
 VEDLEGG 1: BESØKSSTATISTIKK HYTTER 2018

Hytte 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 overnatting dagsbesøk
Altevasshytta + anneks 479 287 19 17 188 325 18 36 667 612 37 53 ‐8 % 43 %
Blåkollkoia 149 183 83 138 112 316 34 123 261 499 117 261 91 % 123 %
Dividalshytta Gamle 291 242 34 11 147 198 12 14 438 440 46 25 0 % ‐46 %
Dividalshytta Nye 346 256 15 4 385 327 23 19 731 583 38 23 ‐20 % ‐39 %
Dærtahytta 88 174 2 4 132 87 0 220 261 2 4 19 % 100 %
Dærtastua + anneks 323 208 4 3 273 254 12 21 596 462 16 24 ‐22 % 50 %
Gammelhuset Skipsfjord 63 35 0 1 38 84 0 0 101 119 0 1 18 % #DIV/0!
Gappo Gamle + hundebu 322 228 13 16 525 461 28 7 847 689 41 23 ‐19 % ‐44 %
Gappo Nye 226 267 7 2 413 332 14 18 639 599 21 20 ‐6 % ‐5 %
Gaskas Gamle 319 158 41 7 114 223 6 3 433 381 47 10 ‐12 % ‐79 %
Gaskas Nye 117 210 1 5 118 123 17 15 235 333 18 20 42 % 11 %
Golda II 177 227 2 2 236 217 0 8 413 444 2 10 8 % 400 %
Golda III 273 279 3 3 240 238 12 4 513 517 15 7 1 % ‐53 %
Jægervasshytta 359 353 12 7 240 137 12 18 599 490 24 25 ‐18 % 4 %
Lappjord Lille 31 41 0 6 55 62 0 3 86 103 0 9 20 % 0 %
Lappjord Store 98 173 4 1 186 249 5 8 284 422 9 9 49 % 0 %
Nedrefosshytta 51 53 0 0 236 239 4 0 287 292 4 0 2 % ‐100 %
Nonsbu 287 227 268 160 214 155 83 39 501 382 351 199 ‐24 % ‐43 %
Ringvassbu + hundeanneks 145 117 8 12 152 114 0 2 297 231 8 14 ‐22 % 75 %
Rosta Gamle 156 124 10 12 196 161 4 12 352 285 14 24 ‐19 % 71 %
Rosta Jubileumshytta 208 242 11 5 478 540 17 35 686 782 28 40 14 % 43 %
Rosta Nye 129 185 5 4 208 239 11 13 337 424 16 17 26 % 6 %
Senjabu 109 263 3 2 327 346 14 7 436 609 17 9 40 % ‐47 %
Skarvassbu Store 132 66 64 68 152 128 7 13 284 194 71 81 ‐32 % 14 %
Skarvassbu Lille 95 50 42 29 80 79 5 4 175 129 47 33 ‐26 % ‐30 %
Stordalsstua Gamle 8 20 4 3 39 31 1 0 47 51 5 3 9 % ‐40 %
Stordalsstua Nye 60 63 4 2 4 25 1 0 64 88 5 2 38 % ‐60 %
Trollvassbu 559 625 290 179 292 154 57 42 851 779 347 221 ‐8 % ‐36 %
Vuoma Gamle 265 130 1 0 152 0 3 0 417 0 4 0 ‐100 % ‐100 %
Vuoma Nye 249 254 2 10 375 66 7 4 624 320 9 14 ‐49 % 56 %
Vuomastua + anneks 0 213 0 2 0 368 0 15 0 581 0 17 #DIV/0! #DIV/0!

Totalt 6114 5 953           952              715 6 307           6278 407              483              12 421            12231 1 359           1198 ‐2 % ‐12 %

Utvikling 2017‐2018

OVERNATTINGSTALL  2018
Vintersesong Sommersesong Hele sesongen

Overnatting Dagsbesøk Overnatting Dagsbesøk Overnatting Dagsbesøk



TROMS TURLAG
Org.nr. 970 331 719

AKTIVITETSREGNSKAP 2018 Endring
Note Budsjett 2018 2017 2017-2018

Anskaffelse av midler
Salg 150 000 153 039 129 996 23 043
Salg bøker 10 000 49 840 10 008 39 832
Nøkkelutlån 17 000 19 417 19 080 337
Reklame, annonser 5 000 0 0 0
Medlemsinntekter 2 000 000 1 949 511 1 881 430 68 081
Utleie, kursinntekter mv. 450 000 329 944 445 207 -115 263
Tilskuddsmidler 3 950 000 1 050 509 948 415 102 094
Inntekter hytteleie 2 1 350 000 1 244 450 1 259 921 -15 471
Andre inntekter 4 240 000 483 531 233 023 250 508
Finansinntekter 16 000 11 465 15 574 -4 109

Sum anskaffelse av midler 5 188 000 5 291 706 4 942 654 349 052

Forbrukte midler
Kjøp produkter for salg 160 000 188 148 162 279 25 869
Utgifter Fjellvåken 120 000 116 083 115 873 210
Varelagerendring 20 000 31 385 46 636 -15 251
Lønn o.a. personalkostnader 6 1 450 000 1 418 641 1 399 448 19 193
Utgifter kurs 330 000 191 059 323 850 -132 791
Utgifter arrangement 350 000 820 203 324 920 495 283
Brensel/gass hytter 130 000 151 249 123 633 27 616
Drift hytter 570 000 528 859 562 995 -34 136
Vedlikehold hytter 222 500 168 314 124 577 43 737
Nybygg hytter 0 0 0 0
Merking, bruer 150 000 131 400 92 351 39 049
Husleie, strøm mv 270 000 211 324 250 043 -38 719
Revisjon og regnskap 7 450 000 388 895 492 613 -103 718
Andre tjenester 50 000 77 358 0 77 358
Kontorrekv., telefon, porto 150 000 162 220 140 724 21 496
Reiseutgifter 30 000 25 903 29 732 -3 829
Markedsføring 45 000 94 093 46 726 47 367
Møteutgifter 200 000 213 077 209 751 3 326
Forsikring, festeavgifter 160 000 62 240 156 204 -93 964
Kostnadsførte anskaffelser 150 000 92 735 152 310 -59 575
Andre driftskostnader 85 000 67 980 83 004 -15 024
Avskrivninger 5 60 000 78 582 60 065 18 517
Tap på fordringer 5 000 31 560 6 492 25 068
Finanskostnader 2 500 1 861 2 501 -640
Sum forbrukte midler 5 160 000 5 253 169 4 906 727 346 442
Årets overskudd 28 000 38 537 35 927 2 610
Disponeringer og overføringer:
Avsetning TT-fond 8 296 966 267 776
Overført fri egenkapital 8 -258 429 -231 849
Sum disponeringer og overføringer 38 537 35 927



TROMS TURLAG
Org.nr. 970 331 719

BALANSE
Note 31.12.2018 31.12.2017

EIENDELER

Driftsmidler
Bygninger/hytter 5 987 141               995 041               
Tomt Nonsbu 5 40 175                 40 175                 
Årets investeringer (hytter under bygging) 404 849               1 363 042            
Sum anleggsmidler 1 432 165          2 398 258          

Omløpsmidler
Varebeholdning 1 165 784               197 169               
Kortsiktige fordringer 1 428 242               214 169               
Kontanter, bankinnskudd 1 5 518 968            4 823 476            
Sum omløpsmidler 6 112 994            5 234 814            
SUM EIENDELER 7 545 159          7 633 072          

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01 1 4 603 435            4 835 284            
Disponert resultat til fri egenkapital (258 429)             (231 849)             
Fri egenkapital pr. 31.12. 4 345 006          4 603 435          
TT-fond 8 1 829 058 1 532 092
Sum egenkapital 6 174 064          6 135 527          

Kortsiktig gjeld
Gjeld leverandører 79 984                 94 836                 
Skattetrekk, arb.g.avgift, feriepenger mv. 208 310               216 670               
Annen korts gjeld/forskuddsbetalt inntekt 1 106 060            1 197 066            
Til gode merverdiavgift (23 259)               (11 027)               
Sum kortsiktig gjeld 1 371 095            1 497 545            
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 7 545 159          7 633 072          

Troms Turlag, 11. februar 2019

Hilde Grimstad Pål Tengesdal
styreleder styremedlem

Arnulf Sørum Stig Kristian Sørensen
styremedlem styremeldem

Randi Børresen Kjersti Bakken
nestleder styremedlem

Lin Einarsdotter Olsen
daglig leder



TROMS TURLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Troms Turlag har ikke regnskapsplikt ifølge regnskapslovens definisjoner, men plikter likeve
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 164 757
Forskuddsbetalt kostnader 123 235
Periodiserte prosjektinntekter 122 000
Andre fordringer 18 250
Sum fordring i balansen 428 242

Bankinnskudd
Av bokførte bankinnskudd er kr 58 860 bundet for skattetrekk. Bankinnskudd TT-fond er på kr 390 046.

Note 2: Hytteinntekter
Det knytter seg noe noe usikkerhet til fullstendighet av bokførte hytteinntekter, men det jobbes stadig
med løsninger for å kunne inndrive ytterligere inntekter av "gratisbesøkende".
Bruken av Vipps er økende. I løpet av 2019 vil det også komme er bookingsystem, som også vil gjøre 
inntektene mer sikre og forutsigbare. 

Note 3: Tilskudd

DNT ‐ Trobur 2018 204 797
DNT Ung ‐59 667

BT Tromsø ‐17 575

BT Balsfjord ‐18 904

BT Nordreisa ‐2 659

BT Senja ‐7 089

Plastreturs Miljøfond 40 000
BT ‐ Tilskudd Tromsø Kommune 10 000
BT ‐ KDU 9 000
BT ‐ Studieforbundet 9 800
BT ‐ Barnets uke Troms 2017 3 000
BT‐ Turbo 10 000
BT ‐ Haill og Knaill 1 410
BT ‐ der du bor 80 000
BT ‐ Vinterfest 42 000
UNG ‐ Frifond  435 395

BT Senja (42 500)          

BT Nordreisa (57 895)          

BT Balsfjord (47 500)          

Aktiv i 100 ‐50 000
UNG ‐ Ung padlesesong 25 000
UNG ‐ Kongsberg Satelite Services 5 000
UNG ‐ Studieforbundet  Natur og Miljø 3 200
Ferskingkurs 45 000
Aktivitet i Håp ‐ uke 2018 3 500
Veterangruppa ‐ Ishavskraft julekalender 10 000
Veterangruppa ‐ Oppfriskning av modne 30 000
Veterangruppa ‐ "Aktiv i 100" 17 500
FSG ‐ Studieforbundet Natur og Miljø 4 300
FSG ‐ Ekstrastiftelsen Helse og Rehab 17 000
Storfjord Kommune 15 619
Friluftsaktiviteter 2018 215 000
Annet 500

Grasrotandelen  40 035

Sum 1 050 509  

Note 4: Andre inntekter

Monsen på tur 134 433     
Redd barna 3 360        
Mva kompensasjon 250 258     
Skilt-prosjekt 94 000      
Andre inntekter 1 480        

Sum 483 531     



Note 5: Varige driftsmidler
Påkostn.  Altevann Dærta Badstu Tomt Gapahuk Blåkoll- Dærta DNT Oslo

Solcellepanel hytte hytte Jægervass Nonsbu Eidhaugen koia Uthus hytter SUM
Anskaffelseskost pr. 1.1. 0 692 182 382 106 77 959 40 175 32 984  223 084 24 705    100 000  1 573 195
Årets tilgang 70 681 0 0 0 0 0 0 0 0 70 681
Nedskrivning ihht. mottatte tilskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost pr. 31.12. 70 681 692 182 382 106 77 959 40 175 32 984 223 084 24 705 100 000 1 573 195
Akkumulerte avskrivninger -439 302 -138 956 -15 259 0 -5 654 -11 154 -1 235 -5 000 -616 560
Bokført verdi pr. 31.12.2018 70 681 252 880 243 150 62 700 40 175 27 330 211 930 23 470 95 000 1 027 316

Årets ordinære avskrivninger 0 34 982 19 101 3 813 0 3 298 11 154 1 235 5 000 78 583
Prosentsats ordinære avskrivninger 5-20% 5 % 5-10% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Note 6: Lønn

Lønnskostnader består av følgende poster:
2018 2017

Lønninger 1 266 255 1 266 916
Arbeidsgiveravgift 105 195 103 736
Innberetningspliktig pensjonskostnader 55 069 68 988
Andre personalkostn (bl.a. yrkesskadeforsikr.) 9 118 10 792
Lønnstilskudd -16 994 -50 984

1 418 643 1 399 448

Gjennomsnittlig antall årsverk 2,5 2,5

Daglig leder
Lønn 509 514
Annen godtgjørelse 4 392

Det er ikke utbetalt lån eller stilt andre sikkerhetsstillelser til ledende personer. 
Det er inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon ihht gjeldende lovkrav.

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

Note 7: Honorar revisjon og regnskap m.v.
Herav kostnadsført honorarer revisjon kr 40 474 og regnskapsførsel kr 348 420.

Note 8: TT- Fond (inkl.tidligere DNT-fond)

Resultat drift hytter: Inntekter Kostnader 2018
101 Nedrefossen            43 860          49 053 -5 194
102 Nedrefossen bastu                 519                  -   519
111 Golda gamle            58 092          33 841 24 251
112 Golda nye            63 403          36 058 27 345
113 Dividalen ventebu                 188            3 310 -3 123
122 Dærtahytta            22 759          52 851 -30 092
123 Dærtastua            33 026          44 790 -11 764
124 Dærta uthus                   -              3 574 -3 574
131 Stordalen gamle              5 140            8 015 -2 875
132 Stordalen nye              9 470          13 347 -3 877
141 Ringvassbu            24 362          44 385 -20 023
151 Trollvassbu            54 847          41 721 13 126
161 Nonsbu            53 374          14 631 38 743
171 Blåkollkoia            47 807          13 164 34 643
172 Blåkollkoia ny              2 036            9 915 -7 880
181 Skarvassbu lille            17 053          20 852 -3 799
182 Skarvassbu store            17 024          20 574 -3 550
191 Jægervasshytta            72 515          26 753 45 762
201 Senjabu            64 121          28 017 36 103
211 Altevasshytta            48 875          48 724 151
221 Varmebu kjølen                   -              1 299 -1 299
231 Steinbøhytta                   -                   19 -19
301 Gammelhus Skipsfjord            30 551          17 553 12 998
302 Karibu                   -              7 105 -7 105
401 Gappo gamle            55 162          87 045 -31 883
402 Gappo nye            67 166          29 733 37 433
403 Gappo - hundeanneks            11 117          22 291 -11 174
411 Rosta gamle            34 586          17 864 16 723
412 Rosta nye            39 307          18 518 20 789
413 Rosta jubileumshytta            58 218          21 701 36 517
414 Rosta uthus (nybygg)              3 884          34 217 -30 333
421 Dividalen gamle            43 940          39 268 4 672
422 Dividalen nye            60 808          48 323 12 485
431 Vouma gamle (revet)            10 496          12 264 -1 768
432 Vouma nye            52 229          10 047 42 182
433 Vouma nybygg            39 607           (6 690) 46 297
441 Gaskas gamle            31 464          18 936 12 528
442 Gaska nye            34 043          37 077 -3 034
451 Lappjord gamle            12 907          13 474 -567
452 Lappjord nye            35 844          19 211 16 633

Årets overskudd = årets avsetning 296 966

TT-fond pr. 01.01.2018 1 532 092
Årets avsetning 296 966
TT-fond pr. 31.12.2018 1 829 058



TROMS TURLAG

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Note 9: Fordeling avdelinger

DNT Barnas Veteran Barnas turlag
Adm. Hytter FSG ung turlag gruppa Målselv SUM

Anskaffelse av midler
Salg 152 693 346 0 0 0 0 0 153 039
Salg bøker 49 840 0 0 0 0 0 0 49 840
Nøkkelutlån 19 417 0 0 0 0 0 0 19 417
Reklame, annonser 0 0 0 0 0 0 0 0
Medlemskontingenter 1 949 511 0 0 0 0 0 0 1 949 511
Utleie,deltakeravgift 9 163 0 191 567 46 150 41 812 41 252 0 329 944
Tilskuddsmidler -271 132 15 619 21 300 610 367 599 280 57 500 17 575 1 050 509
Hytteinntekter 2 009 1 242 441 0 0 0 0 0 1 244 450
Andre inntekter 478 733 1 438 0 0 3 360 0 0 483 531
Finansinntekter 11 374 0 91 0 0 0 0 11 465
Sum ansk.av midler 2 401 608 1 259 844 212 958 656 517 644 452 98 752 17 575 5 291 706

