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Styret og ansvarspersoner: 
Styret DNT Sør-Helgeland 

Styreleder:  Solveig Lomsdal 

Nestleder:                    Per Martin Olderbakk  

Styremedlem:              Ramona Hårsvær 

Styremedlem:  Bjørn Erik Jansen 

Kasserer:  Gunnar Moe 

 

Varamedlem:  Ole Martin Lundberg 

Varamedlem:  Gunnar Nilsen (web ansvarlig) 

 

 

Revisor:                      Åsmund Slåttøy  

Regnskapsfører: Geir Arne Johansen 

 

Valgkomite:               Arild Strømmen 

   Inger Gunn Sande  

   Solveig Lomsdal (Styreoppnevnt) 

 

DNT Ung: 

Har vært styrt av styret i DNT Sør-Helgeland 

 

Barnas Turlag Brønnøysund: 

Leder:   Sissel Lakselv 

Øvrige:  Renate Mathisen, Camilla Aasen, Karianne Ovesen og Solveig Lomsdal 

 

Barnas Turlag Vega: 

Leder:             Elin Evensen 
Øvrige:           Åse K Lyngen og Sandra Vangen 
 

Barnas Turlag Sømna: 

Leder:   Caroline Røsnes 

Øvrige:  Irene Nordal, Jan-Olav Svendsen, Elaine Nygård Lande og Mari Brox. 

 

DNT Fjellsport: 

Leder:  Thomas Bakken 

Øvrige:  Merete Falch, Vemund Gaukstad, Marit Andreassen og Jan Roar Jakobsen 

 

 

                                                                                                

Hyttekomite – Strompdal:    

Arild Strømmen                                                   

Geir Eidheim                                                                  



 

Hyttekomite - Holandsbua:     

Ole Martin Lundberg 

Asbjørn Moen 

 

Stimerking: 

 Styret i DNT Sør-Helgeland 

 

Turledere: 

Aktivitetslederkurs barn: 

Renate Mathisen 

 Jan Roar Jakobsen 

 Per Martin Olderbakk 

 Solveig Lomsdal 

 Elin Evensen 

 Stine Trondsen 

 

Grunnleggende turlederkurs: 

 Asta Høyland 

 Linda Saltnes (Fjellsport) 

 Silje Lillefjell (Barnas Turlag) 

 Per Martin Olderbakk 

 Solveig Lomsdal (Alle grupper) 

 Othilie Rodal (DNT Ung) 

 Jenny Oknes (DNT Ung) 

 Yngve Oknes (Fjellsport) 

 Vemund Gaukstad (Fjellsport) 

 Beatriz Pigato (Barnas Turlag) 

  

Øvrige turledere uten kurs: 

 Jan Roar Jakobsen (Alle) 

 Lars Lillefjell (Barnas Turlag) 

 Rune Foss (Barnas Turlag) 

 Tonje Høyland (Turlaget) 

 Sissel Lakselv (Barnas Turlag) 

 Merete Falch (Turlaget og fjellsport) 

 Thomas Bakken (Fjellsport) 

 Olav T Søla (Turlaget) 

 Henny Kjørsvik (Turlaget) 

 Gyda Kjørsvik (Turaget) 

 

 

 



DUGNADSTIMER: 

Dette året har våre frivillige gjort en formidabel innsats, og vi hatt totalt 1772 dugnadstimer. 

Dette inkluderer alle undergrupper og all dugnad, aktivitet, kurs og møter. 

 

Turlaget 100 

DNT Ung 370 

FSG 190 

Barnas Turlag Brønnøysund 95 

Barnas Turlag Vega 12 

Barnas Turlag Sømna 144 

Holandsbua 190 

Strompdal Skogstue 138 

Møter (Styremøter, styresamling mm) 262 

Annet 271 

 
Våre undergrupper: 

DNT Sør-Helgeland har nå 5 aktive undergrupper 

- DNT Ung   

- Barnas Turlag har 3 grupper: Brønnøysund, Vega og Sømna    

- DNT Fjellsport 

 
Aktivitet i 2020: 

Vi har hatt jevn og stor aktivitet gjennom hele året. Totalt har vi hatt 69 aktiviteter med alle 

undergruppene.  

 
GRUPPE Deltakere 2020 Deltakere 2021 Ant akt 2020 Ant akt 2021 

Turlaget: 111 248 13 17 

DNT Ung: 72 130 7 9 

BT Brsund: 1306 529 22 7 

BT Vega: 205 30 10 2 

BT Sømna: 407 227 10 8 

DNT Fjellsport: 69 19 7 2 

TOTALT: 2170 1183 69 45 
 

 

Medlemstall og kontingent  

Medlemstallet pr 1 november 2020 var 503 medlemmer.  

Styret har bestemt at kontingentsatsen skal følge DNTs priser.  

Medlemsprisene for 2021 er dermed: 

Familiekontigent 
Hovedmedlem 

1300,- 
725,- 

Student/ungdom (19-26 år) 370,- 
Skoleungdom (13-18 år) 225,- 



Honnørmedlem (Over 67 år eller uføre) 570,- 
Husstandsmedlem (til hoved-, student- og honnør) 400,- 
Barnas Turlag (0-12 år) 140,- 
 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrets årsmelding: 

 

Styret DNT Sør-Helgeland 

Styreleder:  Solveig Lomsdal 

Nestleder:                     Per Martin Olderbakk  

Sekretær:                   Ramona Hårsvær 

Kasserer:  Gunnar Moe 

Styremedlem:  Bjørn Erik Jansen 

Varamedlem:  Ole Martin Lundberg 

Varamedlem:  Gunnar Nilsen (web ansvarlig) 

 

 

Møter: 

Vi har avholdt 7 styremøter i tillegg til årsmøtet. Noen saker er gjengangere og noen saker 

ble behandlet via e-poster mellom ansvarspersoner. 

 

Vi har avholdt 3 møter mellom leder og kasserer. 

 

Leder av DNT Sør-Helgeland har avholdt 2 møter med lederne i undergruppene. 

Vi har også avholdt en styresamling for ledere i DNT Sør-Helgeland og undergruppene 

 

Landsmøte 2020 skulle arrangeres i Haugesund og Solveig og Ramona fra styret skulle reise. 

Pga Covid19 ble årsmøtet endret til digitalt og kun leder deltok på dette. 

 

Kontor: 

I mai 2018 flyttet vi inn i sammen med Turistkontoret i Sømnaveien. Der har vi fortsatt 

kontor. 

 

Lager: 

Våren 2020 flyttet vi vårt lager av utstyr inn sammen med Trollfjell Friluftsråd. Vi deler nå 

lager med dem og har inngått avtale om at vi kan låne utstyr av hverandre. 

 

Aktivitet i 2020: 

Turlaget har hatt 5 felles aktiviteter, 3 kurs og 12 onsdagsturer til Holandsbua i 2020: 

 

Turer: 

- Padletur og måsegg tur til Salhusrognan, 10 deltakere 

- Fellestur til Andalshatten, 19 deltakere 

- Solnedgangstur til Søla, 26 deltakere 

- Fellestur til Tjeldviktinden, 19 deltakere 

- Onsdagstur til Holandsbua, 80 deltakere og 12 arrangement 

- Turfest på Hildurs, 50 deltakere 

 



 

 

Kurs: 

- Ambassadørkurs, 2 stk, totalt 25 deltakere 

- Introkurs i friluftsliv, 20 deltakere over 3 samlinger 

 

 

Turledere for Turlaget i 2020: 

- Olav T Søla 

- Tonje Høvik Høyland 

- Solveig Lomsdal 

- Merete Falch 

- Jan Roar Jakobsen 

- Gyda Kjørsvik 

- Henny Kjørsvik 

 

Turpostkasser: 

Vi har trimpostkasser stående ute: 

-Grønndalsfjellet 

- Sæterfjellet 

- Breivasstinden 

- Durmålstinden 

- Nordre Høyholmstinden 

- Lysinghesten 

- Trollvasstind (Vega) 

- Gullsvågfjellet (Vega) 

- Gåsvika (Igerøy) 

- Moen (Vega) 

- Mårneset (Vega) 

- Klubben ved gapahuken 

- Torget (Ytre Hatten) 

- Trimløypa på Toft  

- Urstabben 

 

Stier/merking: 

Styret i DNT Sør-Helgeland har vært ansvarlige for sti og merking i 2020. 

 

Økonomi: 

Alle undergrupper har egne bankkontoer, som styres av felles kasserer i DNT Sør-Helgeland. 

Vi har også egen regnskapsfører. 

 

Leder 

Solveig Lomsdal 

 



Årsmelding for 2020 – Barnas Turlag Brønnøysund: 

 
Styret har bestått av: 

Sissel Lakselv  
Renate Mathisen 
Solveig Lomsdal 

 Camilla Aasen 
 Karianne Ovesen 
 
 
 
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt redusert aktivitet i 2020 på grunn av covid19 og strenge 
restriksjoner om sosialt samvær. Vi har likevel hatt en økning i medlemmer gjennom hele 
året. Antall medlemmer pr 01.11.20 var 140 barn. 
 
Vi har avholdt 2 styremøter. Mye av planlegging av turer og andre styresaker diskuteres og 
organiseres på vår felles gruppe på Facebook. Det har vært en effektiv og god måte å jobbe 
sammen på.  
 
Barnas Turlag Brønnøysund har i 2020 videreført Turboprosjektet med 10 turposter. Dette 
har vært et samarbeid med de andre Barnas Turlag i området. Vi har hatt fellesturer til noen 
utvalgte poster i løpet av året. Vi avsluttet Turbo-turåret med en mini turbofest og 
premieutdeling. Totalt var ca 150 store og små innom og mottok premie.  
 
 
Vi gjennomførte totalt 7 turer og felles arrangement i 2020. På disse arrangementene var vi 
tilsammen 539 personer. På grunn av covid19 har mange turer og aktiviteter blitt avlyst. 
 

Dato Aktivitet Deltakere Frivillig Dugnadstimer 

02.02.20 KDU 150 Solveig Lomsdal 
Silje Lillefjell 
Renate Mathisen 
Lars Lillefjell 

20 timer 

18.02.20 Førstehjelpskurs 34 5 stk 20 timer 

03.06.20 Fellestur Skomo 35 Renate Mathisen 
Camilla Aasen 
Sissel Lakselv 

12 timer 

16.08.20 Fellestur til Klubben 10 Sissel Lakselv 8 timer 

23.08.20 Fellestur til Hjortheia 10 Renate Mathisen 
Karianne Ovesen 

 

01.09.20 KDU 150 Renate Mathisen 
Sissel Lakselv 
Karianne Ovesen 

15 timer 

01.11.20 Turbofest 150 Sissel Lakselv 
Camilla Aasen 
Renate Mathisen 
Karianne Ovesen 

16 timer 



 
 

  

  
 
Barnas Turlag Brønnøysund har hatt 8 turledere dette året, og styret ønsker å takke alle 
turledere for fantastisk innsats i 2020.   
 
 
Våre samarbeidspartnere dette året har vært Trollfjell Geopark og Friluftsråd, Brønnøy 
kommune, Kystlaget, Røde Kors, Sjøsportklubben, Stupbratt klatreklubb og BRJFF. Vi takker 
for godt samarbeid. I tillegg ønsker vi å takke alle våre sponsorer som gjør det mulig å 
gjennomføre aktiviteter i Barnas Turlag.  
 
 
Barnas Turlag takker for et flott tur år, og ønsker alle velkommen med på våre arrangement 
og turer i 2021. 
 
 
 
Styret i Barnas Turlag Brønnøysund 
 
 
 
 
Solveig Lomsdal   Renate Mathisen   Sissel Lakselv 
 
 
 
 
 

 
Karianne Ovesen    Camilla Aasen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding for 2018 - Barnas Turlag Vega 
 

Styret har bestått av: 

Åse K. Lyngen  

Sandra Vangen 

Elin Evensen  

 

Vi har avholdt ett foreldremøte i januar, vi opplever at det er dårlig oppslutning, men føler at 
foreldre/foresatte skal være med på bestemmelse av aktiviteten. På grunn av koronaen ble det 
få aktiviteter dette året. 
 
Turer i 2020: 
- "Kom deg ut dag" i Februar ble arrangert i Gapahuken (i Lysløypå )hvor ca 10 barn 

M/Foreldre deltok, her var det grilling. 

 

Barna Turlag Vega Leder Elin Evensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding for 2020 - Barnas Turlag Sømna. 

Barnas turlag Sømna gjennomførte 8 turer/arrangement i 2020. Flere av turene ble avlyst 
eller endret pga COVID-19 og sentrale eller lokale restriksjoner. Det ble også gjort noen 
endringer ift oppsatt program pga andre forhold. Vi har tiltross for dette hatt totalt 227 små 
og store deltagere på våre turer gjennom året. 

Vi annonserer turene våre på facebookgruppa og deler videre til oppslagstavla i Sømna. Ved 
KDU har vi også annonsert i barnehagenes facebookgrupper for å forsøke å nå ut til flere 
«nye» familier. 

Styret består nå av: Caroline Røsnes, Irene Nordal, Jan-Olav Svendsen, Elaine Nygård Lande 
og Mari Brox. Vi avholdt to styremøter i 2020, i mai og i august. Totalt har styret lagt ned 
145 dugnadstimer. 

Vi har hatt 5 turboturer i Sømna kommune i år: Holandsbua, Fredheimshytta, Øyfjellet, 
Sørfjellet og Brekkfjellet. 

Siden aktiviteten har vært preget av COVID-19 og restriksjoner har den eneste utgiften vår 
vært innkjøp av en zip-line. Ellers har vi brukt noe på håndsprit og forbruksvarer til turene. 

 

Våre turer/arrangementer i 2020: 

- 19. januar hadde vi leketur til Kvervet. Siden snøen lot vente på seg testet vi ut nyinnkjøpt 
zip- line. Det var stor suksess og 38 møtte opp. 
- 2. februar markerte vi KDU i Kvervet med ski, aking og rebus. 43 deltagere. 
- All aktivitet i mars, april og mai avlyst pga COVID-19. 
- 20. juni hadde vi felles turbotur til Sørfjellet. Flott sommerdag som ble avsluttet med 
bading og grilling på stranda. 17 deltagere. 
- 25 .juli arrangerte vi tur og skogsquiz i Valleråa. Det ble bål og lek i fjæra også. 32 deltok. 
- 29. august arrangerte vi tur til «Terjes nye vei». 33 deltagere. 
- 6. september ble KDU markert med felles turbotur til Fredheimshytta med rebus og 
grilling. 23 deltok. 
- Solnedgangstur i september utgikk pga lokale COVID-19 restriksjoner i Sømna. 
- 18. oktober arrangerer vi strandryddedugnad på Frilstad ifm Tv-Aksjonen «et hav av 
muligheter». 18 stk deltok og søpla ble levert til kommunens container. 
- 25. oktober arrangerte vi fisketur til Holandsbua. Vi fikk to ørret og 23 deltok. 
- Aktivitet i november og desember utgikk pga COVID-19. 
 

 

Caroline Røsnes på vegne av styret i Barnas Turlag Sømna. 

 



Årsmelding for 2020 - DNT Ung Brønnøysund: 
 

DNT Ung har ikke hatt eget styre i år. Leder for DNT Sør-Helgeland Solveig Lomsdal har styrt 

aktivitetene ved god hjelp av mange dyktige ungdommer og foreldre. 

Vi ser at interessen for aktiviteter i denne aldersgruppen er økende og aktiviteten i 2020 har 

vært høy på tross av covid19. 

 

Aktiviteter i 2020: 

 
Dato Aktivitet Deltakere Frivillig Dugnadstimer 

28.06.20 Kajakk kurs 17 Solveig Lomsdal 
Kurt Fagerland 
Magne Ekker 

12 timer 

08.08.20 Rafting 15 Jenny, Ivar og 
Glenn R 

30 timer 

30.08.20 Coastering 12 Magne Ekker 
Silje Lillefjell 
Rune Foss 

12 timer 

19-21.06.20 Lomsdalstur 19 Jenny Oknes 
Othilie Rodal 
Steffen 

50 timer x 3 
Pluss 10 
160 timer 

18.06.20 Aktivitetsdag 30 10 50 timer 

29-30.07.20 Fridykking Ylvingen 13 3 stk 75 timer 

23.08.20 Coastering 12 3 10 timer 

15.09.20 Leirdueskyting 7 3 9 timer 

10.09.20 Topptaukurs 5 3 12 timer 

  130  370 timer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



DNT Fjellsport Brønnøysund - Årsmelding:  
 
 
Styret har bestått av: 
- Thomas Bakken   
- Merete Falch  
- Vemund Gaukstad  
- Jan Roar Jakobsen ( Jan Roar Jakobsen kom inn i styret for Solveig Lomsdal) 
- Marit Andreassen ( Marit kom inn i styret for Linda Saltnes) 

 
 
 
2020 ble et annerledes år, også for fjellsportgruppen i Brønnøysund. Men vi rakk å 
arrangere NF grunnkurs skred alpint i Børgefjell 13-16.februar før koronapandemien kom for 
fult. Vi hadde en fantastisk helg i et svært egnet og snørikt område. Tilbakemeldingene vi 
fikk var at det var lærerikt, motiverende, fantastiske instruktører og sosialt. Alle i 
fjellsportgruppen har nå tatt NF grunnkurs skred alpint. 
 
Vi hadde planlagt en toppturhelg ved Røssvatnet 19-22.mars, men denne som alt annet av 
aktiviteter måtte avlyses grunnet koronapandemien. Men vi i styret har deltatt på andre 
arrangement. 
19.September deltok 2 av oss i styret fjellsportgruppen på styresamling og  
7.november hadde vi et innslag på høstfesten DNT Sør-Helgeland arrangerte på Hildurs 
Urterarium. Der informerte vi om våre aktiviteter og turer med kart over toppturområder, 
film og bilder. 
 
Ellers har vi jobbet med å få på plass et nytt grunnkurs skred, samt ski og skredworkshop i 
Børgefjell. Workshopen er et samarbeid mellom flere aktører som DNT-Fjellsport 
Brurskanken og Polarsirkelen turlag.  
Vi har hatt 4 styremøter, 3 møter med skredinstruktørene og 7 telefonmøter med ansvarlig 
for leie av Børgefjellskolen.  
 
 
 
DNT Fjellsport Brønnøysund. 
 
 
 

 

 

 

 



HYTTENE våre: 

Aktivitets- og vedlikeholdsrapport for Strompdal skogstue 2020 

Hyttegruppa var i Strompdalen på to dugnads- og oppsynsturer i 2020 – en i juni og i en i 

oktober. Kort oppsummert ble følgende arbeid utført: 

Drift: 

 Hytta ble ryddet, vasket og det ble skiftet madrasstrekk  

 Hytta ble supplert med en del forbruksmateriell og mindre utstyr 

 Det ble saget, kløyvd og stablet en god del ved1  
 

Vedlikehold/reparasjoner: 

 Det ble foretatt reparasjon av hyttetaket mot øst og noen mindre reparasjoner  
 

Til sammen ble det lagt ned 138 dugnadstimer2 i 2020.  

Kort om planene for 2021 

 Bygge ny kjøkkenbenk og benk for vaskefat etc. ute 

 Justere innerdørene etc. for å gjøre hytta mer mustett 
 

Andre vurderinger 

DNT-Sør Helgeland har driftet Strompdal skogstue som DNT-hytte i fem år. Fra en grei start i 

2016 (90 besøkende) har antall besøk gått betydelig ned. I 2017 var antall besøk 50, mens i 

2018 kun om lag 20, men gikk en del opp i 2019 (623 besøkende). I 2020 var besøket 26. I 

2020 var hytta ikke utleid til elgjakt. Det fremstod det også som om en del av de som brukte 

hytta ikke betalte for seg: de skrev seg inn i hytteboka men ikke i besøksprotokollen. Vi må 

gjøre en vurdering hvor mye (betalende) besøk vi må ha over tid for å fortsette hyttedriften. 

Foreningen kan gjøre noen tiltak selv for å øke besøket – bedre nettsider, markedsføring, 

bidra til reparasjon av kaia på Børjeøra etc., men det viktigste vil være at  

 

Brønnøysund, 31.01.2020 

For hyttegruppa Strompdal skogstue, Arild Strømmen & Geir Eidheim 

                                                             
1 Skoleklasser hadde ikke vært der i år og tynnet småskog sammen med Nasjonalparkforvaltningen, men vi ryddet opp i et 

vindfall. Det er viktig at vi får på plass en avtale med forvaltningen om at vi kan tynne selv og ikke være avhengig 
av skoleklasser eller vindfall for å ha råstoff til ved. 
 
2 Dette inkluderer reise- og gangtid, administrasjon etc. 
 
3 Halvparten av dette er overnattingsdøgn ifm. med utleie i elgjakta. 



 

 

Aktivitets- og vedlikeholdsrapport for Holandsbua 2020: 

Sammendrag: 

Det ble færre turer og dugnadstimer i forhold til 2019. Mesteparten av tiden ble brukt på 

vedarbeid og servering av bålkaffe. Hytta og sikringsbua var også avstengt i en periode pga 

Covid 19.(fra 21/3) 

Det ble etterhvert åpnet opp for besøk av enkelt-personer og enkelt-familier som fikk leie 

hele hytta etter at de hadde bestilt på forhånd.  

Det var totalt 114 overnattinger i 2020.    

Dagsbesøkende som fikk servert bålkaffe var 80 stykker. Bålkaffe ble servert 12 ganger. 

 

Vedarbeid: 

Vi hadde størst fokus på kapping av kløyving av ved slik at mesteparten av dugnadstida ble 

brukt på dette. Til sammen 8 personer har vært med å kappe og kløyve ved. Da mesteparten 

av veden ikke var tørr, ble denne lagt i sekker og stablet på baksiden av uthuset til tørking 

under tak.  

Ca. 80 sekker ble fylt med ved i tillegg til den tørre veden som ble lagt inne i uthuset og på 

nordsiden av sikringsbua. En imponerende dugnadsjobb og en stor takk til alle som deltok. 

 

Bålkaffe:  

Asbjørn og Ole Martin har ordnet med bålkaffe 12 ganger i fjor. Det har vært 80 stykker 
innom og fått servert kaffe og lefse. På det meste hadde vi 25 stykker på dagsbesøk. 
Trenden er at det har blitt flere som kommer innom.  

 

 
Diverse arbeid:  

Med så mye besøk så har det vært nødvendig med mange do- tømminger og vi har fylt på 

med bark og papir inne på doene etter behov.   

Taket på uthuset ble forlenget med 1,5m mot øst for å kunne lagre ved og annet utstyr. 

Vi har sjekket opp inne etter overnattinger, skiftet propan og reparert sluk i vasken på 

kjøkkenet. 

Det er ellers ryddet opp rundt hytta. Materialer er lagt opp under hytta og søppel  er tatt 

med ut og levert på Shmil. Vi har hengt opp stigen bak hytta og skiftet batteri på røykvarsler. 



Vi har snekret takstige til sikringsbua og festet pipehatten med ny mansjett. 

Det er også forsøkt å stoppe erosjon mot vatnet ved at vi har lagt steiner inn mot leira. 

Asbjørn har hatt tilsyn med båten og tømt den for vatn med jevne mellomrom. 

Båten er tatt på land og snudd. Pga. mild vær før jul ble dette gjort først 10. desember. 

Til slutt snekret vi trapp som går ned til båtplassen. 

 

 

 

Asbjørn Moen og Ole Martin Lundberg 

Hytteverter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Våre sponsorer og samarbeidspartnere i 2020: 
 

Vi i DNT Sør-Helgeland takker alle våre sponsorer og samarbeidspartnere for støtte og 

samarbeid i 2020. 

 

      
 

 

                 
 

 

                                 
 

 

 

 

 


