen 

Helgetur til Vomma hytta i slutten av august. Pga kun 3 påmeldte ble turen avlyst. 
Kostnadene ville blitt store.  
Turleder: Svein Heitmann 

Covid har påvirket arbeidet i turutvalget pga sentrale smittevernregler. 

I tillegg har turutvalget utfordringer med å finne godkjente turledere. Flere av de som 
er godkjente turledere har etter hvert en høy alder og det er derfor viktig fremover å 
rekruttere yngre turledere. 

Seniorgruppa 60 + og Aktiv i 100, 2021
Gruppa er ledet og administrert av: 
Ina Aanesland, Astrid Karin Johannessen, Karin-Ann Eriksen, Siw Solbakken 
Løvaas, Torild Hanssen og Bodil Kjær Brones. 
Gruppa jobber godt sammen, med felles forståelse for ansvar og arbeid. 

Pandemien som kom over oss i mars 2020, preget til en viss grad også 2021 
sesongen, men i hovedsak fikk vi gjennomført programmet. 
Gruppa har hatt jevnlige møter, fysisk og digitalt, og hele tiden hatt fokus på å tilby 
trygge aktiviteter ved å forholde oss til en hver tid gjeldene koronarestriksjoner.  
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Senior 60 + 

Seniorturene ble publisert på nettet, men på grunn av restriksjoner ved bruk av 
turlagets hytter ble ikke vinterturen til Gaskas og Altevasshytta gjennomført.  

Gappoturen i juni, ble gjennomført med 8 deltakere fordelt på begge hyttene, mens 
turledersamlinga til Nedrefosshytta i august ble avlyst, og utsatt til våren 2022 på 
grunn av for lite vann i Reisaelva. Vi er helt avhengig av å bruke elvebåt for å komme 
oss innover de 3 milene til hytta. 
Rostaturen i midten av september ble avlyst da det kun var1 påmeldt. Kanskje det 
var for seint på høsten?  

Aktiv i 100 

To vinterturer gikk som planlagt i mars. Deretter ble det for mye overvann på 
Abborvatnet, så vi valgte å avlyse resten av skisesongen. 
Vi avsluttet året med en trugetur til Finnfjordvatn 9.desember med 6 deltakere i minus 
15 grader. 

Sommerturene gikk som planlagt i juni og juli til ulike turmål. Høstturene gikk som 
planlagt, bortsett fra turen til Brubekkvatnet som ble endret til lavvoen i 
Finnfjordmarka. Vi tilstrebet å holde smittevernreglene, med påmelding til hver tur, 4 i 
hver bil når det var felleskjøring, ikke felles mat, unntatt der vi kunne grille. 

Det deltok 10 personer i snitt på 3 vinterturer og 18 i snitt på 13 sommerturer. 
Kurs 

Gruppa tok initiativ til et kort Sherpakurs i mars, der vi inviterte aktuelle turledere, 
turutvalget og de fra styret som hadde anledning å møte. Kurset ble kjørt i lokalene til 
TP-Maskin i Finnfjordbotn. Takk til Willy som ordnet gratis lokaler hos Trond. 

Vi arrangerte turlederkurs med 6 deltakere fra slutten av mai til midten av juni. At det 
ikke ble flere deltakere skyltes at kurslærer ikke ville ha mer enn 6 uten at vi skaffet 
en ekstra kurslærer. Det hadde vi ikke budsjettert med, men vi håper å kunne tilby 
nytt kurs i 2022. 
Alle deltakerne fikk "bestått", så nå har vi 11 aktive turledere med godkjent 
turlederkurs som kan ta turer for Aktiv i 100 og Senior 60 +. 
Dyktig kurslærer var Torbjørn Birkenes, militært ansatt på Bardufoss. 

Økonomi 

Sparebankstiftelsen hadde tidligere gitt tilsagn om midler til turledersamlinga på 
Nedrefoss, og «historisk vandring i Sollidalen».  Disse midlene måtte brukes i løpet 
av 2 år. Da turledersamlinga til Nedrefoss måtte utsettes til 2022, var det bare 
midlene til Sollidalen vi fikk brukt. 
Men Sparebankstiftelsen hadde forståelse for grunnen til utsettelsen, og stiller 
midlene til disposisjon også i 2022. Det er vi virkelig takknemlige for. 
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Aktiv i 100, DNT-midler tilsagn om 15.000 kr. 

For å utløse hele summen må vi ha utgifter i samsvar med tilsagnet. Totale utgifter 
ble kr. 15.880,20. 
Utgiftene gikk til kjøreutgifter og grillmat. 

Turledere Aktiv i 100 

Vinterturene:  
Astrid Johannessen, Bodil Kjær Brones, Reynir Grimsson, Siw Løvaas og Ina 
Aanesland. 

Sommerturene: 
Elly Kristiansen, Arne Harald Seppola, Astrid Johannessen, Inger Larsen, Ina 
Aanesland, Torild Hanssen, Karin-Ann Eriksen, Jens Norum, Bodil Kjær Brones, 
Trine Rydeng og Wenche Johansen 

Turledere seniorturer 60 +  

Ina Aanesland og Bodil Kjær Brones var turledere til Gappo i juni. 

Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til at det lille vi fikk gjort i 2021 ble trivelig, og 
veldig sosialt.  
Vi ser lyst på 2022-sesongen, og planlegger ambisiøst med håp om at den kan 
gjennomføres uten for inngripende restriksjoner.  

Velkommen til ny og spennende 2022 sesong. 

Styret vil takke alle som bidrar slik at Senja Turlag kan drive sin aktivitet. Uten denne 
fantastiske frivillige innsatsen ville tilbudet fra Senja Turlag vært helt annerledes. 

Vi takker også alle samarbeidspartnere: Den norske turistforeningen, Troms Turlag, 
Senja Kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Statskog, Midt Troms 
Friluftsråd, Ånderdalen Nasjonalpark, Sparebank1 Nord-Norge for godt samarbeid og 
økonomisk støtte. 
________________________  ______________________ 
Roger Konradsen (styreleder) Svein Heitmann (nestleder) 

_________________________  ________________________ 
Astrid Johannessen (Sekretær) Bodil Kjær Brones (kasserer)  

______________________________  ________________________ 
Willy Pettersen (styremedlem) Torild Hanssen (varamedlem) 

______________________ 
Inger Johnsen (varamedlem) 

Styrets innstilling til vedtak: 
Årsmeldingen for Senja Turlag godkjennes. 
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ÅRSRESULTAT: Senja Turlag - 2021
Regnskap/budsjett: 01.01.2021 - 31.12.2021  Fjorårstall: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konto Navn I år I fjor Budsjett
RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter

3000 Medlemskontingent 13 200,00 14 450,00 14 000
3001 Deltakeravgift turer  300,00  500
3400 Offentlig støtte Senja Turlag 70 820,00 24 536,00 21 000
3402 Gaver 13 240,28 5 434,00  700
3403 Lokale kurs/studieringer 1 500
3410 Offentlig støtte Barnas Turlag 25 063,00 35 063,00 25 000

Sum Driftsinntekter 122 323,28 79 783,00 62 700
Driftsutgifter

5902 Kurs Barnas Turlag -1 080,00 -5 000
6100 Møteutgifter egne møter -5 490,00 -3 000
6800 Kontorutgifter -1 759,00 -1 710,00 -3 000
6809 Blomster, gaver -2 430,60 -1 500
6901 Porto, postboksleie -1 240,00 -1 300
7100 Reise- og oppholdsutgi, andres møter -7 000
7300 Reklame og annonser - 959,00 -1 000
7310 Dugnadsutlegg/turledelse - 600,00 -3 000
7320  Senja på langsutlegg -30 775,00
7321 Sollidalen i Friluftlivets uke -11 302,98
7700 Turutgifter Barnas turlag -2 879,00 -6 550,00 -10 000
7702 Årsmøte -2 146,30 -2 495,00 -1 500
7704 Aktiv i 100 -15 880,20 -8 902,40 -10 000
7705 Turutstyr Barnas Turlag -23 449,50 -2 490,00 -10 000
7706 Turutstyr Senja Turlag -4 648,00
7707 Abonnement satelittelefon -5 168,50 -4 500,00 -6 700
7790 Turlederkurs Nedrefoss -7 211,80

Sum Driftsutgifter -107 742,28 -35 925,00 -63 000
DRIFTSRESULTAT 14 581,00 43 858,00 - 300

Finansposter
8040 Renteinntekter  54,00  366,00 1 000
8140 Renteutgifter og gebyrer - 387,50 - 283,00 - 700

Sum Finansposter - 333,50  83,00  300
RESULTAT FØR SKATTER 14 247,50 43 941,00

Disp. av årsresultat
8960 Overføres egenkapital -43 941,00

Sum Disp. av årsresultat -43 941,00
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 14 247,50

  2022 © AlphaReg ASSenja Turlag 25.01.2022 Side 1 of 1
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BALSFJORD OG OMEGN TURLAG 
 
ÅRSMØTE FOR 2021 
DATO; 15.02.21 
STED; RÅDHUSET, STORSTEINNES 
 
Saksliste; 
Åpning ved leder Ann Jorun Berntsen 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder og sekretær 
Valg av 2 til å underskrive protokollen 
Årsberetning for 2021 
Årsberetning for Barnas turlag ved leder Barnas turlag. 
Regnskap for 2021 
Endring i vedtekter 
Etablering av scooterløype i friluftsområde.  
Arbeidsplan for 2022 
Budsjett for 2022 
Valg 
 
Styre og utvalg 
Styret har bestått av: 
Ann-Jorun Berntsen, leder 
Leif-Petter Lieng, nestleder 
Bjørn Gjærum, sekretær 
Leen Berger, kasserer 
Eivind Hemmingsen, styremedlem 
Frøydis Gullesen, styremedlem 
 
May-Britt Vangen, varamedlem 
Dagfinn Landbakk, varamedlem 
Inger-Helen Hemmingsen, varamedlem 
 
Revisorer; 
Knut Haugstad 
May-Ally Sundby 
Roald Wikran, vara 
 
Valgkomite; 
Karin Friborg Berger, leder 
Elisabeth Mikkelsen 
Herulf Solheim 
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Styrets arbeid 
Styret har avholdt 9 styremøte og hatt 51 saker behandling. I tillegg har styret hatt en felles 
avslutning på cafe avec i slutten av november der det også ble trukket premier etter 
sesongens ”ti på topp” sesong. 
 
Noen av sakene: 

● ”TI PÅ TOPP” 
”ti på topp” 2021. Deltakere; 57  
Oppstart vinterturer 1 mars og sommerturer 1 juni, 15 juni og 1 juli 
Det ble ikke tradisjonell utdeling og premiene kunne hentes på Fiskå Mølla. 
Premie var krus med motiv fra Jagarberghaugen, samt matboks. Det ble også trukket 
mange andre premier blant deltakerne. Hovedpremie; gavekort kr. 2500,- og 2 stk på 
kr. 1000,- 
Det har vært 2 innlegg i lokalavis om ti på topp. 
Irene Skoglund har vært representant for Friluftsrådet og viktig i arbeidet for 
TellTur/ti på topp (info nettside, registrering av toppene digitalt m.m.) 

 
Det har vært arbeidet med og planlagt oppstart fra januar -22 samt forlenge neste 
års sesong.  
Tilbakemeldinger om at det begynner å bli dårlig plass til alle krusene.  Det gjort 
endringer ift neste års premier med mulighet å velge mellom 3 forskjellige 
alternativer. 
Turlaget vil fortsette med at premiene avhentes av deltakerne da dette fungerer 
veldig godt. 
 
Det har også vært dialogmøter med kommunen der en av sakene har vært 
kommunens overtagelse av ti på topp/TellTur aktiviteten, dette er en kommunal 
oppgave i nabokommuner 
 

● TELLTUR 
TellTur – flere registrerer seg med TellTur appen. I 2021 var det 50 stk. Mot 26 i 2020. 
Det har vært annonsert på sosiale medier og tulagets nettside, samt innlegg Nye 
Troms 
 

● FELLESTURER 
Det ble gjennomført 2 fellesturer i 2021. Måneskinnstur til Holmvassfjellet og tur til 
Eirikfjellet/Orta. Midnattsol tur til Fugltind ble avlyst pga dårlig vær(snøvær på 
toppen). 
Det er ønskelig å gi et tilbud om flere fellesturer og turlaget har opprettet en 
arbeidsgruppe med turledere med mål om flere fellesturer. 
 

● ARRANGEMENT 
Kom deg ut dagen 5 september ved Juksavannet, turlaget hadde hovedansvaret for 
arrangementet, med god hjelp og i samarbeid med; Strupen utviklingslag, aktiv i 100, 
barnas turlag og museumet. 
Aktiviteter var quiz løyper barn/voksne, lete og lære om småkryp, lage pinnebrød. 
Bålkaffe og pølser (sponset av gilde).Fine premier gitt av det lokale næringsliv.  
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Det var ca 60 som deltok. 
 

● ANNEN AKTIVITET 
Tilsyn ved Takvannet – Troms turlag har fått en tomt ved vannkant 
(Nesodden)Balsfjord turlag deltok med en representant på visning sammen med 
troms turlag og givere.   
 
Bidratt med økonomisk støtte for tilrettelegging av vinterturer (brøyting 
parkeringsplass Balsokken fra Rislamoen og kjøring av spor til Jarelva). 
Balsokken er en lokal nærtur som har besøkende daglig hele året og et godt tiltak for 
friluftsliv og folkehelse. 

 
Rekruttert flere til grasrotandelen – økt tilskudd i 2021. 
 
Scooterløype Haugafjellet, Tennesfjellet, Fugltind; Leder i turlaget har skrevet 
leserinnlegg om bekymring for at svært viktig friluftsområde vil bli ødelagt om 
scooterløype blir lagt i dette området. DNT troms er blitt informert om denne saken 
fra turlaget. 
I følge vedtektene til turlaget skal vi tilrettelegge for å ta vare på friluftsområdet. 
En scooter løype i dette området vil ødelegge for friluftslivaktivitet.  
 
Aktiv i hundre som er en undergruppe til BOT har satt opp ei grillhytte i enden av 
Fjellendveien, som har startsted ved Sætervang.  
Prosessen startet i januar 2021 hvor BOT sendte søknad til Troms Fylkeskommune og 
fikk tilskudd på kr. 47000,- 
Med god dugnadsånd av medlemmene i aktiv i hundre ble hytta reist sommeren 
2021. Det ble jobbet over 500 dugnadstimer før hytta stod ferdig til bruk. All honnør 
til medlemmene for arbeidet som ble gjort. I tillegg stilte lokale entrepenører opp 
med hjullaster og lastebil for å rydde tomta og kjøre grus til fundamentet. Tusen takk 
til dere. 
Grillhytta er for allmenheten og vi håper mange tar turen dit. Det er også lagt til rette 
for kaffekoking og pølsegrilling. God tur. 
 

● DUGNADER  
Ryddet og merket sti til Balsokken fra Moan. Tatt kontakt med alle grunneiere før 
arbeidet startet. 
Merket mange av ti på topp turene samt startet kartlegging av hvilke turer som 
mangler info skilt ved start. Vært i kontakt med Ishavskystens Friluftsråd og vil i 
samarbeid med dem få på plass skilting på alle turmålene i 2022. 
Fått på plass bord og benk ved Holmvassfjellet. 
Fjernet stort tre som var falt over sti til Ommasvarre vest 
Fjernet stort tre som var falt over sti ved Tenneshaugen, samt ryddet sti (sammen 
med barnas turlag). 
 

● DELTAGELSE I MØTER/KURS 
Arrangert turleder kurs i Balsfjord begynnelse av juni. 
6 deltok, 4 fra styret 
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Årsmøte DNT  Digitalt– Turlagene i Troms var samlet på Senja, leder deltok fra styret. 
Bli med å forme fremtidens Balsfjord – 2 møter. Styret representert med 2 
Digitale møter; søknad på midler, tilskuddsordning,  webinar om frivillighetens år, 
etc. 
 
Balsfjord og Omegn Turlag takker; 
- Alle som hjelper turlaget med merking av ”ti på topp” turer. 
- Troms turlag – stiller opp med støtte og hjelp 
- Ishavskysten friluftsråd for samarbeid med merking og TellTur/ti på topp 
- Barnas turlag for samarbeid. 
- De som bidrar med oppkjøring og tilrettelegging av løyper til vinterturer. 
- Irene Skoglund som organiserer TellTur sammen med Friluftsrådet og BOT. 
- Bedrifter og forretninger i Balsfjord for støtte til premier. 

 
Arbeidsplan 2022 
 
TI PÅ TOPP; 
-Planlegge turer for 2023, på sikt avvikle bøker på postene, starte med info om dette. 
-Arrangere og tilrettelegge 10 på topp, inkludert premiering. 
-Annonsere lagets aktiviteter på Facebook, internett sider og evt. Nye Troms 
-Remerke  årets ti på topp turer – etter behov, inklusiv skilting. 
-Klopping av Balsokktraseen 
 
ANNEN AKTIVITET: 
-Arrangere fellesturer –  
-Delta med stand på landbruksmessa 
-Arrangere kom deg ut dagen i samarbeid med barnas turlag 
-Samarbeide med ”aktiv i 100” om aktiviteter.  
 
GPS/kart og kompasskurs for medlemmer av turlaget. 
 
Delta med representanter på kartlegging av friluftsområder i Balsfjord sammen med 
kommunen og Ishavskystens Friluftsråd. 
 
Dialogmøter med friluftsrådet og kommunen for planlegging av skilting og merking 
turløyper. 
 
Samarbeid med Troms Turlag om tilrettelegging for turområdet Nesodden ved Takvatnet. 
 
HILSEN OSS I BALSFJORD OG OMEGN TURLAG 
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Årsmelding for Nord-Troms Turlag 2021 

Sammensetning av styret, komiteer og utvalg 
Årsmøte ble avviklet 9. februar, der nytt styre, valgkomite og revisor ble valgt. Leder ble 
valgt på årsmøtet. Resten av styret ble konstituert på første styremøte.  

 

Styret: Bodil Båstad (leder) 
Sunniva Kråbøl (nestleder)  
Knut Skomedal (sekretær)   
Tor Martin Nilsen (kasserer)   
Elin Winje Skallebø (styremedlem og turutvalgskontakt) 
Kristin Høidalen (1.vara)   
Beate Nordgaard Simonsen (2.vara)   
Heidi Arnesen (3.vara) 
 

Knut Skomedal flytta fra Nord-Troms, og Kristin Høidalen overtok som fast medlem i styret 
og sekretær fra 1.juni 
 
Valgkomite: Maryann Mikkelsen, leder 

Irene Fredriksen 
Hege Marvik 
 

Revisor: Maryann Mikkelsen 
 

Hyttetilsyn Nedrefoss: Johnny Mikkelsen 
 

Bevertningsansvarlig: Beate Nordgaard Simonsen 
 

Materialforvalter: Tor Hansen 
 

 
 
Generelt 
Nord-Troms turlag (NTT) tilhører Troms Turlag (TT) som et lokallag.   

Av vedtektene fra 2015 framgår det at; Lagets formål er å tilrettelegge for og fremme 
friluftslivet i Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune.  
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NTT er opptatt av å gi befolkningen i regionen et allsidig tilbud av friluftsaktiviteter i vårt 
nærområde. Vi legger til rette for varierte aktiviteter med ulik vanskegrad og ønsker på den 
måten å nå ut til mange. De fleste arrangementer er åpne for alle, bare enkelte er forbeholdt 
medlemmer. 

For at turene skal være mest mulig trygge, er vi avhengige av et dyktig turlederkorps. Laget 
har mange kompetente turledere, og NTT satser også på å øke kompetansen knyttet til 
friluftsliv hos befolkningen for øvrig, ved tilby ulike kurs og aktiviteter som f.eks. opplæring i 
skredsikkerhet.  

NTT eier ingen DNT-hytter, men har ansvaret for å drifte Nedrefosshytta, som eies av TT.  
Antall medlemmer holder seg forholdsvis stabilt. I 2020 hadde Nord-Troms turlag 219 
betalende medlemmer og i 2021 var tallet på 213. 
 

Koronaåret 2021 
Også 2021 har vært preget av koronaepidemien. Til tross for det, har Nord-Troms turlag klart 
å gjennomføre nesten alle planlagte arrangement, under forutsetning at vi fulgte strenge 
smitterestriksjoner. Kun to arrangement ble avlyst av den grunn. Det ene var den 
tradisjonelle langturen til Nedrefosshytta, mens gourmetturen til Kvænangen ble avlyst for 
andre år på rad. 

Smittevernhensyn har vært i fokus for alt vi har foretatt oss og har betydd mye ekstra innsats 
og ansvar for arrangørene. Alle arrangement har blitt nøye risikovurdert i forkant, og under 
gjennomføringen har spesielt avstands-regelen vært jobba mye med å overholde. I tillegg 
har bevertning, transport, overnatting og begrensning av antall deltakere vært utført i 
henhold til gjeldende koronaregler. Smitteverntiltakene har krevd mye ekstraarbeid for de 
ansvarlige, men vi har klart det uten å bli smittet eller overføre smitte til andre. 

Flere møter og arrangementer som vi skulle delta på eller samarbeide om, er blitt avlyst eller 
gjennomført digitalt.  
 

Styrets arbeid 
Styret har avholdt 6 styremøter og behandlet 54 saker. Mellom styremøtene foregår det 
kommunikasjon via e-post, Messenger eller telefon. Arbeidsutvalget som består av leder og 
nestleder, har hatt jevnlige møter.  

Saker til styremøtene er delvis innspill fra styret, fra TT eller fra DNT sentralt. I tillegg får vi 
henvendelser fra ulike eksterne forbindelser som vi diskuterer i styret. Mye tid går til 
planlegging av aktiviteter og organisering av videre drift. Vi legger vekt på å informere styret 
om aktivitetene som foregår mellom møtene. Sakspapirer sendes ut minimum en uke før 
møtet. Både sakspapirer og referat sendes ut til styrets medlemmer og varamedlemmer. 
Varamedlemmer innkalles til styremøter bare dersom faste medlemmer melder forfall. 

NTT får tilsendt mange planer til høring. Vi setter pris på å at vi blir bedt om å komme med 
innspill. Det tar vi som et tillitstegn, men av kapasitetshensyn må vi henlegge flere 
forespørsler. Dette året har vi prioritert: 
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• Høringsinnspill til revidering av skuterløyper i Kåfjord kommune.  
• Høringsinnspill til Forskrift om snøskuterløyper i Nordreisa kommune  

 

Årsmøte/medlemsmøte 
Tirsdag 9. februar gikk turlagets årsmøte av stabelen med ti deltakere på Halti og samme 
antall digitalt på Teams. Kvelden ble åpnet med en trivelig hilsen fra DNTs generalsekretær 
Dag Terje Klarp Solvang. 

Arnulf Sørum, leder i Troms turlag, var med oss på Teams. Han startet med å gi oss en 
orientering om aktuelle saker fra Troms turlag. Etter at årsmøtet var avviklet, var det duket 
for et innholdsrikt medlemsmøte hvor vi fikk se film fra den historiske vandreruta, Arnulf 
fortalte om og viste bilder fra reinraiden og Geir Lyngsmark ga oss et innblikk i mylderet av 
stedsnavn langs Reisaelva før vi avsluttet med en imponerende og nyprodusert film fra Halti 
grensesamarbeidsområde. 

Årets hederspris for 2020 gikk til Turtøtten Annbjørg Evanger og Edny Karlsen, som også har 
fått med seg Inger Frogum på slutten av året. Til tross for koronaen har de klart å 
gjennomføre åtte dagsturer i tillegg til en overnattingstur på Uløya. Verken sne- eller 
regnskurer har klart å sette stopper for noen av de planlagte turene. Turer med Turtøtten er 
blitt et godt etablert og populært tiltak, som virkelig bidrar til å styrke folkehelsa. Det sosiale 
samværet verdsettes minst like mye som den fysiske utfoldelsen. På alle turene er det 
matpause med bålfyring, og latterkulene sitter løst.  
 

 
Turtøtten Annbjørg Evanger, Edny Karlsen og Inger Frogum 

 

 

Andre møter/representasjon 
• DNT`s digitale vinterforum 2021. Bærekraft 20.januar og motorferdsel i utmark 

17.februar – Bodil Bråstad 

https://www.facebook.com/dagterje?__cft__%5b0%5d=AZUVMCJm4ZRLTOYee_6jklSHVOdb90edzKooJ0cdoQZGGiuvPYA58va4kGiaLFnMxw_Kt8UAdQd8ph1Wdt5eV_j-0ia24NolVMynj8-9rz62W7kVcxL6d-P6oQPExDZTUP-s8S5TxpiP-HtF4hFr5ledSclPSzsZYuoP5pJbVl2ksBDHBmRDpDLvAgkCAzu5v-s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dagterje?__cft__%5b0%5d=AZUVMCJm4ZRLTOYee_6jklSHVOdb90edzKooJ0cdoQZGGiuvPYA58va4kGiaLFnMxw_Kt8UAdQd8ph1Wdt5eV_j-0ia24NolVMynj8-9rz62W7kVcxL6d-P6oQPExDZTUP-s8S5TxpiP-HtF4hFr5ledSclPSzsZYuoP5pJbVl2ksBDHBmRDpDLvAgkCAzu5v-s&__tn__=-%5dK-R
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• Årsmøte i Forum for friluftsliv (FNF) 3.mars. I tillegg sofasamtale om bærekraft- Bodil 
Bråstad 

• Bit for bit av norsk natur. Webinar i regi av DNT 19.03- Bodil Bråstad  
• Deltakelse i arbeidet med temaplan for kulturminner i Nordreisa - Heidi Arnesen  
• Hva hindrer deltakelse i friluftsliv og frivillig arbeid? Webinar i regi av FNF 20.04 – 

Sunniva Kråbøl 
• DNTs landsmøte 4. juni på Teams – Bodil Bråstad deltok på TTs lokale 

landsmøtesamling på Hamn i Senja 
• Lansering av Reisa nasjonalparks sommersesong. Møte på Halti 07.06 – Bodil Bråstad 
• Natur- og friluftspolitisk debatt for Troms og Finnmark på Teams i regi av FNF 2. 

september – Bodil Bråstad 
• Samarbeidsmøte mellom NTT, Nasjonalparken og Nord-Troms museum på Halti 21.09. 

Tema: Prosjekt i Historisk vandrerute og samarbeid med Finland – Heidi Arnesen, Nina 
Storm og Bodil Bråstad. 

• Regionsamling i Harstad 24.-26. september – Sunniva Kråbøl og Bodil Bråstad 
• Annbjørg Evanger og Bodil Bråstad deltok på Tirsdags Påtår på Halti 19.10 for å snakke 

om NTTs aktivitetstilbud.  Møtet var i regi av Nordreisa meningshetsråd, Røde Kors og 
biblioteket. 

• Friluftslivssamling for Troms og Finnmark på Teams 27.10 - Sunniva Kråbøl og Bodil 
Bråstad 

• Reisa nasjonalpark - Møte i Rådgivende Utvalg onsdag 17. november – Heidi Arnesen 
og Bodil Bråstad  

• Turtøtten deltok på blim-E-dans 9. november i regi av Nordreisa kommune 
• Heidi Arnesen snakka om frivilligheten i Nord-Troms turlag på landsbymøtet på Halti 

18.november 
• Leder i Nord-Troms turlag ble intervjuet av FNF i serien Folk i Troms (17.desember) 

 

Turledersamlinger  

I løpet av året har vi arrangert flere sosiale og faglige samlinger for turlederne i laget. Det 
betyr mye for motivasjon, kompetanseheving og nettverksbygging at vi prioriterer slike 
samlinger. 

Sherpakurs for nye og gamle turledere 
NTT har hatt fokus på å øke Sherpa-kompetansen for turledere.  2. mars ble det arrangert 
kurs på Halti med pizza, brus og kaffe. Ti deltakere fra Nordreisa møtte opp. På det 
tidspunktet kunne ikke deltakere fra andre kommuner delta, og kurset ble arrangert med 
maksimalt antall deltakere. Etter opplæring i Sherpa fikk turlederne prøve ut ny kunnskap i 
praksis og flere turbeskrivelser ble publisert denne kvelden. Ansvarlig for kurset var Sunniva 
Kråbøl.  

Praktisk skreddag for turlederne 
7.mars ble det arrangert praktisk skreddag i Kildalen som et ledd i kompetanseoppbygging av 
turlederne våre. Sunniva Kråbøl fra Nord-Troms turlag og Odd Rudberg fra Reisa 
Nasjonalparksenter var dyktige instruktører for en interessert gjeng. Oppgavene handla om å 
vurdere terreng, skredfaresignaler, grave snøprofil, måle bratthet, teste bruk av skredsøkere 

https://www.facebook.com/events/173963044637761/?__tn__=%2Cd
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og lære om snøskredvarsel, heng og usikre lag. Deltakerne oppsummerte at det var en 
lærerik dag og fint å få testet ut kunnskap og utstyr ute i terrenget. Ti turledere fra Nordreisa 
kommune deltok, som innfridde de gjeldende smittevernreglene.  

Turledermøte 

6. mai deltok 18 turledere På Taket Kafe i Sørkjosen. Christine Myrseth innledet med å 
orientere om hvordan NTT kan samarbeide med FNF. Deretter var Lise Brekmo fra Nord-
Troms museum med på Teams og inviterte NTT med på samarbeidsprosjekt om å registrere 
kulturminner i Nordreisa.  

Før vi gikk i gang med hovedtemaet, som var å sette opp nytt turprogram for resten av 2021, 
presenterte Sunniva Kråbøl en huskeliste for hva som er turledernes oppgave når en tur eller 
et arrangement skal gjennomføres. Turprogrammet ble satt opp med stor entusiasme og 
engasjement. Resultatet ble et variert og spennende program.  

 

Turleder- og styresamling/julebord  
 
20.-21. november var det igjen kombinert turledersamling og julebord på Lauksletta med 14 
deltakere. Lørdag gikk vi kulturstien fra Nymoen i friskt vær. Tilbake på Lauksletta var det tid 
for faglig program med diskusjoner om frivillighetens år, turlederrollen og turprogram, dette 
med stort engasjement. Siste post på programmet var julebord. Maten smakte fortreffelig 
og humøret var på topp.  

  
 

Turer og aktiviteter  

Oversikten nedenfor viser turer og arrangementer som ble gjennomført i løpet av 2021.  

Dato Aktivitet/turmål Ant. 
delt. 

Turledere/Ansvarlige 
 

19. januar Turtøtten 
Fottur opp Storbakklia i Rotsundelvdalen 

18 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

9.februar Årsmøte og medlemsmøte 20 Styret 
 

16. 
februar 

Turtøtten 
Skitur i Rongadalen 

14 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

28. 
februar 

«Kom deg ut dag» i Nordreisa 50 Heidi Arnesen, Inger Frogum og 
Beate N. Simonsen 

6.mars Skitur i Puntadalen, Nordreisa 4 Kristin Høidalen og Yngve Dinesen 
 

7. mars Praktisk skreddag i Kildalen 
Del 2 av NTTs 
kompetansehevingsprosjekt 

13 Sunniva Kråbøl, Odd Rudberg og 
Line Grindberg 

16. mars 
 

Turtøtten 
Skitur til Myrkroken på Krakenes 

9 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

21. mars Skitur i Nordmannvikdalen, Kåfjord 2 Arve Keilen 
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28.mars Måneskinnstur til Rongadalen 4 Tor Martin Nilsen og Lill Hege 

Konst 
13. april 
 

Turtøtten 
Skitur til Fiskarhollet i Rotsundelvdalen 

11 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

1.-2. mai Storhaugen og Uløytind. To toppturer på 
ski med overnatting. 

10 Sunniva Kråbøl, Bodil Bråstad og 
Line Grindberg  

6.mai Turledermøte 18 Elin Winje Skallebø 
 

8. eller 9. 
mai 

Skitur fra Veibrink til Kildalen, Nordreisa 6 Lille Hege Konst og Kristin 
Høidalen 

18. mai 
 

Turtøtten 
Fottur til Verdens ende på Ravelseidet 

11 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

29. mai Skitur på Kvænangsfjellet 12 Lill Hege Konst, Sunniva Kråbøl og 
Ruth Nilsen 

6. juni 
 

Fototur til Kvænangen 9 Trond Østvang, Heidi Arnesen og 
Nina Storm 

15. juni Fottur med Turtøtten til Tresteinhaugen i 
Nordkjosen 

11 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

18.-20. 
juni 

Dugnad på Nedrefosshytta 12 Johnny Mikkelsen  

29. juni 
 

Kulturvanding i Sokkelvik i samarbeid 
med Nord-Troms museum 

14 Heidi Arnesen  

6.-9. 
august 

Rundtur i Reisa nasjonalpark 8 Tor Hansen og Herborg Ringstad   

15. 
august 

Topptur til Storsteet  14 Bodil Bråstad, Sunniva Kråbøl og 
Line Grindberg 

21. 
august 

Engenesvannet i Djupvik, Kåfjord 5 Arve Keilen 
 

22. 
august 

Ordførertur i Bakkeby, Nordreisa  
 

41 Bodil Bråstad, Sunniva Kråbøl og 
Marit Olsen 

25. – 26. 
august 

Overnattingstur med Turtøtten til 
Uløybukt. Fottur begge dagene.  

11 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

27. - 29. 
august 

Fottur over vidda 
Reisavann - Saraelv 

12 Kristin Høidalen, Tor Martin 
Nilsen og Nina Storm 

3.-5.sept Rundtur rundt Vorterøy i Skjervøy 10 Tonje Jansdatter Edvardsen og 
Bodil Bråstad  

3.-5.sept Soppkurs i Nordreisa 
 

16 Trond Østvang, Elin Winje 
Skallebø og Anne Grethe Eng 

11.sept Kulturvandring fra Uløybukt til Storvik 11 Arne Samuelsen og Ruth Nilsen 
 

12.sept Båltur til Leppengenta, Rongadalen. 2 Herborg Ringstad og Anne-Grethe 
Eng 

14.sept Fottur med Turtøtten 
til Kildalsdammen 

8 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum  

1.-3.okt Førstehjelp utenfor allfarvei 
 

10 Sunniva Kråbøl og Bodil Bråstad  

12.okt Fottur med Turtøtten til Dolbano 9 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

9.nov Tur med Turtøtten til Sokkelvik 
 

11 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 
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20.-21. 
nov 

Turledersamling og julebord på Arnøya 14 styret 

14.des Fottur med Turtøtten til Truisku med 
gløgg i Goppastua 

10 Annbjørg Evanger, Edny Karlsen 
og Inger Frogum 

 

 

Utvalgte arrangement: 

 
Kom deg ut-dagen 28.februar  
 
28. februar arrangerte NTT "Kom deg ut" dagen i Goppa sammen med Barnas Røde Kors 
(Bark) og Sørkjosen grendelag. Værmeldingen varslet regnvær og vindkast langt opp på 
tjuetallet. Vi var litt spente på om det kom noen. Det gjorde det: 50 barn og voksne koste seg 
ute og i akebakkene. I stedet for pølser fikk alle barna en ferdig pakket pose med turgodt. 
Det var mer korrekt i koronatider. 
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Dugnadshelg på Nedrefosshytta 18.-20. juni 

Dugnaden på Nedrefosshytta er blitt 
en attraksjon. Ikke verst at det er 
blitt konkurranse om å få delta. 
Styremedlemmer får automatisk 
tilgang. Helga 18.-20. juni var 13 
arbeidsglade personer i full sving. 
 
I dugnadsgjengen deltok også TT-
veteranene Jorunn Fleten og 
Ragnhild Rognmo. De stod for en 
fantastisk oppvartning og hadde full 
kontroll på vask og vedlikehold 
innendørs. 
 
Ute i finværet ble det kappet, kløyvd 
og stablet en imponerende mengde 
ved - til vedskjåen var full. 
 
Årets dugnad vil likevel bli mest 
husket for den fantastiske jobben 
som ble gjort med å bygge 
sherpatrapp fra Nedrefosshytta ned 
til badstua og elvebredden.   

 
Ordførertur i Nordreisa 22. august  

Søndag 22. august gikk årets ordførertur i Nordreisa av stabelen. I overskyet, men pent vær 
kunne ordfører Hilde Nyvoll kunne ønske velkommen til 41 deltakere som hadde tatt turen 
til Rissbakken i Bakkeby.  
NTTs bevertningsansvarlig Beate N. Simonsen stod for servering av kaffe, saft, pølser og 
boller til alle frammøtte. Harald Evanger ga oss innblikk i Bakkebys spennende historie og 
bidro med gitarspill og sang.                                                                     

Nord-Troms Friluftsråd 
stod for loddtrekning med 
fine Ut i NORD-premier.  

Som avslutning ble det 
fellestur til Durmålshaugen 
294 moh. Arr. var et 
samarbeid mellom 
Bakkeby idrettsklubb, NTT, 
Nordreisa kommune og 
Nord-Troms Friluftsråd.  
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Soppkurs 3.-5. september 
 
Kelly Then og Jan Thomas Schwenke stilte som kursholdere/soppsakkyndige da NTT for 
første gang arrangerte soppkurs i høst. Til tross for at arrangementet kolliderte med helgetur 
til Vorterøy, møtte 16 motiverte deltakere opp for å lære om sanking og tilberedning av 
sopp. Forhåpentligvis vil kurset bidra til at flere oppdager at naturen rundt oss er full av 
spiselige sopper og vil benytte seg av kortreiste matressurser. 
 
Informasjon og markedsføring 
På nettsiden til NTT (nord-troms.dnt.no) publiseres nyheter og informasjon. Her legges for 
eksempel turprogrammet ut. Årsmeldingen gjøres tilgjengelig på nettsida ved at den legges 
ut under fanen Nyhet. I tillegg blir hver tur eller arrangement spesifikt annonsert 
fortløpende ved at turbeskrivelse legges inn i Sherpa og annonseres på nettsiden og på 
Facebook. 

Hovedmediet for informasjon er uten tvil Facebook, der vi har 1243 følgere. Etter hvert 
arrangement blir turrapport og bilder publisert. I tillegg er det opprettet en lukket fb-side 
med navn På tur med Turtøtten i Nord-Troms turlag. På denne siden kan hvert medlem stille 
spørsmål, kommentere eller legge egne bilder. 

Fjellvåken (TT) trykker vanligvis turprogrammene. På grunn av koronapandemien er det ikke 
gjort i 2021. NTT har hatt en reportasje på trykk i Fjellvåken, der turleder Nina Storm hadde 
skrevet om en firedagerstur til Nedrefosshytta. 

Lokalavisa Framtid i Nord hadde med en journalist på turtøtteturen i februar og lagde en to 
siders reportasje derfra. Ellers har Kom deg ut-dagen, skredkvelden og ordførerturen blitt 
omtalt i lokalavisa.   

Ukentlige nyhetsbrev fra DNT deles med styret og turlederne. 

Samarbeidsprosjekter med Halti nasjonalparkstyre, Nordreisa kommune, FNF og Nord-Troms 
friluftsråd er også annonsert på deres respektive nettsider. I forbindelse med ordførerturen i 
Nordreisa ble det gjort filmopptak på TikTok for å gjøre folk kjent med arrangementet.   
 

Takk 
Avslutningsvis vil styret takke våre turledere og alle frivillige som gjør en stor innsats og 
bruker av egen fritid for å tilrettelegge for eller ta andre med på tur. Vi vil også takke 
turlagskontoret i Tromsø for viktig og godt samarbeid gjennom året. Det samme gjelder alle 
andre samarbeidspartnere, og vi nevner spesielt Halti nasjonalparksenter, Nordreisa 
kommune, Nord-Troms friluftsråd og Forum for friluftsliv (FNF). Dugnadsgjengen og tilsynet 
ved Nedrefosshytta fortjener også en takk. Det samme gjør Nybo og Halti for lån av lokaler 
og kaffeservering. Takk også til alle som har gitt oss økonomisk støtte. 
 
På vegne av styret i Nord-Troms turlag 
Bodil Bråstad, leder 

 







Forening:

År: 2021

INNRAPPORTERING - AKTIVITETSDATA for 2021
Kontaktperson:

E-mail:

TURER OG KURS

Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs Turer Kurs

Antall Arrangementer 30 2 33 0 12 3 147 0 17 9 0 2552 3

Antall deltakere 299 12 1600 0 111 27 2429 0 170 77 0 803 121

Antall Deltakerdager (6) 375 36 1776 0 157 49 2442 0 236 217 0 9905 121

DUGNAD (5) Dugnad 

Styrearbeid

Dugnad 

Feltarbeid

Dugnad 

Turleder/ 

Instruktør

Dugnad 

Annet

Antall Aktiviteter 81 284 213 4

Antall deltakere 337 612 361 10

Antall timer totalt 2378 8935 1944 132

Troms Turlag

Lin Einarsdotter Olsen

lin.olsen@dnt.no

Medlems 

møter

Åpne 

arrangemen

ter (2)

Turpost 

turer (4)

Voksne (1) Barn/familie Ungdom Senior Fjellsport

VEDLEGG 16 - AKTIVITETSSTATISTIKK FOR TROMS TURLAG 2021
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