Forbruk av midler
Produkter for salg 188 148 0 0 0 0 0 0 188 148
Fjellvåken, Kveita 116 083 0 0 0 0 0 0 116 083
Varelagerendring 31 385 0 0 0 0 0 0 31 385
Lønn, personalkostn. 1 402 456 0 16 185 0 0 0 0 1 418 641
Utgifter kurs -30 0 68 438 54 492 63 318 4 841 0 191 059
Utgifter arrangement 134 609 0 35 434 196 425 381 392 62 282 10 061 820 203
Brensel/gass hytter 0 151 249 0 0 0 0 0 151 249
Drift hytter -500 528 859 0 0 500 0 0 528 859
Vedlikehold 0 168 314 0 0 0 0 0 168 314
Nybygg hytter 0 0 0 0 0 0 0 0
Merking, bruarbeider 131 400 0 0 0 0 0 0 131 400
Husleie 202 475 8 849 0 0 0 0 0 211 324
Revisjon, regnskap 388 895 0 0 0 0 0 0 388 895
Andre tjenester 72 318 5 040 0 0 0 0 0 77 358
Rekv., telefon, porto 111 784 29 851 14 175 1 777 4 633 0 0 162 220
Reiseutgifter 25 534 0 0 180 189 0 0 25 903
Markedsføring 14 083 0 0 6 989 73 021 0 0 94 093
Møteutgifter 169 352 0 20 676 15 713 1 392 5 944 0 213 077
Forsikringer, festeavgifter -4 871 67 111 0 0 0 0 0 62 240
Kostnadsførte anskaffelse 10 455 2 623 4 141 20 811 54 705 0 0 92 735
Andre driftskostnader 64 497 982 0 2 065 31 405 0 67 980
Avskrivninger 78 582 0 0 0 0 0 78 582
Tap på fordringer 31 560 0 0 0 0 0 31 560
Finanskostnader 1 730 0 0 0 131 0 1 861
Sum forbruk av midler 3 169 945 962 878 159 049 298 452 579 181 73 603 10 061 5 253 169
Resultat ord.drift -768 337 296 966 53 909 358 065 65 271 25 149 7 514 38 537
Årets resultat -768 337 296 966 53 909 358 065 65 271 25 149 7 514 38 537

Disponering resultat

Avsetn.TT-fond 296 966 296 966
Overf. til årets resultat -768 337 53 909 358 065 65 271 25 149 7 514 -258 429
Sum disponeringer -768 337 296 966 53 909 358 065 65 271 25 149 7 514 38 537



VEDLEGG 3: ÅRSRAPPORT TURUTVALGET 
 

Årsrapport turutvalget 2018  
 
Det interne arbeidet i turutvalget går med til å sette opp sommer- og 
vinterturprogram, få turledere til å melde inn turer, og videre få disse 
beskrevet og satt inn i Sherpa. Turprogrammet er delt i to; ett 
sommerprogram som distribueres med Fjellvåken i juni og ett vinterprogram 
som distribueres i starten på desember. I tillegg annonseres alle turer på 
Turlagets hjemmeside, de blir grundigere beskrevet og oppdatert. Her legges 
også ettermeldte turer som ikke kommer med i Fjellvåken. Enkelte turer blir 
avlyst pga dårlig vær eller for få påmeldte. 
 
Turutvalget oppfatter at de klassiske turene fortsatt er attraktive, og disse settes opp med 
noen variasjoner fra år til år. I tillegg til disse har TT tilbudt tematurer, som eksempelvis GPS-
kurs. Årets ukestur var fantastiske Sørøya på langs! 
 
I 2018 ble det gjort en opprydding i listene over turledere for å få bedre oversikt over hvem 

som kan kontaktes via FB- sida og hvem som kun nås ved epost, samt over hvem som er 
turledere for ‘horisontale’ turer for voksne, altså ikke primært for Fjellsportgruppa eller 
Barnas Turlag. 

 
Det er ikke lett å rekruttere nye turledere og vi fortsetter å se på ulike måter å angripe 
utfordringen på, i samarbeid med Turlagskontoret. Interesserte som melder seg blir 
oppfordret til å melde seg til allerede planlagte turer som medturledere for å få en god 
inngang til aktivitetene og ansvaret. 10 januar ble alle turlederne invitert til samling for å 
være med å sette programmet for 2018, noe som resulterte i mange gode forslag til både 
korte og lengre turer. 
 

En annen utfordring er mangelen på bil blant både turledere og deltakere. Dette får 
konsekvenser for hvor turene kan gå mht transportlogistikk. 
 
I mai ble Turutvalget kontaktet av Helene Lockertsen, som ønsket å etablere et initiativ for 
folk med ulike typer begrenset bevegelighet. Dette resulterte i etableringen av Bålturgruppa, 

et tilbud for de som ikke kan gå lengre turer til utetid i nærområdet ilag med andre voksne. 
 

Turutvalget har møttes jevnlig på turlagskontoret etter arbeidstid.  I 2018 har det vært 
gjennomført 4 møter. 

 
Antall turer (tallene i parentes er fra 2017): 

Vinter: turer: 22 (20), turer avlyst: 2 (7), registrerte deltakere: 60 (80) 
Sommer: turer: 20 (24), turer avlyst: 7 (10), registrerte deltakere: 126 (150) 

 
Turutvalget 2018: Jan Børre Henriksen, Monica H. Mikalsen, Ingrid Bertinussen, Arnulf 
Sørum, Christine Smith-Simonsen 
 
En stor takk til alle turlederne som har stilt opp i 2018! 
 
 



VEDLEGG 4: ÅRSRAPPORT HYTTEUTVALGET 2018 
 

 

Årsrapport hytteutvalget 2018 

 

Hytteutvalget har i 2018 hatt følgende mannskap: 

Torkjell Naterstad , Morten Olav Olsen , Reidar Hofsøy og Stig Kristian Sørensen. 

Torkjell Naterstad har før årsmøtet signalisert sin avgang. 

  

Det har vært avholdt 7 ordinære møter hvor vi har hatt 34 saker på agendaen. Det er en del 

virksomhet ut over disse møtene, og det er lagt ned en god del arbeid i 2018! 

Hytteutvalget skal være bindeleddet mellom styret/kontoret og de respektive tilsyn i forhold 
til de oppgaver tilsynene skal håndtere på sine hytter, og i samarbeid med tilsynene sette 
opp planer for vedlikehold og dugnader. Vi skal også fungere som en sparringspartner for 
hvilke muligheter de forskjellige hytter har, og planlegge et vedlikeholdsbudsjett ut fra 
innspill fra tilsynene. 

2018 har vært et hyggelig år for oss i Hytteutvalget !  Flere prosjekter er fullførte med stil, og 
vi i HU bøyer oss i støvet for den innsatsen de mange frivillige har lagt ned i form av 
planlegging og gjennomføring ! 

- Blåkollkoia er fullført utvidet med et fortreffelig resultat ! 
- Uthuset/hundeannekset på Rostatunet er fullført til terningkast 6 ! 
- Vuoma er ferdigstillt og alle fjellhjerter gleder seg til neste tur hit ! 

Skryt skal absolutt alle tilsyn ha for det jevne og trauste arbeidet som kontinuerlig nedlegges 
for å holde våre hyttetun ship-shape !  Klapp dokker sjøl på skuldra ! 

Tilsynsmøte ble i år avholdt på klassisk vis ved hyggelige Saga hotell.  Engasjementet fra våre 
tilsyn synliggjør at vi er oppsatt med dedikerte medarbeidere som ønsker å samles om 
detaljer og erfaringsutveksling. 

Møtet er en viktig arena for dette da vi ellers i året treffes både sporadisk og tilfeldig. 
Intensjonen må være at vi skal føle oss som en del av et team, og at vi har medtilsyn og 
Troms Turlag i ryggen når vi utfører våre oppgaver som tilsyn. 

 

 

   
 



VEDLEGG 4: ÅRSRAPPORT HYTTEUTVALGET 2018 
 

 

Solcelleanlegg er nå montert opp på to av våre hytter !  Disse er beregnet med belysning 
som primærfunksjon, og er utstyrt med timere for strømsparing. I en forsøksperiode vurder 
vi behovet for tilleggslading gjennom den mørkeste årstiden. 
 

Tiltak i 2019: 

Det er ikke planlagt dramatiske tiltak fra Hytteutvalget sin side i 2019  

Det er dog en intensjon om å få utført en utvidet tilstandsvurdering av 1-2 hytter. Denne vil 
være dyperegående enn det daglige tilsynet dere som tilsyn utfører, og tilstandsvurderingen 
er tenkt som et verktøy for eventuell planlegging av oppgraderinger/utbedringer. Det er en 
kjensgjerning at mange av våre hytter har en betydelig alder, og et vedlikeholdsløft ut over 
det vi kan forvente av tilsynet må påregnes. 

Vi ønsker også å etablere solstrømanlegg på flere hytter. Dette utredes kontinuerlig, og vil gå 
over år. Realistisk for 2019 vil være 2-4 hytter ? 

Skarvassbu har et svært slitent uthus, og tanken er å etablere et nytt og bedre bygg her. 
2019 vil bli benyttet til planlegging/finansiering og forberedende arbeider. 

Takk til alle som bidrar både til vårt arbeid, og den formidable dugnadsinnsatsen som 
nedlegges igjennom hele året !! 

Med turhilsen fra : 

Torkjell Naterstad, Stig Kristian Sørensen, Morten O. Olsen og Reidar Hofsøy 

 

 



VEDLEGG 5: ÅRSRAPPORT MERKEUTVALGET 2018 

Årsrapport Merkeutvalget 2018  
 

Følgende har deltatt i sti- og merkearbeid siste sesong: Reidar Skarshaug, Kaisa-Wenche 
Vivisdatter, Magne Lund, Eli Nordskar, Magnar Uvsløkk, Anne-Julie Klæboe, Jarle Nilsen, 

Viktoria Lundquist, Lin Einarsdotter Olsen, Knut Charles Olsen, Vidar Pedersen, Ronny 
Jensen, Vidar Jensen, Tore Åsbakk, Bror-Magnus Sviland, Alvin Jakobsen, Olav Rokne 
Erichsen, Oddbjørn Johansen, Egil Ravna og Pål Tengesdal. 

 
I 2018 har Merkeutvalget i Troms Turlag hatt en økning i aktiviteten sammenlignet med 

tidligere år. Mye fokus har også dette året vært på skiltprosjektet. Det innebærer planlegging 
av hvor nye aluminiumsskilt skal settes opp, og hvor eldre treskilt skal byttes ut. Lange 
staurer (240 cm) er preparert med utsparing for skiltet, montering av refleksband, samt 

rødmaling helt øverst. Deretter er staurer fraktet ut på vinterføre. Noen steder fikk vi ikke 
transportløyve, så stedvis er langstaurer båret på ryggen mange km ut på fjellet. 

 
Strekningen fra Rosta og nordover til Treriksrøysa har vi nå på det nærmeste ferdigstilt med 
nye skilt og staurer. Dette innebærer også stiene fra startstedene og opp til de aktuelle hyttene 

på denne delen av løypenettet. Non av oss hadde ei intensiv uke i forkant av, og underveis 
mens Monsen og «hele Norge» var på sin sommertur i Indre Troms. Så vi klarte å få 

eksponert Merkeutvalgets aktiviteter direkte på nasjonal TV (NRK). 
 
De andre store prosjektene i 2018 har vært følgende: vedlikehold av hovedstien i Reisadalen, 

fra Saraelv til Nedrefosshytta. Her klarte vi å få organisert en felles dugnad mellom Nord-
Troms Turlag og TT. Videre rydding, remerking og gjenoppbygging av varder i området 

rundt Lappjordhytta. Dette betyr på deler av stien opp Sørdalen og strekningen fra 
Altevasshytta. En gruppe har gjort store forbedringer på stien opp mot Stordalsstua. Her er det 
lagt ned dreneringsrør for å få bort noe av vatnet fra skogsvegen/stien, og deler av strekningen 

er klopplagt. Planer og prosjekt er godkjent av den største grunneieren Statskog på forhånd, 
og lokal grunneier på Bones har vært involvert i praktisk gjennomføring.  

 
Av andre prosjekter kan nevnes bytte av skruer i tidligere oppsatte aluminiumsskilt, slik at vi 
skal unngå korrosjon. Vi har anskaffet skruer i samme materiale som skiltene, og vil benytte 

slike heretter. På stien fra Tønsvika opp til Nonsbu er klopping forbedret, og brua ved 
Trollvassbu er oppgradert. De tre bruene nærmest Rostahytta har også blitt reparert i 2018. 

 
For 2019 tenker vi å starte detaljert skiltplanlegging i Dividalen. Her har vi nå fått godkjent å 
benytte bare aluminiumsskilt. Mens det tidligere var et ønske om treskilt inne i 

verneområdene. Det er såpass mange skilt som skal plasseres ut i områdene Rosta-Dærta-
Dividalshytta-Vuoma-Gaskas at vi regner med å måtte bruke flere sesonger bare på 

planlegging her. Så kommer jobben med å frakte ut skilt og sette dem opp etter det igjen.  
 
Merkeutvalget har brukt 1439 timer på dugnader og for å komme seg til rett sted i 2018. Av 

dette 376 timer på skiltprosjektet, og 1063 timer på øvrige aktiviteter. Totaltimetallet er en 
økning på 38 % fra 2017. 

  

Pål Tengesdal   Tromsø, 4. februar 2019 

På vegne av Merkeutvalget i Troms Turlag 
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På vei til Jiehkkevárri via sydvestbreen. Foto Harald. F. Aas 

ÅRSMELDING 2018 
FJELLSPORTGRUPPA I TROMS TURLAG 



2 

Innhold 
Forsidebilde fra felles turleder/instruktør-tur til Jiehhkevárri  ........................................................................... 1 

Rapport styret ...................................................................................................................................................... 3 

Styremedlemmer Styremedlemmer 2018 ....................................................................................................... 3 

Styresaker ........................................................................................................................................................ 3 

Organisasjon/administrativt ............................................................................................................................ 5 

Økonomi, Regnskap og budsjett - Se eget vedlegg ......................................................................................... 5 

Rapport tur- og kurskomiteen ............................................................................................................................. 6 

Turer ................................................................................................................................................................ 6 

Kurs .................................................................................................................................................................. 6 

Skader .............................................................................................................................................................. 6 

Kommentarer .................................................................................................................................................. 6 

Årsoversikt turer, samlinger og diverse kurs utenom NF, 2018 ...................................................................... 7 

Rapport bre- og klatrekomitéen .......................................................................................................................... 8 

Turer ................................................................................................................................................................ 8 

Kurs .................................................................................................................................................................. 8 

Skader/ulykker ................................................................................................................................................. 8 

Rapport skredkomitéen ....................................................................................................................................... 9 

Kurs .................................................................................................................................................................. 9 

Instruktørkorpset ............................................................................................................................................. 9 

Skredvettdag.................................................................................................................................................... 9 

Skredvettdagen ............................................................................................................................................... 9 

Tanker videre ................................................................................................................................................... 9 

Rapport sosialkomitéen ..................................................................................................................................... 11 

Komiteens medlemmer ................................................................................................................................. 11 

Sosialkomiteens aktiviteter 2018 .................................................................................................................. 11 



3 

Rapport styret  

Styremedlemmer Styremedlemmer 2018 

 Harald Faste Aas (styreleder)

 Jan Odd Norø (nestleder)

 Christoffer Jespersen (styremedlem/økonmiansvarlig)

 Anders Eide (styremedlem)

 Øystein Espelid Thordvaldsen (styremedlem)

 Anne Jorunn Pedersen (styremedlem)

 Richard Fjellaksel (varamedlem)

Styret takker for flott arbeidsinnsats fra komiteene, instruktører, turledere og andre frivillige i 2018. Vi 
takker også for flott samarbeide med turlagskontoret. 

Styresaker 
 FSG styret har holdt ett planleggingsmøte og 7 styremøter i løpet av 2018. Videre er det holdt ett styremøte 

i 2019. Det er også vært gjennomført flere samtaler/møter av ulike slag både med komiteer, 

turledere/instruktører og andre. 

Saksliste og referat har i 2018 vært praktisert som ett og samme dokument. Det ble arbeidet med 16 

nummererte saker (flesteparten gjennomgående over flere styremøter) i 2018, og 4 nye saker ble startet 

opp og delvis behandlet januar 2019. I tillegg er det arbeidet med faste saker (i første rekke komitearbeide 

og økonomi/regnskap) som gradvis fylles med nytt innhold etter behov.   

Her følger en opplisting av de fleste saker og møter som ble gjennomført i 2018 (og 2019 frem til februar): 

 I forbindelse med DNT Fjellsport sin nye veileder for turledere og instruktører, så ble det etablert en

egen HMS-komite som blant annet skulle jobbe for å sikre at intensjonen i veilederen følges opp

lokalt i vår egen fjellsportgruppe.  Styret vedtok et mandat som inkluderte 9 spørsmål, herunder

bruk og tolking av veilederen, om det er ok med avvik og i så fall hvorfor, håndtering av

risikovurdering og turrapportering m.m. Komiteen har hatt flere møter og avlevert en foreløpig

rapport. Endelig rapport avleveres til nytt styre i 2019.

 9.-11. november ble det holdt en helgesamling i Tromvik for turledere og instruktører. 18 var

påmeldt, men vi endte med 13 deltakere til slutt. Samlinga inneholdt litt fokus på orientering, samt

et seminar hvor HMS-komiteen (se forrige punkt) gikk gjennom sitt arbeide så langt, samt ba om

tilbakemeldinger. Videre fokuserte vi litt på sosiale aktiviteter samt informasjonsarbeide (se også

lenger ned). Vi ordnet også mat fra catering for felles sosial samling på hyttene vi leide.

 Styre vedtok at Fjellsportgruppa skal arrangere DNT-Fjellsport Årsmøte i 2019. Solhov på Lygseidet

ble besiktiget og deretter bestilt til møtet som skal holdes 28.-31. mars. Det ble etablert en egen

komite for planlegging av årsmøtet der vi har ansvaret for turer, kost/losji og underholdning.

 Styret bidro til 3 medlemsmøter i 2018, delvis i samarbeid med sosialkomiteen (vinterbestigning av

nordveggen på Store Blåmann, Nordnorsk fjellvær med Eirik fra Eiriks værblogg, samt førjulsmøte

med gløgg og bilder fra noen av turene i året som gikk).

 Det ble holdt en egen fagkveld om skredvarslinga (NVE) med Espen Nordahl i april.
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 Det ble organisert en egen tur for turledere og instruktører over Jiekkevarritraversen i starten av

mai.

 I 2017 ble det bestemt at Fjellsportgruppa skulle representere turlaget ved merking av stien opp til

Store Blåmann i samarbeid ned Ishavskysten Friluftsråd. I september 2018 ble det fysiske arbeidet

startet opp. Nedre halvdel av løypa ble i hovedsak nymerket, og det ble arbeidet med å forbedre

klopper.  Resten av arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av sommeren 2019.

 Styret startet arbeidet med å forbedre informasjonsarbeidet for gruppa. Det er derfor etablert en

liten infogruppe, og det ble etter flere runder avtalt at det skulle etableres en egen side på Facebook

for å promotere Fjellsportgruppa litt mer profesjonelt. Det ble også vedtatt overordnede mål

(retningslinjer) for informasjonsarbeider som plattform for vår profilering.

 Det ble vedtatt egne regler for den allerede eksisterende gruppa på Facebook.

 Styret har tatt initiativ til å gjennomføre aktiviteter på bre i 2018 og 2019. I 2018 ble det derfor

gjennomført ett brekurs. Vi har etablert kontakt med flere breinstruktører i Tromsø, og det ble i

januar 2019 gjennomført et møte med fire instruktører som kan tenke seg på bidra på ulike måter.

Målet er å øke aktiviteten på bre. Vi satser på å holde både grunnkurs og minst en samling i 2019,

men også etablere grunnlaget for å holde metodekurs bre i 2020.

 Styret har diskutert problemstillinger rundt medlemslister og medlemstall. Dagens system gir

liten/ingen oversikt, er ikke synlig i Sherpa og gir ingen mulighet til å kommunisere med

medlemmene. Det er derfor vedtatt (men enda ikke implementert) å endre slik at ”medlemmer” selv

registrerer seg via eget ”arrangement ” på nettsidene. Vi foreslår også å endre tilknytning slik at man

må være medlem av Troms Turlag for å være med i vår Fjellsportgruppe. Dette forutsetter

vedtektsendringer som legges frem for årsmøtet 2019.

 En representant fra styret har vært litt i kontakt med Troms Turlag sitt hytteprosjekt i Lakselvdalen,

men vi har ikke bidratt med annet enn råd og tips så langt. Ballen ligger hos Turlaget.

 Det ble vedtatt ny policy ved avmelding av kurs. Dette ble bakt inn i en lokal versjon av ”vilkår for

påmelding” i Sherpasystemet til DNT. Vilkårene er nå ”default” ved etablering av nye aktiviteter i

Sherpa.

 Siden Troms Turlag ønsket å etablere regler for honorering av instruktører på turlederkurs, har styret

foreslått anbefalinger og revisjon av honorarer som samsvarer med honorarer for NF-instruktører.

Det gjenstår likevel å oppdatere honorarer for NF-instruktører.

 Styret har også startet å jobbe med revisjon av ”Retningslinjer for refusjon ved kurs” (turlederkurs,

metodekurs, veielderkurs m.m.).  Troms Turlag anbefaler at dette samordnes for hele turlaget.

 Det er startet opp drøfting rundt hvordan vi kan øke aktiviteten innen klatring, samt utdanne flere

instruktører (på lik linje som med breaktiviteter). Nytt styre i 2019 må arbeide videre med saken.

 Styret har vedtatt å endre navnet Fjellsportgruppa i Troms Turlag til DNT Fjellsport Troms. Dette

forutsetter endring i vedtektene, og forslag til vedtektsendringer legges frem for årsmøtet 2019.

 Det er gjort en opprydding i regnskapskontoene for å skaffe en bedre oversikt over sammenhengen

mellom inntekter og utgifter. Tidligere og nye regnskap/budsjetter vil derfor ikke være helt

sammenlignbare. Dette tas i bruk fra 2019.
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Organisasjon/administrativt 
Per i dag har Fjellsportgruppa fortsatt fire aktive komiteer, men kanskje kan også den lille gruppa som har 

avtalt å jobbe med informasjonsarbeide etableres som en komite (forslag til nytt styre). Dette er Bre- og 

klatrekomiteen (består nå av 2 klatreinstruktører og en breinstruktør), Tur- og kurskomiteen, Skredkomiteen 

og Sosialkomiteen. Det er til en hver tid en utfordring at vi har avskalling av aktive komitemedlemmer, og det 

er viktig at Styret i 2019 øker fokuset på rekruttering til komiteene.  Sosialkomiteen er for tiden bare 1 

person, og Tur- og kurskomiteen trenger straks påfyll av nye kandidater. Styret ønsker å takke komiteene for 

flott innsats og godt samarbeide i året 2018. 

Administrativ kommunikasjon foregår fortsatt i hovedsak per epost: 

 Det benyttes gruppe-eposter (googlegroups) for styret og alle komiteene. Disse er administrert at

styreleders epostkonto (fjellsportgruppa@gmail.com).

 Det er benyttet en dropbox for styret, også administrert av fjellsportgruppas epostkonto.

Komiteenes dropbokser er fortsatt administret av et tidligere styremedlem.

Økonomi, Regnskap og budsjett - Se eget vedlegg 

Rapport tur- og kurskomiteen 
Komiteen har siste året løselig bestått av Geir, Markus, Anders og Jan-Odd. Komiteen har gjennomført to 

planleggingsmøter før hver sesong, hvor turlederne kommer med sine turer som de ønsker å gjennomføre. 

Turprogrammet blir stort sett bestemt på disse møtene, med litt justeringer i ettertid. 

Turer 
Det  ble i 2018 avvikla 23 turarrangementer/samlinger. Disse har involvert godt over 20 ulike turledere som 

har brukt tilsammen 1447 frivillige timer. Turene har hatt 182 deltakere utenom turlederne og til sammen 

472 deltakerdøgn der Bratte dager står for 232 døgn alene (for deltakerdøgn er turledere medregnet). 

Kurs 
Ingen NF-relaterte kurs er tatt med i oversikten under. Foruten skredkurs (se rapport fra Skredkomiteen) og 

brekurs (se rapport fra Brekomité) ble det arrangert én skitreningskveld i Kroken med fem deltagere og kurs i 

«førstehjelp utenfor allfarvei» med 15 deltagere. 

Skader 
Vi har ikke hatt alvorlige skader eller ulykker på turer eller andre arrangementer i 2018. 

Kommentarer 
Bratte dager er en av gruppas største og viktigste arrangementer og det bør være en oppgave for styret å 

sørge for at dette blir vellykket. Håvard Lium har vært primus caput og motor for arrangementet og bør få 

nødvendig støtte. 

mailto:fjellsportgruppa@gmail.com
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Årsoversikt turer, samlinger og diverse kurs utenom NF, 2018 
Kurs Dato Koordinator / kursleder Deltakere 

Skitrening i Kroken 24. og 31.01.2018 Geir Bye 5 

Førstehjelp utenfor allfarvei 15-18.11.2018 Geir Bye og Gunn Schultz 15 

Total deltaker: 20 

Tur / samlinger (saml. Med stjerne) Dato Turledere / Koordinator Deltakere 

Velkommen til sola på Ullstind 21.01.2018 ØET, ALE 10 

Fjellsportsgruppas rekrutteringstur 11.02.2018 TL, VE 14 

Den sovende soldat 24.02.2018 Avlyst 

Fullmånetur Tromsdalstinden 03.03.2018 GB, MD 6 

Vinterrangling 11.03.2018 OJSN, ST 5 

Toppturer i Indre Troms 13-15.04.2018 ALE, HFA 7 

Telt og topptur i Malangen 14-15.04.2018 GB, JON 5 

Telttur til Uløya og Kåfjorden 21-22.04.2018 Avlyst 

Daltindturen 21-22.04.2018 Avlyst 

Bratte dager * 10-13.05.2018 HL m.fler 48 

Rennefart 19.05.2018 TL 3 

Andersdalstind (vårskitur) 02.06.2018 Avlyst 

Tromsdalstind (vårskitur) 09.06.2018 Avlyst 

Vengsøytraversen 23.06.2018 Avlyst 

Senja, Bergsfjord området 30.06-01.07.2018 AJP, ALE 8 

Styrmannstinden 14.07.2018 JBH, CJ 4 

Søndre Småtind 02.08.2018 HFA 5 

Skamtind, Dronninga av Ersfjord 15.08.2018 OH, KT 6 

Kongetraversen på Senja 18-19.08.2018 EM, JON 4 

Lyngen på tvers 23-26.08.2018 YG 3 

Henriktinden 01.09.2018 MA, MM 7 

Store Piggtinden 01.09.2018 OJSN, ØET 6 

Soltindan rundt med telt 08-09.09.2018 OJSN, MD 2 

Gjømmertinden 09.09.2018 AJP, EP 7 

Bresamling Steindalen * 14.09.2018 Avlyst 

Hamperokken 29.09.2018 Avlyst 

Sovende soldat 29.09.2018 ALE, CJ 4 

Rekrutteringstur til Klatrehytta 27-28.20.2018 HFA, ØET 7 

Tromsdalsgrotta 28.10.2018 JON, ALE 9 

Farvel til sola fra Store Blåmann 18.11.2018 JON, ALE 7 

Svarte natta 19.12.2018 HL 5 

Total deltakere: 182 

Total kurs, turer og samling: 202 
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Rapport bre- og klatrekomitéen 
I 2018 har komiteen bestått av Ole Jacob Skou Nilsen (klatring) og Trond Olav Glimsdal (klatring). Komiteen 
har manglet en breansvarlig i 2018. Trond Olav Glimsdal trekker seg fra komiteen fra og med 2019. Øystein 
Thorvaldsen (klatring) og Hans Jørgen Torsrud (bre) har takket ja til å bli med i komiteen fra og med 2019. 

Komiteen har i 2018 bidratt i diverse forum i FSG (eksempelvis HMS-gruppe) og vært et kontaktpunkt for 
turlagskontoret og andre grupper i DNT når det gjelder spørsmål relatert til bre og klatring. Vi har sett over, 
ryddet og laget en utstyrsliste over bre- og klatreutstyret til FSG. Utstyret er nå plassert i de nye 
lagerlokalene til Troms Turlag, med unntak av stegjern og isøkser, som er på turlagskontoret. 

Komiteen har arrangert kurs og turer for FSG og DNT Ung. Både turer og kurs er listet opp nedenfor, men 
turer er også tatt med i turlista på forrige side. 

Turer 
 FSG-tur: Vinterrangling (1 dag). Turledere: Stein Tronstad og Ole Jacob Skou Nilsen. 5 deltagere (6

påmeldte, så fullt).

 FSG-tur: Store Piggtinden (1 dag). Turledere: Øystein Thorvaldsen og Ole Jacob Skou Nilsen. 6
deltagere (fullt).

Kurs 

 NF Veilederkurs klatring (4 dager). Kursledere: Trond Olav Glimsdal. Instruktør: Ole Jacob Skou
Nilsen. Måtte avlyses da dato for kurset ikke lengre passet for kursleder.

 Brekurs på Steindalsbreen (4 dager). Kursleder: Hans Jørgen Torsrud. 4 påmeldte deltakere men en
måtte trekke seg etter teoridelen. 3 deltakere fullførte.

Dato Kurs Instruktører Deltakere 

? NF Veilederkurs TOG, OJSN Avlyst 

29.08 – 02.09 NF Grunnkurs bre Hans Jørgen Torsrud 3 

Skader/ulykker 
• Det har ikke vært innrapportert skader eller ulykker i 2018

Rapport skredkomitéen 
Skredkomiteen har i størstedelen av året hatt 3 aktive medlemmer: Håvard Lium, Thorleif Svendsen og Tim 
Dassler. Vi har hatt 2 møter i komiteen og 2 møter med instruktørkorpset. Resten av aktiviteten har foregått 
på mail og andre kommunikasjonsformer. 

Kurs 
Fjellsportgruppa har gjennomført følgende 5 kurs/workshoper med 69 deltakere. 
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Dato 

Instruktørkorpset 
Det ble ikke arrangert instruktørkurs i Troms denne vinteren, mest pga. manglende kapasitet blant aktuelle 
instruktører. Vi fikk likevel noen nye instruktører. Per 1.1.2019 har vi følgende instruktørkorps: 

- Instruktør nivå 2: 2
- Instruktør nivå 1: 11
- Aspiranter: 3

Et satsningsområde for neste sesong vil være å få flere aspiranter inn i systemet. I tillegg vil videreutvikling 
av de vi har fortsatt være sentralt. 

Skredvettdag 
Skredvettdagen 2018 ble en så stor suksess at den ble fanget opp av DNT sentralt og skal fra 2019 bli et 
nasjonalt arrangement flere steder i landet. Takk til Tromsø alpinpark for godt samarbeid og heder og ære til 
Edda-Maria, Sofia og Tim som har stått på for å videreutvikle konseptet! 

Skredvettdagen 
Det ble gjort en stor jobb fra NF i 2017 med å revidere skredstigen. For vår del betydde det at vi i 2018 måtte 

gå gjennom læringsmålene for grunnkurset på nytt. Dette ble en god og lærerik prosess med godt oppmøte 

fra hele instruktørkorpset. Nytt videregåendekurs blir først satt opp vinteren 2019, det samme gjelder 

metode og veilederkurs, som alle har oppdaterte læringsmål. Prosessen med disse ble startet i 2018, og 

fortsetter inn i 2019. 

Tanker videre 
Antall kurs og antall deltakere har gått litt ned fra 2017 til 2018. Dette skyldes blant annet at det ikke ble 
arrangert instruktørkurs og at et par av de andre «faste» kursene ble avlyst fordi instruktører enten var 
andre steder i landet eller opptatt med andre prosjekter.  

Ut i fra kalenderen for 2019 ser det heldigvis lyst ut, og hvis ting går etter planen vil vi være tilbake på 
normalt nivå, eller bedre i året som kommer.   

Kurs Instruktører Deltakere 

19.1 – 21.1 NF Grunnkurs skred Thorleif Svendsen 16 

26.1 – 28.1 NF Grunnkurs skred Markus Degerman 18 

2.2 – 4.2 NF Grunnkurs skred(DNT Ung) Håvard Lium 12 

10.2 Skredvettdag Tim Dassler m. fl. Åpent 
arrangement 

23.2 – 25.2 Skredworkshop Thorleif Svendsen 23 

SUM 69 

Antall instruktører i korpset er bra, men vi trenger å fylle på med noen nye aspiranter for å sikre at vi har nok 
folk også i fremtiden.  

Takk for godt samarbeid med styret og de andre komiteene i året som har gått, veldig mye bra som skjer i 
FSG for tiden!
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Rapport sosialkomitéen 

Komiteens medlemmer 
Hilde Gaard (leder), Christoffer Jespersen, og Mie Jareid (til februar). 

Sosialkomiteen har mistet medlemmer og det har vist seg vanskelig å rekruttere nye frivillige. Dette har også 

preget aktivitetsnivået i komiteen. For å gjøre arbeidet overkommelig og tilpasset medlemsmassen vil 

aktivitetene bli innrettet mer mot medlemsmøter og faglige foredrag. Innretning på sosiale aktiviteter ble 

også drøftet på et seminar for fjellsportgruppas komiteer i november. Det er et behov for et lavterskeltilbud 

og sosiale treffpunkt for medlemmene og målet må være å videreføre relevante medlemsmøter og årsfest. 

Sosialkomiteens leder Hilde Gaard takker for seg etter 2018. 

Sosialkomiteens aktiviteter 2018 

18/01  Filmvisning på Stortorget 
17/02  Årsfest på Løkta 
07/03  Onsdagsbrus på Flyt 
04/04  Medlemsmøte – ladies night. Merick Johnston og Kjersti Hervik forteller om vinterbestigning 

av nordveggen på Store blåmann 
02/05  Strandrydding 
06/06  Onsdagsbrus på Flyt 
05/09  Onsdagsbrus på Flyt 
12/12  Medlemsmøte - juleedition på DNT-kontoret 

Medlemsmøte juleedition 

Lek og moro på Årsfesten 

Medlemsmøte ladies night. Merick og Kjersti 

forteller om klatring på Store blåmann vinterstid. 

Strandrydding. Over 200 kg ble samlet 

inn av en entusiastisk gjeng! 



VEDLEGG 7: ÅRSMELDING FOR BARNAS TURLAG I TROMS TURLAG 2018 
 

 

 

 

Årsmelding for Barnas Turlag Tromsø 2018 

Arbeidsgruppa består av Reidun Trondsen (leder), Tine Mikkelsen, June Malnes, Meri 

Isaksson, Marianne Larsen, Ane Fors, Frank Hansen og Fredrik Aunegård. En stabil og god 

gjeng med barn i ulike aldere slik at tilbudet skal favne de fleste. Her trenger vi påfyll de 

neste årene siden barna våre blir så fort store. Vi er meget godt fornøyd med den hjelpen og 

støtten vi får fra turlagskontoret, men skal i 2019 jobbe for å bli mer selvstendige på en del 

områder. 

Stor frivillig innsats 

Arbeidsgruppa fortsetter å bruke årshjulet sitt, hvor det er en større aktivitet hver måned 

utenom i skolens sommerferie. Dette sikrer aktivitet gjennom året. Så kommer det i tillegg 

aktiviteter etter ønsker og interesse som bidrar til at vi får et spennende turprogram. I 2018 

hadde BT Tromsø planlagt 44 aktiviteter, der fire ble avlyst av forskjellige grunner. Det gir 40 

aktiviteter gjennomført, som er litt lavere enn foregående år. Vi er likevel godt fornøyde 

med alt vi har fått til i 2018, spesielt at vi har fått noen nye turer på programmet.  

En innsats på nesten 2000 frivilligtimer har gitt 2079 deltakere naturopplevelser for livet. 

Den frivillige innsatsen inkluderer planleggingsmøter og 5 turer med Turbo. Vi deltok også på 

skredvettdagen i Kroken sammen med Fjellsportgruppa og på Kvaløydagen, som ikke er tatt 

med i statistikken for 2018. 

Variert tilbud 

Ellers har vi arrangert snøhuletur, skøytedisco, inneklatring, tur på tvers av Kvaløya og 

foreldrefri tur til Trollvassbu for å nevne noe. Barnas Turlag mini arrangerer trille-, bære- og 

pulkturer. Et fint tilbud for de som er hjemme i permisjon med små barn og liker seg på tur. 

Her varierer tilbudet med tilgangen på turledere. 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. 

Vi fikk også gjennomført et Sommerturlederkurs for turledere i Barnas Turlag i 2018. Dette 

ble en lærerik prosess, ikke bare turfaglig på kurset, og erfaringene tar vi med oss og håper 

på å få arrangert et nytt kurs om ikke alt for lenge. 

Høstens KDU-dag ble som alltid arrangert ved Rundvannet som en del av Friluftslivets uke og 

i samarbeid med mange andre frivillige lag og organisasjoner. BT arrangerte natursti med 

deltakerpremier og noen ekstra premier.  

5 turer med Turbo 

I 2018 fortsatte samarbeidet med 5 turer med Turbo i de andre Barnas Turlagene i Troms 

Turlag. Deltakelsen ser ut til å ha stabilisert seg. I Tromsø var det til sammen 240 unger som 
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hadde registrert seg til premieutdelinga, mot 260 året før. Som alltid er det en fest av en 

premieutdeling. Årets premier var flotte t-skjorter til alle deltakerne. 

Tiden som kommer 

For 2019 vil fortsatt fokuset vårt være på å gjennomføre gode arrangementer for barn i a lle 

aldere. Vi ønsker gjerne flere arrangementer i samarbeid med andre grupper i Troms Turlag. 

Vi jobber også med å prøve å finne på aktiviteter for de eldste barna i BT og yngste i DNT 

Ung for å gjøre overgangen myk. Vi prioriterer vår egen kjerneaktivitet, og fortsetter å være 

like flinke til å si nei til andre som vi har vært i 2018. Vi ønsker ikke at muligheten til å være 

med på andre sine arrangementer, markeringer, åpne dager o.l. skal gå ut over de frivilliges 

engasjement på våre egne aktiviteter.  

Vi har blitt flinkere til å verve nye medlemmer og turledere på våre arrangementer, men 

dette er et kontinuerlig arbeid som vi alltid kan bli bedre på. Vi ønsker å fortsette med 

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 BT-ene i Turlaget. 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.. 

 

Tromsø 31.januar 2019  

Reidun Trondsen 

leder, Barnas Turlag Tromsø  
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Årsmelding for Barnas Turlag Målselv 2018  

I 2018 har BT Målselv gjennomført 8 forskjellige aktiviteter med total 330 deltakere. Vi har 

blant annet hatt innendørsklatring, turbotoppturer, aktiviteter på laksefestivalen i Dividalen, 

mørketidstur, nissemarsj og overnattingstur til Rostahytta. Vi har måttet avlyse noen få 

arrangement, fremst grunnet mangel på kapasitet hos foreldre og ekstreme værforhold.  

Vi har videreført 5 turer med Turbo og i 2018 brukte vi omtrent samme turposter som i 

2017, men inkluderte noen nye. Til neste år skal vi bytte ut de fleste. Vi ser at det er mange 

som benytter seg av tilbudet, og i år hadde vi nesten flere «superturboer» enn «turboer». 

Premieutdelingen på Tømmertjønna i oktober var veldig vellykket, akkurat som tidligere år.  

I løpet av året har vi også gjennomført noen planleggingsmøter. Vi er fortsatt en liten gruppe 

foreldre som er engasjert i Barnas Turlag Målselv, og vår største utfordring er derfor 

kapasitetsmangel. Samtidig er vi foreldre fornøyde med aktivitetene vi lykkes med å få til og 

vi har derfor bestemt oss for å ikke legge listen for høyt. 

Kommunikasjon med medlemmer og potensielle deltakere skjer fremst gjennom en 

Facebook-gruppe, hvilket fungerer utmerket. Vi har ikke fått noen klager på at vi ikke når ut 

til potensielle deltakere.  

Charlotta Rylander er fortsatt leder av BT Målselv. I løpet av året har vi lagt ned 145 timer 

med frivillig innsats. 

Charlotta Rylander 

Februar 2019 
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Årsmelding Barnas Turlag Karlsøy 

Barnas Turlag Karlsøy ble startet rett før sommerferien, med oppstartsmøte 18. juni 2018. 

Vi har avholdt 5 arrangementer, hvorav 4 var med påmelding og 1 var åpen. Av disse var det 

to overnattingsturer til henholdsvis Vannøya og Karlsøy, en dagstur, en bålmiddag, en 

bålmiddag med premieutdeling for 5 turer med Turbo og en stand på «øyriket i sentrum». Vi 

ble nødt til å avlyse en tredje overnattingstur grunnet melding om mye og dårlig vær. På 

turene har det stort sett vært med 10-12 deltakere, men 17 på overnattingstur til Vannøya 

og hele 23 på bålmiddag! 

Vi har også hatt 5 turer med Turbo, og i samarbeid med Barnas Turlag Tromsø, har vi hatt 8 

Turbo-turmål i kommunen.  

I tillegg har vi hatt et planleggingsmøte for foresatte, samt grunnleggende turlederkurs. På 

sistnevnte var det 9 deltakere. 3 av disse fra BT Karlsøy.  

Med all aktivitet og kurs har det blitt lagt ned 353 frivilligtimer i BT Karlsøy dette halvåret. 

Det er spesielt tre aktive mammaer som tar initiativ, organiserer og er med på de fleste 

turene, og vi håper på å få med flere i fortsettelsen.  

BT Karlsøy har fått økonomisk støtte gjennom DNT sitt prosjekt «Barnas Turlag der du bor», 

både til å gjennomføre turer gratis eller til svært lav påmeldingsavgift for deltakerne, og til 

innkjøp av turutstyr.  

I turåret som kommer ønsker vi å få flere med ut på tur! Vi vil arrangere i alle fall en «Kom 

deg ut-dag», ha lavterskelturer som akedager, bålmiddager, fjæraleik o.l., dagsturer og 

ønsker også overnattingsturer. Vi har også snakket om å få til noe innendørsaktivitet på de 

mørkeste delene av året, som basseng- og gymsalaktivitet. Dessuten vil vi fortsette med 5 

turer med Turbo, med noen gamle og noen nye turmål.  

 

Ingebjørg Tollefsen 

Kontaktperson for Barnas Turlag Karlsøy  
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Årsrapport fra DNT ung Troms 2018 
 

 

DNT ung Troms fortsetter utviklinga som har vært de siste årene. Nytt i år er etableringen av 

to lokale turgrupper – DNT ung Tromsø og DNT ung Skjervøy. 

Lokale turgrupper 

Da ungdom på Skjervøy etterlyste aktiviteter lokalt har DNT ung, med god hjelp av Nord-

Troms Friluftsråd og Hugo Tingvoll, arrangert både snorkling, kajakkpadling, grilling og 

medlemsmøter nord i fylket. Interessen for DNT ung er der, men vi har likevel et stykke igjen 

for at ungdommen selv skal ta initiativ og ansvar for egne aktiviteter.  

Flesteparten av aktivitetene og turlederne til DNT ung har tradisjonelt hatt utgangspunkt i 

Tromsø, og det ble etter hvert naturlig å etablere DNT ung Tromsø som en selvstendig 

turgruppe. Dette for å gi større grad av selvbestemmelse til ungdommen som tar ansvar, 

men også for å frigjøre kapasiteten til koordinator for DNT ung.  

Aktiviteter  

I 2018 ble 21 aktiviteter og ni kurs gjennomførte, mot 19 aktiviteter og tre kurs året før. Det 

var bare seks avlysninger; de fleste på grunn av få påmeldte, kun én gang grunnet 

utfordrende værmelding. Det har vært populære gjengangere som padletreff med kajakkurs, 

bassenglek med kajakk, skredkurs, snøhuletur, toppturer og kitekurs.  

I tillegg har det vært flotte, nye aktiviteter: Samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforening i 

Troms om både opplæringsjakt og fisketur. Det nordnorske fellesprosjektet Grønn Basecamp 

hvor sykler var transportmiddelet, alt av leir- og turutstyr var fellesutstyr og maten kun var 

overskuddsmat. Grønn fredag som er DNT ung sin nasjonale dag med fokus på bytting og 

bruktsalg framfor forbruk. Medlemsmøte hvor Kjell-Harald Myrseth og Lasse W. Kornmo 

delte sine erfaringer etter en flere døgn lang redningsaksjon alene i orkan på 

Finnmarksvidda. 

Trenden med flere lengre turer fortsetter, samtidig som ungdommen har signalisert at de 

ønsker flere aktiviteter på hverdagene.  

Deltakere og frivilligtimer 

Totalt har det vært 606 deltakere i 2018. Dette er 20 prosent flere enn året før. Dersom man 

teller opp hver dag i turer som har gått over flere dager og kurs som har gått over flere 

økter, får vi 925 deltakerdager. Frivillige timer som er nedlagt av turledere er 1505 timer. 

Med en timesats på 340 kroner, utgjør det en egeninnsats på 511.700 kroner – et solid 

årsverk!  

I tillegg til den store innsatsen fra de frivillige, bruker koordinator mye tid på veiledning av 

turledere. Hovedhensikten er å kvalitetssikre turene og sikkerheten for ungdommen. 

Innsatsen gir samtidig en bonus i form av unge, motiverte turledere som blir både dyktigere 

og mer selvstendige, ettersom de blir kjente med Turlagets rutiner og krav til sikkerhet. For 
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nye turgrupper er det avgjørende at koordinator kan følge opp initiativ og legge til rette for 

aktiviteter i oppstarten. 

Turledere, arbeidsgruppe og styre 

DNT ung Troms har nå 30 turledere i sitt nettverk, hvor alle har minimum grunnleggende 

turlederkurs. Etter samarbeid med DNT ung Harstad har vi for andre året på rad fått 

utdannet egne sommerturledere, og Torbjørn Birkenes ble i 2018 både godkjent 

vinterturleder og kursholder. Dette gjør de kommende turårene enda mer spennende. 

Fortsatt er det en hard kjerne som skiller seg ut ved at de bidrar mer enn andre - og over all 

forventning. Samtidig er det fantastisk og tilstrekkelig om hver av turlederne tar ansvar for 

bare én aktivitet hver i året – da alene blir det 30 turer! 

Gruppa av turledere kommuniserer internt og med koordinator i ei lukket gruppe på 

Facebook. DNT ung Skjervøy har ei åpen info-gruppe og ei lukket medlemsgruppe på 

Facebook. Det er nå etablert et eget styre for DNT ung Tromsø, bestående av Marie Aas 

Westvik, Torbjørn Birkenes, Maja Tjosaas, Vilde Fyhn og Maiken Salamonsen. De har ansvar 

for aktiviteter i Tromsø, og bistår koordinator i beslutninger som gjelder hele DNT ung 

Troms.  

I år var DNT ung Troms representert på landsmøte til DNT ung i Drammen og regionsamlinga 

i DNT ung Nord ble gjennomført i Tromsø. 

 

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. Økonomi skal 

ikke hindre ungdommen fra å delta i friluftslivet eller å gjennomføre turer og prosjekter. 

Positivt svar på mange søknader har gjort at DNT ung har kunnet invitere til spennende og 

gode aktiviteter med dyktige instruktører og turledere, og ikke minst: til sterkt reduserte 

eller ikke-eksisterende egenandeler for deltakerne. Takk til alle gode støttespillere! 

Se regnskap for oversikt over støtte og midler. 

 
Takk 

DNT ung Troms retter en stor takk til erfarne turledere og instruktører fra Troms Turlag, 

Fjellsportgruppa og byens kajakkmiljø som også i år har stilt med ekspertise og muliggjort 

mer krevende og utfordrende turer.  

Men først og fremst: En stor takk til alle ungdommene som bruker sin fritid på og med DNT 

ung! Det er dere som ER DNT ung Troms. 
 

 
 

Mia Kanstad Kulseng,  
koordinator for DNT Ung Troms 

 
08. februar 2019 
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Årsrapport  Veterangruppa 2018 
https://troms.dnt.no/veterangruppa/  
 

Medlemsmøter. 
Det har vært stor aktivitet det siste året. Selv med usikkerhet om tilskudd fra glade givere har vi hatt stor 

aktivitet. