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Lørdag 16. – søndag 17. februar 
ESPELAND – SAUABREHYTTA   SKITUR  
Helgetur på ski til Sauabrehytta 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl.08.00 til Espeland hvor 
vi parkerer. Her starter skituren, og går via Blåvatni og 
Sauanuten til Sauabrehytta for overnatting. På søndag retur 
til Espeland med en liten avstikker på «Fonna» dersom 
været tillater dette. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 800 kr.  
Prisen dekker turledelse, overnatting, mat og administrasjon.
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Lars Kristian Gjerde 94 48 78 43 og  
Inger Åmodt 41 24 60 58

Lørdag 9. –  søndag 11. mars 
MARKHUS – SANDVASS – SIMLEBU  SKITUR  
Oppmøte Flotmyr lørdag kl. 08 for felleskjøring til 
Markhus og Skromme. Først dag går vi fra Markhus,  
gjennom Fagerskar til Sandvass (for overnatting), og  
muligens en tur i området her. Andre dag går vi så via 
Vaulavatnet til Simlebu, for så å gå rundt Simlenut via  
Mjølkestølen og ned til Skromme.  Her har vi parkert bil  
til transport tilbake til Markus for henting av øvrige biler. 
NB! turen kan bli endret i etter vær og føreforhold. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 800 kr.  
Prisen dekker turledelse, overnatting, mat og administrasjon.
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Lars Johan Milje 90 86 20 04 og  
Rolf Svendsen.

Lørdag 16. – søndag 17. mars 
LYSENUTEN MED OVERNATTING PÅ OLALIA   
SKITUR 
Avreise fra Flotmyr kl. 08 lørdagsmorgen til Oppheim. 
Vi går innover forbi Olalihytta og Staurskar, videre forbi 
Forevatnet og går opp mot Lysevatnet. Fra Lysevatnet er 
det litt bratt opp til Lysenuten på 884 meters høyde. Retur 
samme vei for middag og overnatting på Olalia. Dette er 
en litt krevende skitur i høyfjellsterreng med flere bratte 
stigninger og deltakerne må ha fjellski med stålkanter, da 
turen går mesteparten av ruta utenom oppkjørt løype. Vi 
regner med å bruke ca. 7-8 timer på turen medregnet  
retur til Olalia. Det blir felles middag på Olalia lørdag 
kveld. Søndag lett tur i området og retur til Oppheim. 
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 800 kr.  
Prisen dekker turledelse, overnatting, mat og administrasjon.
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Knut Lund Jacobsen 984 86 584 og  
Vilde A. Knutsen

Lørdag 30. – søndag 31. mars   
TOPPTUR ØVRE SANDVATN   SKITUR 
Weekendtur på ski til Øvre Sandvatn-hytta 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 08:00 til Hordadalen 
skisenter.  Her tar vi trekket til topps og går inn til Øvre 
Sandvatn-hytta via Hallet Grøne, ca. 2 t. Ettermiddagstur  

i området, f.eks. til Inste Tinden. Søndag går vi tilbake til 
Hordadalen, ruta øst for Smalatinden, med mulighet for  
en topptur til Røldalsåta.  
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 630 kr/ 880kr Prisen 
dekker turledelse, overnatting, mat og administrasjon og 
heiskort til skiheis med kr 80 pr person. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle. Turledere: Roald Bø og 
Inger Åmodt 41 24 60 58

Onsdag 3. april  
TRODLAKJERKA (NL) 
Trodlakjerka er en spennende steinformasjon på Førland. 
Turen er lett og passer godt for familier. 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.00. På E39 tar du av til  
venstre ved skilt Førland. Ved skiltet Sagbakken/Sand- 
bekken like etter Førland Skole tar du til venstre igjen. Kjør 
ca 1 km for parkering ved ungdomshuset Heimtun. Start 
derfra ca. kl.17.30. Turen går på god sti inn til spennede 
steinformasjon til Trodlakyrkja. Hvis været er bra kan turen 
bli utvidet til en rundtur som går i vått terreng som krever 
gode fottøy. Dersom turen blir tur-retur Trodlakjerka tar 
turen bare 1 time. En spennende liten tur!   
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle.        
Turledere: Torfinn Dommersnes og Anne Rees Halvorsen 
Naturlos: Edvin Lindanger.

Lørdag 6. – søndag 7. april  
VASSDALSEGGI SKITUR 
Vassdalseggi med overnatting på Vågslid. 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 17.00 til Vågslid for 
overnatting.  Overnatting i privat hytte med felles middag 
lørdags kveld. Søndagen starter turen kl. 10.00.  Vi går 
over Ståvatnet og inn Lisledalen før vi går opp ryggen og 
følger eggen utover til toppen av Vassdalseggi som er   
Rogalands høyeste fjell.  Retur til Haugesund søndags 
kveld.  Krevende tur med fine nedkjøringer på tilbaketuren.
Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 400 kr/ 550 kr  
Prisen dekker turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon. Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring 
ordnes opp med sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer  
pluss eventuelle ferjer og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Hildur Grainger 996 18 010 og  
Siri Hammerstad

Onsdag 10. april 
LITLASKOGFJELLET (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.30 til Garhaug, Grinde.  
Ta av til høyre etter industriområdet ved skiltet Hestaberg 
& Kodlekleiv. Vi går østover, oppover bakken til grind like 
før første hus på venstre siden av veien. Vi følger grusveien 
som brukes til Hårfagrerrittet opp til toppen hvor vi går 
over en gjerdekyver. Grusveien videre til et gjerde på  
venstre side av veien. Forlat grusveien & følg sti i terreng. 
Opp en tretrapp i bratt stigning, langs gjerdet østover. 
Stien snu mot nord & vi følger den mot «masta»  
før vi tar kaffe. På veien kan vi gjøre stopp på 2 flotte  
utsiktspunkt. Sammen vei tilbake.  
Kart: Tysvær Turkart.   
Turledere: Anne Rees Halvorsen 97705118  
og Vilde Andrea Knutsen 
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Onsdag 24. april 
ØRNABERGET I ØVRE VATS.  
ARR: VINDAFJORD TURLAG I SAMARBEID MED HT 
Frå  Flotmyr kl.17.30. Frå Knapphus kl 18.00. Ankomst 
og parkering: Køyr om lag 2 km på E 134 frå Knapphus 
mot Ølen til du kjem til veikrysset til EIKESDAL på venstre 
side. Der står og eit TURSTI-skilt. Følg veien 700 m til du 
kjem til skiltet «parkeringsplass». Her står infotavle med 
opplysningar om denne turen og mange andre turar som 
har utgangspunkt her. Turen er om lag 2,5 km og det tar 
om lag 1 time opp til toppen. Dette er en fin familietur der 
en følgjer ein god traktorveg med nokre bratte parti opp 
til Dyrhaug. Ved Dyrhaug går stien vidare til Ørnaberget 
og Stemmetjørna. Stien er lett å gå og godt merka med 
merkepinner og skilt. Oppe på Ørnaberget er det flott 
utsikt over Vatsdalen heilt ned til Vatsfjorden og innover til 
Ølensvåg og fjellene ikring. Fin familietur.    
Fottøy: Gode sko.Oppmøte på Flotmyr kl.17.30.  
Vi kjører i egne biler. 
Turleiare: Jon Olav Velde og Bendikte Street.

Søndag 28. april 
HAUGESUND PÅ LANGS  
ÅRETS FINESTE SØNDAGSTUR 
Søndag 28. april arrangeres Haugesund på langs for  
5. gang. 

Lørdag 4. – søndag 5. mai 
FRA TOPP TIL TOPP PÅ HAUKELI SKITUR 
Fra topp til topp (Seljestad - Middalsbu - Haukeli) 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl 07:00 til Løyning hvor 
vi parkerer. Turen går over toppene til Middalsbu, ca 11 
timer. Søndag via Sandfloegga til Haukeliseter, ca 9 timer. 
Buss tilbake til bilene. Krevende tur som er avhengig av fint 
vær. Krav til deltakerne: Deltagerne må ha fjellski, skifeller 
(langfeller) og må kunne ferdes på ski med ryggsekk. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 800 kr.  
Prisen dekker turledelse, overnatting, felles middag og 
administrasjon. Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring 
ordnes opp med sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer 
pluss eventuelle ferjer og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Lars Kristian Gjerde 94 48 78 43 og  
Roald Bø 90 60 43 18

Søndag 5. mai 
NEDSTRANDSFJELLENE (NL) 
Vi samles på Flotmyr klokken 09.00 og kjører til Hinder- 
åvåg. Der setter fra oss noen biler, og samler oss i færrest 
mulig biler for å kjøre til Gurigjerde der turen starter.Vi 
går til Nedre Badnavatnet, Dalvanuten, Skrubburdnuten, 
Rossafjellet, Stølanuten og innom Himakånå før vi går ned 
igjen til Hinderåvåg. Vi bruker ca 6 timer på turen som 
går på merket sti. Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring 
er kr 10 per mil per passasjer, pluss eventuelle ferjer og 
bomavgift som deles på alle inkludert sjåføren.  
Turleder: Inger K. Haavik, tlf 404 05 091 
Kjentmann: Trond Arvid Omnes, 958 89 452

Onsdag 8. mai 
PADLETUR TIL VIBRANDSØY 
Vi padler fra Haugesund Kajakklubb sine lokaler like  
under broen til Bakerøy, på fastlandet. Derfra tar turlederne 
oss med på en liten padletur, før vi padler innom og ser på 
det nye huset til Haugesund Turistforening på Vibrandsøy. 
De som er medlem i kajakklubben, kan låne kajakker fra 
klubblokalet, men da må de ha våtkortkurs. De som ikke 
har tilgang på kajakk, vil kunne låne dette av Haugesund 
Turistforening. Da er det ikke krav om våtkortkurs, men noe 
padleerfaring er nødvendig. Dersom du trenger å låne  

kajakk, ta kontakt med en av turlederne før turen, slik at  
vi kan skaffe tilveie så mange kajakker det er behov for. 
Turledere: Eli Severinsen 97757445 og Harald 
Bang 90552978.

Søndag 12. mai  
KLAUV FRA EKRENE 
Vi går fra Ekrene i Sveio til Haugesunds høyeste topp,  
Klauv 246 m.o.h. Dette er en flott tur med storslagen utsikt 
over store deler av Haugalandet. Det er svak stigning  
oppover. Vi går gjennom en del myrlent område, så det  
kan være greit å ha gode og vanntette sko. Oppmøte på 
Flotmyr klokken 10.00 hvor vi kjører felles i private biler. 
De som ønsker det, kan møte opp ved Ekrene næringspark 
hvor turen starter kl. 10.15. Felles kjøring: Kostnad for 
privatkjøring ordnes opp med sjåfør og er 10 kr pr mil 
pr passasjer pluss eventuelle bomavgift som deles på alle.
Turledere: Arne Rossebø 90181105 og  
Hans Enerstvedt 99210336

Onsdag 15. mai 
KRAKKANUTEN 
Arr: Vindafjord turlag i samarbeid med HT. 
Frå Flotmyr i egne biler kl 17.00. Frå Knapphus kl 17.45.
Kjør om lag 1,5 km frå Knapphus mot Ølen langs E 134 til 
Øvre Vats bedehus som ligg på oppsida av sykkel- og gang-
stien ved Alvseike. Her er parkering og info.tavle m/kart og 
opplysningar om tur til Krakkanuten. Start: Parkeringsplass 
ved Øvre Vats bedehus. Avstand: Om lag 2,4 km opp til 
varden. Tidsbruk: 1t 10 min opp og 40 min ned.  
Tur/retur: om lag 2 t. Vanskegrad: Blå tur familietur, men 
nokre bratte parti på stien/traktorveg oppover lia. 
Terreng: Stien går på godt rydda og merka sti og gammal 
traktorveg oppover gjennom kulturbeite og blandingsskog. 
Stien er merka og skilta heil opp til varden. 
Opplysningar: Frå bedehuset går du sørover langs syk-
kel- og gangstien ca 150 m til du kjem til Håvoll v/ fyrste 
avkjøring til E 134. Her ser du TURSTI – skilt og skilt til 
KRAKKANUTEN. Følg merka sti og skilt oppover. Vegen er 
noko bratt enkelte stader, men ta det med ro og nyt naturen 
og bruk sansane - syn og høyrsel og lukt i blandingsskogen. 
Flott utsikt over bygda når du kjem over tregrensa. Bruk 
gjerdeklyverar eller lukk grindane dersom du må bruka 
desse. Ta omsyn til eventuelt beitande dyr langs stien. 
Hugs bandtvang for hundar. Stort sett fint å gå, men nokre 
våte parti enkelte stader. Det er sett opp fleire namneskilt, 
Nordsåt, Såtedalen, Sørsåt og Smørdokk. Ved Smørdokk 
er det sett opp ei info.tavle om eit stort stein-og jordras i 
1952: 13.august 1952 gjekk det eit stort jord- og steinras 
ved Sjurseike som tok med seg løa til Johannes og Anna 
Sjurseike og for vidare ned til Vatsvatnet. Dette raset starta 
ved Smørdokk etter svært kraftige regnbyger. Sjå info.tavla. 
Panoramautsikt frå varden. Fottøy: Vanlege tette sko eller 
fjellsko. Turledeiare: Jon Olav Velde 905 54 134 og Thor 
Atle Torgersen.

Fredag 17. mai 
FOLKETOGET 
 
 
Onsdag 22. mai  
GRÅNUTEN I VATS 
Arr: Vindafjord turlag i samarbeid med HT. 
Frå Flotmyr i eigne bilar kl. 17:30 Frå Knapphus kl 18:00.
Ankomst og parkering: Ta av ved Knapphus og kjøyr inn 
på Rv. 46 og kjøyr 5 km ned mot Nedre Vats til Kårhus 
ved Vindafjordtunet/sjukeheimen. Ved P-plassen står det 
infotavle med kart og opplysningar om turer i Vats og om 
turane som starter her. Turen er om lag 3 km tur retur og 
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tar om lag 2,5 time. Vi starter på traktorvegen som svinger 
seg 2 km oppover til du tar av ved ei grind og fortsetter på 
merka sti.  Frå toppen får vi ein flott utsikt. Nokre bratte 
parti på veien som tar om lag 1,5 time opp. Fra Grånuten 
ser du bort til varden på Fuglen. Felles køyring: Kostnad for 
privatkøyring gjer ein opp med sjåfør. Det er 10 kr pr mil 
pr passasjer. Turleiare: Jon Olav Velde 905 54 134  
og Bendikte Street.

Lørdag 25. – søndag 26. mai  
FOLGEFONNTUREN SKITUR 
Den tradisjonelle folgefonnturen fra Sunndal til Vintertun. 
Denne gang med overnatting på Fonnabu. Buss fra  
Flotmyr lørdag kl. 08.00 via Odda til Sundal ved  
Mauranger. Turen starter til fots (7 moh.), opp Keiser  
Wilhelms ridesti til Breidablikk (1300 moh.), hvor vi tar 
på oss skiene. Vi går videre til Fonnabu (1449 moh.) for 
overnatting. Blir det fint vær, står vi tidlig opp og får med 
oss soloppgangen på Folgefonna. Vi vil da, etter frokost, gå 
videre til fonnas høyeste punkt (1661 moh). Videre ned 
til Vintertun. Blir ikke været bra, krysser vi fonna mot øst og 
kommer ned til Tokheim i Odda. Her er bratt nedkjøring.
Nede ved veien plukker bussen oss opp og kjører oss til 
Flotmyr. En må huske å ta med nok brødmat/nistemat til 
over ett døgn, og lakenpose til å sove i. Det er stor stigning 
på turen som derfor må anses som fysisk krevende. Det 
stilles også krav om fjellski og brukbare skiferdigheter. 
Turlederne vil invitere til orienteringsmøte på HT- huset 
noen dager før turen. Krav til deltakerne: Deltagerne må 
ha fjellski, skifeller (langfeller) og må kunne ferdes på 
ski med ryggsekk. Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 
1500kr/ 2000kr. Prisen dekker turledelse, overnatting, 
felles middag, buss og administrasjon. 
Turledere: Ole Schiefloe 95 93 86 61, Søren Carlsen  
og Inger Åmodt. 
 
Søndag 2. juni  
VARDAFJELLET 
Arr: Vindafjord turlag i samarbeid med HT. 
Frå Flotmyr i eigne bilar kl. 17:30 Frå Knapphus kl 18:00.
Ankomst og parkering: Ta av ved Knapphus og kjøyr inn 
på Rv. 46 og kjøyr 5 km ned mot Nedre Vats til Kårhus 
ved Vindafjordtunet/sjukeheimen. Ved P-plassen står det 
infotavle med kart og opplysningar om turer i Vats og om 
turane som starter her. Turen er om lag 3 km tur retur og 
tar om lag 2,5 time. Vi starter på traktorvegen som svinger 
seg 2 km oppover til du tar av ved ei grind og fortsetter på 
merka sti.  Frå toppen får vi ein flott utsikt. Nokre bratte 
parti på veien som tar om lag 1,5 time opp. Fra Grånuten 
ser du bort til varden på Fuglen. Felles køyring: Kostnad  
for privatkøyring gjer ein opp med sjåfør. Det er 10 kr pr 
mil pr passasjer. Turleiare: Jon Olav Velde 905 54 134  
og Bendikte Street. 

Onsdag 5. juni 
KULTURHISTORISK VANDRING I DJUPADALEN (NL)  
Fra Flotmyr kl 17.30 i egne biler. Vi kjører derfra til 
parkeringsplassen nederst i Kattanakkvegen. Vi går først 
litt sørvestover på Austrheimsvegen før vi går over en kly-
ver, inn på beitemarken og følger sti litt opp i åsen. Her 
finner vi rester etter et stort forsvarsanlegg. Vi følger så 
HPL-traseen et lite stykke nordover og dreier så mot øst på 
rødmerket løype opp langs Svartaberg. Vi kommer ut på 
Henning Paulsens veg, går litt mot sør og tar av på gruset 
sti østover til Djupadalen. Deretter inn i skogen mot sør og 
på rødmerket løype ned mot Eivindsvatnet. Vi går så opp 
til Friluftslivets hus og ned til stemmen der turen avsluttes.
Turledere: Øystein Nilsen 91302043 og Marit Jacobsen-
Kart: Byheiene og Djupadalen

 Fredag 21.- søndag 23. juni 
STORAVSSBU – BLOMSTØLEN – TJELMELAND 
Midtsommerstur på tvers i Etnefjella. 
Vi organiserer felles kjøring fra Tjelmeland til starten i  
Sauda slik at bilene står klar å venter på slutten av 
turen. Fredag er det ca 2 timers tur inn til Storavassbu 
hvor vi ordner felles middag. Lørdag går vi ca. 10 km til 
Blomstølen, og vi lar været avgjøre valg av turrute. Søndag 
følger vi høydedraget forbi Reinsnuten og Øyskard og 
videre ned til Tjelmeland ca 10 km. Begge dagene er vi 
rundt 1000 meter over havet, og pakkingen og fysisk 
form må være tilpasset dette. Turlederne kontakter alle 
deltakerne før turen, og vi forsøker å koordinere kjøring 
til Tjelmeland, hvor vi blir hentet av minibuss kl. 16.30 
på fredag. Ta kontakt dersom du ønsker å  plukkes opp 
langs veien, for eksempel i Ølen. Oppmøtested: Biografen 
Cafe / Best statsjonen på Tjelmeland. Oppmøtetid-
spunkt: 21.06.19 kl 16.30 Pris: Medlem: 1 500 kr   Ikke 
medlem: 1 900 kr. Prisen dekker: Turledelse, overnatting 
og mat på begge hyttene, administrasjon samt transport 
Tjelmeland til Sauda. Ta med egen brødmat til frokost og 
niste hvis du ønsker.  Litt fellesutstyr vil bli fordelt på sekkene.  
Felles kjøring: Privat felles kjøring og minibuss. Kostnad 
for privatkjøring er kr 10 per mil per passasjer, pluss  
eventuelle ferjer og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Marit Jacobsen 95281590 og Arne 
Berg 41047109.

Mandag 8. – søndag 14. juli 
GULLRUTA 2019  
Tur fra Seljestad til Olalia i variert og vakkert vestlands- 
terreng. Høyfjell med vid utsikt og Folgefonna i nord, gjen-
nom frodig landskap med badekulper – og stier som svinger 
seg gjennom bjørkeliene. Overnatting på flotte hytter, og 
turen avsluttes på populære Olalia Fjellstove. Påmelding 
på nett innen 17. juni. Alder: voksne.Turen er middels/
krevende. Datoer: Start fra Seljestad mandag 8. juli, avsluttes 
søndag 14. juli Pris: 3 700 kr for medlemmer/4 400 for 
ikke medlemmer. Prisen inkluderer overnatting på alle  
hyttene, mat underveis, turledelse og busstransport fra 
Haugesund til Seljestad, og tilbake fra Oppheim til  
Haugesund. Turledere: Marit Solheim og Jorunn Brindeland 
Berge  
 
 
Lørdag 27. – onsdag 31. juli  
KJERAG – LYSEFJORDEN – TRODLA/ 
TYSDAL – SKÅET - FLØRLI  
Vi møtes på Flotmyr bussstasjon og kjører felles i leid buss 
lørdag 27. juli kl 0800. Vi kjører til Øygardsstølen ved  
Lysebotn og går til Kjerag. Denne turen tar ca 6 timer.  
Etterpå ned alle svingene til Lysebotn og overnatter med 
3 retters middag. Søndag kjører vi over Gandsfjorden og 
til Hjelmeland. Starter gåturen på Kleivaland. Der går vi 
til Trodla Tysdal ca 2 timer. Vi tilbringer resten av dagen i 
området der, får servert god mat om kvelden. Neste dag 
retur samme vei til bussen. Trodla tysdal er Rogalands mest 
avsidesliggende gard i drift. Vill og flott natur med 900 
meter høye fjell omkranser garden. NRK - Der ein skulle tru 
ingen kunne bu - har lagt et program om denne garden.  
Mandag kjører vi til Forsand og Vinddalen. Derfra er det 
inntil 2 timers gange til Skåpet. På Skåpet overnatter vi i de 
nye hyttene til Stavanger Turistforening og lager mat på  
hovedhytta. Hyttene er bestilt. Tirsdag går vi til Flørli, som 
er beregnet til en ca 5-6 timer gange i fint høyfjellsterreng. 
På veien er det mange spor etter tidlig vannkraftutbygging 
rundt 1.verdenskrig og stier etter rallarene. Flørli er en 
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fraflyttet kraftstasjon som har fått nytt liv med turisme og 
vandrere. Vi overnatter på Stavanger Turistforening sin hytte. 
Hytten har strøm men ikke proviant. Vi har med oss mat til 
felles middag. Onsdagen går de som ønsker det opp  
trappene - 4444 trinn - til toppen av tidligere trallebanen 
740 meter Dette er den lengste tretrappen i Norge.  
Rallarstien tilbake. Dette er en tur på 4-5 timer. Vi er i Flørli 
til båten går ut fjorden kl 15:45. Tiden der kan ellers beny-
ttes til å besøke kraftstasjonen, den er omgjort til kafe og mu-
seum. Det er og fint å bade i fjorden om noen ønsker det. Ut 
Lysefjorden passerer vi blant annet Preikestolen på nært 
hold. Ankommer Forsand 1630 - henter da buss i  
Vinddalen og kjører hjem. Utstyr: Deltakere må ha klær for 
tur i høstfjellet, lakenpose og hver deltaker må ha med seg 
mat til tørrmåltider. Skåpet har proviantlager - Flørli har  
ikke. Gruppen lager felles middag. Pris: kr. 3.900,- for  
medlemmer og kr. 4.500,- for ikke medlemmer. Dette 
dekker: 4 overnattinger, transport, middag alle dager,  
båttur i Lysefjorden til Forsand. Påmelding innen 1. juli.  
Turledere: Harald Selsås 95211114 og Inger Åmodt 
41246058  

Fredag 2. – søndag 4. august 
FRA NORDSTØLDALEN TIL ÅBØDALEN 
Vi kjører fra Flotmyr fredag 02.08.19 kl 09:00.  
Kjøreturen til Åbødalen i Sauda vil ta ca 2,5 time.  
I Åbødalen parerer vi bilene og blir hentet av en maksi- 
taxi som frakter oss til Nordstøldalen hvor turen starter.   
Turen fra Nordstøldalen til Åbødalen er en 3 dagers tur. 
Overnatting underveis skjer på de flotte hyttene Storavass-
bu og Sandvass i Etnefjellet. Turen går i et område som 
veksler mellom vakkert og spennende høyfjellsterreng 
og stier som svinger seg opp og ned gjennom bjørkelier. 
Oppe på fjellet kan du glede deg over å vandre langs flotte 
vassdrag. Kombinasjonen nedbør og bratte fjellsider gir 
flere praktfulle fossefall. Det er god utsikt under store  
deler av turen. Alle måltidene blir laget i fellesskap, men 
alle tar med niste til første dag. Pris: Medlem i DNT / ikke 
medlem: 1200 kr/ 1550 kr Prisen dekker turledelse, 
overnatting på begge hytter, felles middag, taxi fra 
Åbødalen til Nordstødalen og administrasjon. Dersom  
det er spesielle behov ordner den enkelte dette selv.  
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle fer-
jer og bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Ola Breivik og Inger Åmodt 41 24 60 58 
 
 
Fredag 9. –  søndag 11. august 
HAUKELI – KVANNDALEN – HOLMAVASSBU - 
HAUKELI 
Avreise fra Haugesund kl. 07.00. En lang tur som gir 
belønning i form av storslått høyfjellsterreng. Vær  
forberedt på lange dager ute i skiftene vær på høyfjellet. 
Vi starter fra Haukeliseter og går til Kvanndalen og videre 
til Holmavass, før vi går tilbake til Haukeliseter. Hvis god-
været slår til om søndagen, kan det være aktuelt å gå  
utenom T-merket løype, via Vassdalseggi til Haukeli. Det 
kan være aktuelt at noen turdeltakere må bære sovepose 
til overnatting på Kvanndalshytta. Pris: Medlem 1 400 kr  
Ikke medlem 1 950 kr Prisen dekker turledelse, overnat-
ting, felles middag og administrasjon. Felles kjøring: Kost-
nad for privatkjøring ordnes opp med sjåfør og er 10 kr pr 
mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer og bomavgift som 
deles på alle.  Turledere: Hildur Grainger 99618010 og 
Kari Gundesø 91767463 
 
 
 
 

Søndag 11. august 
STEINSLANDSNUTEN FRA AURDAL I ØVRE VATS 
Arr: Vindafjord turlag i samarbeid med HT. 
Frå Flotmyr i eigne bilar kl 17.30. Frå Knapphus  
Bensinstasjon kl 18.00. Køyr om lag 3,2 km på E 134 fra 
Knapphus mot Ølen til tidligare Vats gartneri der det står 
skilt til Aurdal – ta av til høyre. Følg denne vegen til endes - 
1,4 km - og litt forbi tunet til Haslemo. Her finn du ein god 
parkeringsplass ved geitefjøset til familien Haslemo med 
infotavle og med opplysningar om dei ulike turane som 
starter her. Ved vanleg gange vil ein bruke litt i overkant av 
1,5 time å gå til toppen og det er 4,5 km opp til varden. 
Vi starter på traktorvei i enden av Aurdalsvegen heilt inn 
til foten av Steinslandsnuten. Du må gå over 3 gode bruer. 
Stien er rydda, skilta og merka med merkepinner heilt opp. 
Det er eit par bratte parti på veien opp men turen er ein 
fin familietur. Fin utsikt på toppen. Fottøy: Gode tette sko.
Felles køyring: Kostnad for privatkøyring gjer ein opp med 
sjåfør. Det er 10 kr pr mil pr passasjer.  
Turleiare: Jon Olav Velde 905 54 134 og  
Marianne Vestvik Torvestad.

Lørdag 17. – søndag18. august 
KINSARVIK – STAVALI – LOFTHUS 
Bli med oss på en flott og krevende 2-dagerstur på  
Vestvidda. Avreise fra Flotmyr i egne biler lørdag  
17. august 2019 kl. 07.30. Vi går opp vakre Husedalen 
med sine mange fossefall og overnatter på Stavali  
Turisthytte (6 timers gangtid). Dag 2 er en lang og fin dag. 
Mot slutten av turen møter vi Dronningstien og går  
Munketrappene ned mot Lofthus (8 timers gangtid).
Nærmere opplysninger vil bli gitt til påmeldte når turen 
nærmer seg. Maks 12 påmeldte. Pris: medlem kr. 815,-/
ikke medlem kr. 1215,- Prisen dekker turledelse, over-
natting på Stavali, mat på hytta og taxi fra sluttpunkt 
til startpunkt. Felles kjøring: Utgifter til transport 
utover taxi betales etter HT sine satser direkte til sjåfør.
Turledere: Bjørg Kristin Steinsland, tlf 48083587 og  
Margrethe Lothe. 
 
Onsdag 21. august  
PRESTAVEGEN FERKINGSTAD 
Fra Flotmyr i egne biler kl 17.30. Turen starter fra  
Ferkingstad kirke og går på sti og traktorveg. 2-3 timer.
Turleder: Erling Haavik, 982 37 431  
Kjentmann: Arild Langåker, Vestsida turlag, 982 37429

Lørdag 24. –  søndag 25 august 
SYKKELTUR ODDADAMMEN – BLÅSJØ – HOVATN 
Avreise fra Flotmyr i egne biler lørdag 24. august  
kl. 08.00. Vi kjører til parkeringsplassen på Øvre 
Moen og starter sykkelturen der. Turen går på asfaltert 
anleggsvei langs Blåsjø og tar  2 – 3 timer fram til 
Storsteinsdammen. Her er det slutt på veien og vi parkerer 
syklene og går til Hovatn. Fotturen tar 4 - 5 timer. 
Blåsjø er Norges største energimagasin og vi passerer 
flere store demninger. Kraftutbyggingen har satt spor, 
men dette er et både vakkert og spennende område 
som er verdt å besøke. Flere opplysninger vil bli gitt til 
påmeldte når turen nærmer seg. Maks 10 deltagere. 
Pris: Medlem i DNT: kr.885,- / ikke medlem: kr.1285,-. 
Prisen dekker turledelse, overnatting på Hovatn, mat på 
hytta, sykkeltransport og turledelse. Felles kjøring: Utgift 
for transport av turdeltageren betales etter HT sine satser 
direkte til sjåfør. Turledere: Bjørg Kristin Steinsland 480 
83 587 og Eli S. Severinsen 
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Lørdag 24. – søndag 25.  august  
FLOTE – LØKJELSVATN – HÅHEIM 
Fra Flotmyr i egne biler lørdag kl. 08.00 til Flote 
ved Frette. Vi går først til Bruteigsteinen og ser på 
hellerisningene her, før vi tar fatt på bratte bakker opp til 
Floteskaret. Her møter vi merket sti mellom Blomstølen  
og Løkjelsvatn. Er formen fin, og været bra, fortsetter 
vi turen via Fiskedalen, på sørsiden av Løkjelsvate frem 
til hytta. Er vi slitne og evt. været ikke er med oss, går vi 
merket sti frem til hytta. Vi overnatter på Løkjelsvatnhytta. 
Ca 6/8 timer + pauser. Denne dagen tar vi ca. 800 
høydemeter. Retur dagen etter er planlagt på gammel 
stølsveg ned mot Kvamstølen. Denne ender i en traktorveg 
/ grusveg som går ned til Håheim gard. Her kan man 
enten ha plassert bil, eller man kan gå fritt i terrenget 
ned mot Stordalsvatnet (noe bratt) og følge traktorveg 
tilbake til Flåte. ca. 4 timer + pauser. Pris: Medlem i DNT 
/ ikke medlem: 550 kr/ 800 kr Prisen dekker turledelse, 
overnatting, felles middag og administrasjon. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle 
bomavgift som deles på alle.  
Turledere: Lars Johan Milje og Britt Rameckers

Søndag 25. august 
BJØNNDALEN 
Fra Flotmyr i egne biler kl 08.30. Turen starter fra 
parkering innerst ved Fjellgardsvatnet kl 0930. Vi går 
fra øst mot vest, turen er ca 13 km, god sti hele veien. 
Vi kommer forbi de nedlagte gårdene Sjurstølen, Søre 
Bjønndalen, Bjønnstien og Ørekjerven. Litt krevende tur, 
med mye god kulturhistorie i et flott område.  
Vassing av elver kan være nødvendig. Turledere: Per Fatland 
901 66 357 og Anne Berit Skipevåg Tveit 416 96 681.

Onsdag 28. august 
LODEN PÅ BOKN NATURLOSTUR 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.30 til Loden på Bokn. 70 år 
etter frigjøring skal vi på tur til Loden og ser på området 
der tyskerne bygde Klepp Festningsanlegg i 1941. Vi skal 
vandre i området blant restene av anlegget, offisersbrakke, 
kjøkkenbrakke, kanonstillinger, luftvernstillinger, bunkere, 
sykestue, grisehus m.m. Leiv Våga skal fortelle oss mye 
om området og det som hans familie og andre opplev-
de der. Terreng: Flatt. Turledere: Anne Rees Halvorsen 
97705118 og Vilde Andrea Knutsen

Søndag 1. september  
FRILUFTSLIVETS DAG I DJUPADALEN 
  
 
Søndag 4. august 
KULTURHISTORISK VANDRING  
I DJUPADALEN (NL) 
Fra Flotmyr kl 17.00 i egne biler. Vi kjører derfra til  
parkeringsplassen nederst i Kattanakkvegen. Vi går først 
litt sørvestover på Austrheimsvegen før vi går over en  
klyver, inn på beitemarken og følger sti litt opp i åsen.  
Her finner vi rester etter et stort forsvarsanlegg. Vi følger 
så HPL-traseen et lite stykke nordover og dreier så mot øst 
på rødmerket løype opp langs Svartaberg. Vi kommer ut 
på Henning Paulsens veg, går litt mot sør og tar av på  
gruset sti østover til Djupadalen. Deretter inn i skogen  
mot sør og på rødmerket løype ned mot Eivindsvatnet. 
Vi går så opp til Friluftslivets hus og ned til stemmen der 
turen avsluttes. 
Turledere: Øystein Nilsen 91302043 og Kåre Stødle 
Kart: Byheiene og Djupadalen

Fredag 6. – mandag 9. september 
RALLARVEGEN 
Sykkeltur og fottur med overnatting på Finse og Østerbø.
Fra Flotmyr i leid buss fredag 06.09.19  kl. 08.00  
til Haugastøl. Der henter vi sykler, og sykler til Finse   
(27 km). Her overnatter vi på Finsehytta og får oss en  
3 retter middag og frukost/niste lørdag morgen.  Husk å 
ha med lakenpose. Lørdag  kl 09 sykler vi videre til Flåm 
(54 km). Turen over fjellet og nedkjøringa i Flåmsdalen 
må oppleves for rett inntrykk! Rallarveien er en av de fin-
este sykkelturene en kan ha. Fantastisk høyfjellsterreng – 
foto objektene kommer tett på hele veien. Når vi kommer 
til Flåm har vi syklet 81km og tar gjerne et bad i Flåmselva 
før turen går med bussen til Østerbø. Der inntar vi en 3 
retter middag og tilbringer kvelden. Søndag har vi frokost 
og smører niste før avgang kl. 9. Fra Østerbø går vi den 
ville og vakre Aurlandsdalen ned til Vassbygdi, ca. 6 - 7 
timer, lengst om Bjørnstigen og Høgstegvarden. Stivalg 
avgjøres underveis. I Vassbygdi venter bussen på  oss og 
kjører direkte til Haugesund/ Flotmyr. Mer info om  
detaljer blir sendt deltakere etter påmelding.  
Pris kr. 3.900,- for medlem og kr. 4.500,- for ikke 
medlem. Prisen dekker turledelse, overnatting på Finse og 
Østerbø med 3 retters middag, frokost, niste med påfyll 
av termos, leie av sykler på Haugastøl som vi leverer fra oss 
i Flåm, buss/transport tur-retur og administrasjon. Der-
som det er spesielle behov ordner den enkelte dette selv. 
Turledere: Harald Selsås 95211114 og  
Eli Severinsen 97757445.

Lørdag 7. – søndag 8. september 
FRETTE – STORAVASS - FLOTE 
Fra Flotmyr kl 09.00. Vi kjører i egne biler innover til 
Frette. Vel framm starter vi å gå fra Frette ca kl 11. Turen 
går bratt opp til Hellaugsvatnet, langs vannet og så bratt 
opp til Feto. Deretter i småkupert terreng videre til Litla- 
vatnet. Videre til Storavassbu for overnatting. Felles middag 
på kvelden. Søndag går vi tilbake til Litlavatnet, følger 
stien i retning Løkjelsvatn fram til Floteskaret. Så bratt 
ned til Flote, og tilbake til bilene på grusvei. Turen opp til 
Storavassbu på lørdag er litt krevende og tar ca 4-5 timer. 
Søndag bruker vi 3-4 timer. Påmedling på nett innen 3. 
september. Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 550 kr/ 
800 kr Prisen dekker turledelse, overnatting, felles  
middag og administrasjon. Felles kjøring: Kostnad for 
privatkjøring ordnes opp med sjåfør og er 10 kr pr mil  
pr passasjer pluss eventuelle ferjer og bomavgift som  
deles på alle.  
Turledere: Anders Nordeide og Kari Gundesø

Onsdag 18. september  
PLANTESKOGENS HISTORIE  (NL) 
Oppmøte på Flotmyr kl 17.00. Derfra i egne biler til  
Vangen. Turen starter derfra kl 17.15. Det blir informas-
jon om skogplanteselskapet og plantingen rundt Eivinds-
vatnet Turen går opp Trongasmog, deretter på stien som  
er merket på sørsiden av veien opp Djupadalen. Der vil det 
bli litt historie om buskfuru og annen furuskog. Oppe ved 
bru over bekken er det sitkagranplanting. Deretter går vi 
ut på vegen opp til Krokavatnet og stien på østsiden av  
vannet. her ser vi på rettstammet buskfuru og skogbrann-
felt. Vi går så ned Skaret og til Stemmen/Trongasmog.  
Hvis det er fint vær og noenlunde tørt, kan vi forlenge 
turen. I stedet for å gå ned Skaret, går vi den merkede 
turen på nordsiden av Jøtnafjell, ned til Henning Paulsens 
veg og videre på merket sti ned til parkeringsplassen nede 
i Kattanakkvegen. Så til Vangen. 
Turledere: Øystein Nilsen og 91302043 og Bendikte Street. 
Kart: Byheiene og Djupadalen
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Fredag 20. – søndag 22. september 
EIKEMOSTØLEN MED TOPPTUR 
Helgetur til nordsiden av Åkrafjorden. 
Vi møtes på Viskjær kl 18:00 fredag. Der blir vi hentet 
med båt som tar oss over fjorden og vi går opp til Eikemo. 
Vi overnatter i det fine gamlehuset på garden til Geir Arne 
Eikemo. Fredag lager vi oss felles middag som turledere 
organiserer. Lørdag blir det topptur, Alvaldsnuten 1243 
m.o.h eller Bjørnebærnuten 1305 m.o.h. Her bruker vi 
8-9 timer på tur. Lørdag kveld felles middag som turled-
erne organiserer. Søndag rydder vi ut, setter bagasjen 
i hengeren og går på tur via Eikemostølen til Lundalen. 
Videre ned vakre Mosdalen til Mosnes. Turen over fjellet og 
ned langs Mosdalselva er utrolig flott. Gangtid ca 6 timer. 
På Mosnes blir vi hentet av båt og kjørt til bilene på Visk-
jær. Gamlehuset på Eikemo har utstyr som ei turisthytte. 
Dere må ha med personlig utstyr og lakenpose. Mat til  
tørrmåltider og niste 2 dager. Pris: Medlem kr 1150,-. 
Ikke medlem kr 1350,-. Prisen dekker turledelse, overnatting, 
felles middag, båtskyss og administrasjon. Dersom det er 
spesielle behov ordner den enkelte dette selv.  
Felles kjøring: Privatkjøring til Viskjær og tilbake ordnes  
direkte med sjåfør. Kostnad for privatkjøring er kr 3/km 
pluss eventuelle ferjer og bomavgift som deles på alle  
inkludert sjåføren.  
Turledere: Harald Selsås 95211114 og  
Heidi Stueland 92829179

Søndag 22. september  
TIRSTREIVATNET RUNDT 
En flott tur på Karmøy. Turen starter fra Flotmyr i egne 
biler kl 09:30 Fra Solstein (bygget) på Vea starter vi kl 10. 
Derfra krysser vi veien og følger sti opp mot demningen. 
Dammen er den høyeste bukkedammen i landet. Derfra 
går vi videre rundt Tistreivatnet og tilbake til Solstein. Dette 
er en forholdsvis flat og moderat tur, men en del oppover i 
begynnelsen. Mesteparten av turen går på gode stier, men 
avhengig av været så kan deler av denne turen være ganske 
våt. Vi anbefaler derfor godt fottøy. Det blir holdt et moder-
at tempo, og vi legger inn en god pause med tid til kaffe og 
niste. Ca 3-4 timer. Turledere: Anya Charlott Danielsen og 
Stig Faraas mobil 45411451

Onsdag 25. september 
GRINDENESET (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl. 17.00 til Bautasteinene i 
Grinde hvor turen starter kl 17.15. På merket sti til  
Grindeneset hvor vi tar en rast før tilbaketuren som går 
lenger vest. Fin rundtur på ca 1,5 time. Kart: Turkart 
Tysvær.Turledere: Anne Rees Halvorsen 97705118 og  
Vilde Andrea Knutsen 
 
 
Fredag 27. – søndag 29. september 
ÅBØDALEN – SANDVASS – SIMLEBU – SLETTEDALEN 
Vi kjører fra Flotmyr fredag 27.09.19 kl 08:00. Kjøre-
turen til Slettedalen i Sauda vil ta ca 2,5 time. I enden av 
Slettedalsvannet parerer vi bilene og blir hentet av en  
maksitaxi som frakter oss til Åbødalen hvor turen start-
er.  Turen fra Åbødalen til Slettedalen er en 3 dagers tur. 
Overnatting underveis skjer på de flotte hyttene Sandvass 
og Simlebu i Etnefjellet. Turen går i et område som veksler 
mellom vakkert og spennende høyfjellsterreng og stier 
som svinger seg opp og ned gjennom bjørkelier. Oppe 
på fjellet kan du glede deg over å vandre langs flotte vass-
drag. Kombinasjonen nedbør og bratte fjellsider gir flere 
praktfulle fossefall. Det er god utsikt under store deler av 

turen. Alle måltidene blir laget i fellesskap, men alle tar 
med niste til første dag. 
Dag 1: Åbødalen – Sandvasshytta (10 km), 5 t. 
Dag 2: Sandvasshytta – Simlebu (12,5 km), 5,5 t. 
Dag 3: Simlebu – Slettedalen (14 km), 6,5 t. 
Pris: Medlem i DNT / ikke medlem: 1200 kr/ 1550 kr 
Prisen dekker turledelse, overnatting på begge hytter, mat, 
taxi fra Slettedalen til Åbødalen og administrasjon. Dersom 
det er spesielle behov ordner den enkelte dette selv. 
Felles kjøring: Kostnad for privatkjøring ordnes opp med 
sjåfør og er 10 kr pr mil pr passasjer pluss eventuelle ferjer 
og bomavgift som deles på alle. Turledere: Inger Åmodt 
41 24 60 58 og Heidi Stueland 92 82 91 79

Onsdag 2. oktober  
SØRE ÅSEN NATURLOSTUR (NL) 
Fra Flotmyr i egne biler kl.17.00 (merk tiden). Kjør mot 
Kårstø. Rett før anlegget tar vi til venstre mot Falkeid. Etter 
1 km til høyre mot Hersdal. Etter ca. 3 km til venstre ved 
skiltet Søre Åsen og videre til P-plassen. Vi går til venstre 
etter bommen mot Knutstjørn på skogsvei. Videre på smal 
sti gjennom OG LIGNENDE-skogen og oppover i skogen 
mot ruinene, hvor vi hører litt om dem. Så ned til Storavat-
net hvor bading og fisking er mulig om sommeren.  
Hvis godvær tar vi kaffe opp på Utsikten. Videre rundt  
Åsanibben på kjerreveg og tilbake til bilene.  
Terreng: Kupert.  Turledere: Anne Rees Halvors-
en 97705118, Torfinn Dommersnes og Kjellfrid Brunsvik

Fredag 22. – søndag 24. november 
YOGATUR PÅ OLALIA 
Denne helgen skal vi utforske indre og ytre landskap 
gjennom yoga og flotte turer i høstlandskapet. Turen går 
til Olalia hvor mulighetene er gode for å kombinere yoga 
og turer i fjellet. Vi tilpasser både turer og yoga til den en-
keltes nivå. Det vil arrangeres yoga inne morgen og kveld, 
tilrettelagt slik at vi har overskudd og tid til dagsturer lørd-
ag og søndag. Yogaen undervises av en erfaren yogalærer 
tilknyttet Satya Yoga i Stavanger. Yogaformen er klassisk og 
øvelsene gjøres med utstyr, slik at hver stilling kan tilpasses 
den enkelte. Alle blir sett, veiledet og tatt hånd om, uansett 
alder, treningsgrunnlag, skader eller yogabakgrunn. De 
fleste kropper har spenninger og skjevheter. Yoga skaper 
en bevissthet rundt og skjerpet fokus på hvor dette sitter 
- og gir metoder og verktøy for å rette opp og forbedre 
sirkulasjon. Dette gjør deg sterkere rustet for hverdagen 
og utfordringer i livet. Yoga har beviselig hjulpet menne-
sker med å bekjempe betennelser i kroppen, stive ledd, 
nakker og rygger, vonde skuldre og hofter, urolig søvn, 
hormonelle forstyrrelser og generell rastløshet og stress i 
kroppen. Du blir dyktigere til å ta vare på deg selv når du 
gjør yoga. Med yoga i kombinasjon med flotte vinterturer 
blir dette en helg hvor du kan ha fokus på deg selv, naturen 
og fellesskapet. Påmelding på nett innen 8. oktober 
Pris: Medlem: 2 600 kr, ikke-medlem: 3 200 kr. Kjøring 
gjøres opp med sjåfør. Passasjer betaler 10 kr pr mil 
til sjåfør. Bruk gjerne vipps. Inkludert i prisen er yoga, 
turledelse, mat hele helgen og overnatting 
Turledere: May Kristin Bringedal og Unni Vestre 
 
TORSDAGSTUREN  
Vår - hver torsdag fra 10. januar til 13. juni, bortsett fra 
18. april og 30. mai. 
Høst - hver torsdag fra 22. august til 12. desember
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TURBESKRIVELSER SENIORGRUPPEN 2019:

Onsdag 6. februar 
SKITUR I OLALIATRATENE 
I egne biler fra Flotmyr kl.09.00 til Opheim.  
Forbehold om vær og føre.  
Turledere: Bjørn R. Hauge, tlf 481 44 392 og Eivind 
Hammer

Onsdag 20. februar. 
SKITUR I OLALIATRATENE 
I egne biler fra Flotmyr kl.09.00 til Opheim.  
Forbehold om vær og føre.  
Turledere: Bjørn R. Hauge, tlf 481 44 392 og Eivind  
 
Onsdag 6. mars 
STORESÅT 
Fra Flotmyr kl 10.00 i egne biler til Kopervik, der vi tar 
Austre Karmøyvei forbi Åsebøen.  Etter 600-700 m tar 
vi Lyngveien til høyre og følger denne ca 1 km. Rett før 
høyresving tar vi grusveien til venstre, der det er parkering 
ved friområdet Liarlund. Turen går først på skogsvei, så på 
sti til Melstokkevatn, videre langs Oskereidvatn og opp til 
Storesåt. Ingen bratte partier.  Toppen ligger på 115 m, 
og byr på vid utsikt i alle retninger. Siste del av turen går på 
grusvei.  Med pauser tar turen 2,5 – 3 timer.  
Turledere: Anne Lise Borum, tlf 472 85 276 og Arvid 
Ytreland.

Onsdag 13. mars  
MEDLEMSMØTE

Onsdag 20. mars 
FERKINGSTAD KIRKE TIL SKUDENESHAVN 
Avreise fra Flotmyr kl 10.00 i egne biler til Ferkingstad Kirke 
på Kvilhaug for parkering. 500 m øst for Ferkingstad Kirke 
følger vi restene etter en gammel ferdselsveg, Prestaklop-
pene, på merket sti, som går inn i heia østover. Over myrer og 
en del våte partier i sørlig retning. Krysser Mjåvatnvegen og 
stiger opp i høyden, gjennom Vika og Hagaskogen til søren-
den av av Røyningsvatnet, og følger sti ned til Skudeneshavn.  
Det kan bli tid til en rusletur i gamle Skudeneshavn, før vi tar 
ordinær rutebuss tilbake til Ferkingstad Kirke og bilene. 
Lett, fin tur på ca 4 timer inkl pauser.    
Turledere: Solveig H. Hauge, tlf 464 79 048, og Eva Eide.

Onsdag 3. april 
KIRKEVEGEN TIL SKOGLAND 
Frammøte på parkeringsplassen ved Solandsbakkane 
Barnehage kl 10.00.  Vi følger sti nordover langs Svartufs 
til Kleivane.  Der kommer vi inn på den gamle kirkevegen til 
Skogland. og tar oppover forbi Ølkonå før vi bøyer nordo-
ver et stykke nord for Tjelltjørn, og går videre til Skogland. 
Retur på en lite brukt sti lengre vest. Godt fottøy nødven-
dig.  3-4 timer. 
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 924 15 255 og Kåre 
Stødle.

Onsdag 24.april  
DORDISTEINEN, SONGSTEINEN OG KUSYMRE 
Fra Flotmyr i egne biler kl.10.00 til P-plassen på Stakkestad. 
Vi går oppover mot Amlia. Øverst i Lia finner vi Songsteinen. 
Videre ned i lia ser vi en kjempestor firkantet stein som kalles 
Dordisteinen. Om våren er vi omgitt av kusmyre. Det blir en 
fin rundtur der vi lærer litt om området og dramatikken som 

utspant seg her for vel 200 år siden. Litt ulendt terreng så 
husk godt fottøy. Turkart: Byheiene og Tysvær Nordvest/ 
Valhestområdet.    
Turleder: Anne Rees Halvorsen, tlf 977 05 118.   
Naturlos: Hartvig Waage. 
 
 
Onsdag 15. mai  
BYGDEVANDRING I ETNE 
Egne biler fra Flotmyr kl 10.00 til Etne sentrum hvor vi  
parkerer på kaien. Vandring rundt i sentrum med en lokal 
guide et par timers tid.  
Turleder: Bjarne Enerstvedt, tlf 924 15 255. 
 
 
Onsdag 22. mai 
SKOMAKERNIBBA I VIKEDAL 
Fra Haugesund/Flotmyr kl. 10:00 i privatbiler til Vikedal. 
Turen starter fra gården Ørnes i Vikedalsdalen kl. 11:30. 
Vi går på merket sti opp lia, noen bratte partier, men ellers 
greit å gå. Når vi er kommet opp, tar vi turen ut og ned til 
Skomakernibba, som stikker ut over en loddrett fjellvegg. 
Her kan vi nyte utsikten over bl.a. nedre del av Vikedalsdalen, 
Vikedal sentrum og fjorden, og kjenne suget i magen for 
de som våger seg helt ut på kanten. Etter Skomakernibba 
følger vi stien over Balaheia og ned til Tednevatnet, før vi går 
videre ned til gården Sørheim. Herfra er det ca. 10 minutter 
å gå langs veien tilbake til bilene. Middels krevende tur til 
et av Haugalandets spektakulære utsiktspunkt, ca. 3 timer.
Turledere: Lars Kristian Gjerde, tlf 944 87 843, og Arvid 
Ytreland 
 
 
Tirsdag 4.- onsdag 5. juni  
GOURMETTUR TIL LØKJELSVATN  
Vi gjentar også i år suksessen med mange gode matretter og 
hyggelig atmosfære rundt spisebordet. Denne gang på Løk-
jelsvatnhytta. Menyen er fastlagt, men foreløpig hemmelig. 
Frammøte på Flotmyr 4.6. kl.10.00. Vi kjører i egne biler til 
Skarstøl, og går inn til hytta, hvor vi starter forberedelsene til 
aftenens festmåltid. Neste dag blir det en tur i nærområdet, 
før vi kjører tilbake til Haugesund.   
Turledere:  Anne Lise Borum, tlf 472 85 276,  
og Paul Postvoll.  Maks antall 15.   
Påmelding innen 25.5.2019 
 
 
Onsdag 12. juni. 
RUNDTUR LANGS LYSEVATNET 
Start fra Flotmyr kl 10.00 for samkjøring til Nedstrand. 
Parkering ved Joker/kirken i Hinderåvåg. Vi går over broen 
ved middelalderkirkegården, forbi leppefisk-oppdrettet og 
videre langs Lysevatnet mot Stølagården. Vi går litt på gamle 
Stølaveien og så inn i skogen på fin sti tilbake. Stedvis litt bratt 
på siden av stien. (staver)  .Fin utsikt over bygda og Lysevatnet. 
Til slutt kommer vi inn på nederste del av stien fra Himakånå. 
Retur langs hovedveien til bilene. 2-3 timer. 
Turledere: Eldbjørg Nedland, tlf 481 51 123,  
og Anne Rees Halvorsen 
 
 
Onsdag 19. juni 
BÅTCRUISE I RYFYLKE 
Opplev Ryfylke ,fjord og fjell. Fjordcruise med M.F. Foldøy. 
Turen går fra Flotmyr kl 08:30 med buss til Nedstrand hvor vi 
går ombord i MF Foldøy kl 10.05. Nord til Jelsa og sør til  
Judaberg. Vi følger leden, og får med oss Ryfylke sine vakre 
øyer og spektakulære utsikt. Vi ankommer Judaberg kl 
13:40. Her ”mønstrer “ vi av og utforsker Judaberg før vi 
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kjører til Utstein Kloster Hotell for bespisning. Det er ikke 
matsalg på båten så du må ta med deg mat/drikke  om  
du vil ha noe føde før Utstein Kloster. Retur til Haugesund via  
Mortavika/Arsvågen. Antall deltakere: Maks 50.-. 
Pris kr 700,- for medlem. Kr 800,- for ikke-medlem. 
Påmelding på nett innen 20.5.2019.  
Turledere: Anne Lise Borum, tlf 472 85 276,  
og Eldbjørg Nedland 
 
 
Onsdag 14. august  
HAMREHYTTA OG STORASKAR 
I egne biler fra Flotmyr kl 09.00 til Gjersvik på E-134 i Etne. Ca 
1 km etter avkjøringen til Bjørgjo er det på høyre side av vegen 
en parkering. (Kanskje litt vanskelig å få øye på så OBS OBS, lett 
å kjøre forbi). Vi begynner på traktorveg og treffer på driftave-
gen som ble brukt av Gjerdsgarene og Matskor før i tiden når 
kyrene skulle til fjells rundt Forvatnet. Traktorvegen tar slutt og 
vi krysser Sandalibekken, litt myrete terreng forbi Hamrehytten 
og noe tørrerere oppover i Storaskar. (580 moh) Herfra er det 
mulig å følge driftavegen videre til  
Staurskar. Går vi til Staurskar blir det en tur på ca 5 timer + 
pauser. Noe kortere selvsagt, om vi snur i Storaskar  
Turledere: Paul Postvoll, tlf 997 07 453, og Eivind Hammer 
 
 
Tirsdag 27.- torsdag 29. august.  
TUR PÅ HARDANGERVIDDA 
2 overnattinger med fullpensjon på Dyranut turisthytte i  
enkelt, dobbelt eller flersengsrom. Det blir lagt opp til  
følgende turer:  
Dag 1: Innreisedagen: Besøk Norsk Natursenter i Øvre  
Eidfjord. 
Dag 2: Rundtur inn på Hardangervidda fra Dyranut. 
Dag 3: Tur Halne - Krækkja- Fagerheim. Biltransport tilbake til 
Halne og retur Haugesund. Det kan bli noen endringer i turene. 
Middels krevende turer, 3 - 5 timer. 
Antall deltakere: 20.  Påmelding på nett innen: 10.8.2019.
Infomøte i forkant av turen på HT-huset. 
Pris: Enkeltrom: kr 2.640,-, Dobbeltrom:  Kr 2.200,-, 
Flersengsrom: Kr 2.100-.  
Turledere: Solveig Helgeland Hauge 464 79 048.  
Tone Helene Strand Kveinen og Bjørn R Hauge 
 
 
Onsdag 11. september  
RUNDTUR PÅ OGNØY  
Fra Flotmyr i egne biler kl.10.00 på E39 til Ognøy. Like før 
brua til Austre Bokn tar vi TIL HØYRE ved skiltet Ognøya. Der 
kjører vi på en liten grusvei som går parallel med E39. VI SKAL 
VÆRE FORSIKTIG  OG KRYSSER  E39 for å komme til start-
punktet. Vi kjører oppover bakken på Ognøy og ta første veg 
til venstre til en god parkeringsplass ved ridebanen hvor natur-
losen vår møter oss og turen begynner. Det blir en rundtur på 
ca.3t. Først opp i høyden over et velholdt kulturlandskap der vi 
ser utover Karmøy, Tysvær og Ryfylke. Ognøy har et rikt fugle og 
planteliv. Underveis raster vi ved sjøen på østsiden for matpaus-
en vår. Kart: Ryfylkeøyane 
Turleder: Anne Rees Halvorsen 977 05 118 
Naturlos: Erik Eikje eller Eva Moi eller Emilie Eikje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag 24.- onsdag 25. september  
SKROMME – SIMLEBU – RULLESTAD 
Frammøte på Flotmyr kl 10.00.  Vi kjører i egne biler til Rul-
lestad, hvor vi setter igjen et nødvendig antall biler, før vi kjører 
videre til Skromme for parkering.  Vi følger T-merket løype til 
Mjølkestølen, hvor vi kanskje tar alternativ trasé til Simlebu. 
Felles middag om kvelden. Neste dag retur til  
Rullestad via T-merket løype. Orienteringsmøte på forhånd.
Maks 15 deltakere.  Påmelding på nett innen 15.9.2019.  
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 924 15 255 og Olav  
Rullestad.

Onsdag 9. oktober 
ØVSTEBØ I ETNE 
Egne biler fra Flotmyr kl 0900 til Etne. Ta av på Strondavegen 
mot Skånevik og etter ca 2 km er det skiltet til Øvstebø,  
( garden driver kjøttproduksjon av geit), og her er det parkering. 
2 km på vei litt bratt oppover lien til Øvstebøstølen med diverse 
«påfunn» på veien oppover. Videre på sti til Mørka- 
vatnet og rundt Håfjellet, delvis uten sti, tilbake til stølen og ned 
igjen på samme veien som vi gikk opp. En tur på ca 9 km og 
med 4 timers gangtid.  
Turledere: Solveig H. Hauge, tlf 464 79 048 og Eivind  
Hammer. 
 
 
Onsdag 23. oktober 
 GRINDAFJELLET PÅ FOSEN 
Fra Flotmyr i egne biler kl 10.00. Vi kjører til enden av veien til 
parkering på kaia av Vågavågen på Fosen. Gå ca en liten kilo-
meter tilbake og følg god sti først gjennom innmark et stykke, 
og så ut i terrenget mot søvest. Lett stigning langs ryggen på 
Grindafjellet mot sør. Toppen er bare 71 meter høy, men med 
vid utsikt i alle retninger. Retur samme vei.  Ca tre timers tur.  
Godt fottøy kreves på denne tiden av året. Turledere: Anne Rees 
Halvorsen, tlf 977 05 118 og Tone Helene Kveinen. 
 
 
Onsdag 6. november  
RUNDT MØRKAVATNET 
Frammøte på Flotmyr kl 10.00.  Vi kjører i egne biler ca 2 km 
forbi Vikse Skule og parkerer ved den nordre enden av de små 
vatnene på venstre side. Turen starter ved «Fantahytta», og 
går delvis på traktorvei, men mest på sti i kupert terreng. Ved 
Digranesvarden er det fin utsikt utover Sletta. Etterpå må vi pas-
sere en grov blokkeur, Stigurene, som er litt plundrete, men uten 
å være luftig eller farlig på noen måte. Noen våte partier, slik at 
godt fottøy er nødvendig. Gangtid + pauser er ca 3 timer.   
Turledere: Bjarne Enerstvedt, tlf 924 15 255 og  
Arvid Ytreland  
 
 
Onsdag  20. november 
MEDLEMSMØTE

For alle påmeldingsturer gjelder  
følgende vilkår, se neste side...



10

For alle påmeldingsturer gjelder følgende vilkår:

GJELDENDE FRA 01.01.2016

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, arrangementer og kurs i  
Haugesund Turistforenings regi. For lokallagene gjelder egne vilkår.

1. Påmelding 
Aktiviteter er åpne for alle som tilfredsstiller de nødvendige 
fysiske og psykiske forutsetninger for å gjennomføre ar-
rangementet, se pkt. 9. Medlemmer av DNT får medlems-
pris på arrangementet. Ikke-medlemmer må betale et 
tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. 
Påmelding skjer via nettsiden til Haugesund Turistforening, 
eller ved påmelding og betaling i vår turinformasjon.  
For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene 
akseptert når booking er utført.

2. Avtaledokumenter 
Avtalen mellom deltaker og Haugesund Turistforening: 
Deltager er forpliktet til å lese og sette seg inn i følgende 
dokumenter som finnes på våre nettsider, eller utdeles ved 
påmelding i turinformasjonen:

- Detaljprogram med turbeskrivelse - Utstyrsliste - 
 Generelle vilkår - Kvittering tilsendes deltakeren på opp-
gitt e-post adresse, eller mottas ved påmelding i turinfor-
masjonen.

3. Pris 
Aktivitetens pris omfatter de ytelser som er nevnt i detalj-
programmet. Haugesund Turistforening forbeholder seg 
rett til å forhøye/senke prisen ved endrete skatter/avgifter, 
trykkfeil, omkostninger ved force majeure el. Forhøyelse av 
prisen skal varsles snarest og senest 14 dager før avreise. 
Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, 
kan deltaker avbestille arrangementet uten omkostninger. 
Ytelser utover det detaljprogrammet fastsetter, må betales 
ekstra av den enkelte deltaker.

4. Betaling 
Betaling skjer ved tilsendt faktura, eller ved påmelding og 
betaling i vår turinformasjon.

5. Avmelding 
Avmelding av foreningens aktiviteter skal fortrinnsvis skje 
skriftlig.

Ved avmelding inntil 15 dager før aktiviteten starter må 
det betales ekspedisjonsgebyr på kroner 200,-. Ved del-
takeravgift pålydende eller under kroner 200,- beholdes 
hele beløpet. Ved avmelding fra 14 til og med 4 dager 
før avreisedato refunderes 50 % av deltakeravgiften. Ved 
avmelding 3 dager før og frem til avreisedato, eller hvis 
den påmeldte ikke møter ved avreise, blir deltakeravgiften 
ikke refundert. Deltaker må selv sørge for avbestillings-
forsikring, gjennom reiseforsikring eller kortselskap. 
Denne gjelder ved sykdom eller andre årsaker som for-
hindrer deltakelse.

6. Avbrudd 
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Haugesund 
Turistforening ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge 
av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private 
reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av 
hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 11 klager 
og pkt. 7. Avlysning

7. Avlysning 
Haugesund Turistforening kan avlyse aktiviteten ved force 
majeure, vanskelige værforhold, for liten påmelding, man-
gel på turleder el. Ved avlysning plikter Haugesund Turist-
forening, hvis mulig, å underrette deltakerne senest 7 dager 
før avreise. Avlyses en aktivitet, blir hele det innbetalte beløp 
tilbakebetalt. Ut over dette har deltakerne ikke krav på erstat-
ning, verken for økonomisk eller ikke- økonomisk tap.

8. Endringer 
Haugesund Turistforening skal gjennomføre aktiviteten i 
henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer 
på grunn av endrete rutetider eller særlige forhold som 
gjør det vanskelig å gjennomføre arrangementet som 
planlagt. Haugesund Turistforening skal, hvis mulig, 
meddele vesentlige endringer før avreise. Ved vesentlige 
endringer har deltaker rett til å trekke seg innen rimelig tid. 
Hele det innbetalte beløp blir da refundert. Må endringer 
gjøres under aktiviteten skal turleder underrette deltakerne 
snarest mulig. Værforholdene kan meget fort endre seg i 
fjellet og turleder vurderer eventuelle ruteendringer ut fra 
sikkerhetsmessige forhold.

9. Deltakers ansvar 
Deltaker plikter å lese avtaledokumentene grundig og vur-
dere om hun/han har fysisk og psykisk forutsetning for å 
gjennomføre aktiviteten. Er deltaker klar over at helsetilstanden 
ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege 
Deltaker må ha med det utstyr som er nevnt i avtale-
dokumentene. Deltaker er forpliktet til å rette seg etter 
turledernes anvisninger. Dersom deltaker møter frem med 
mangelfullt utstyr eller ikke tilfredsstiller de nødvendige 
 fysiske/psykiske forutsetninger, kan hun/han avvises eller 
utelukkes fra resten av turen. I slike tilfeller kan det ikke 
kreves tilbakebetaling fra Haugesund Turistforening. 
Deltaker må selv bære evt. ekstraomkostninger.

10. Forsikringer 
Haugesund Turistforening understreker at deltakelse på 
foreningens aktiviteter skjer på deltakers eget ansvar.  
Haugesund Turistforening påtar seg ikke ansvar for økono-
miske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe 
under foreningens arrangementer.  Haugesund Turist-
forening anbefaler medlemmer av Norsk Folketrygd med 
bostedsadresse i Norge å tegne kombi reise-/ulykkes-
forsikring. Ditt forsikringsselskap ordner dette. Andre 
deltakere anbefales å tegne tilsvarende forsikring.

11. Klager 
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. En 
skriftlig redegjørelse og eventuelle krav skal sendes til 
Haugesund Turistforening snarest og senest en måned 
etter at aktiviteten er avsluttet.

12. Bilder 
På turer i regi av Haugesund Turistforening vil/kan det bli 
tatt bilder av deltakerne i løpet av aktiviteten. Disse bildene 
kan bli benyttet i Haugesund Turistforening/DNT`s pub-
likasjoner og egne internettsider eller i andre medier 
relatert til Haugesund Turistforenings aktiviteter. Hvis du 
vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere 
 turleder om dette, når turen starter.


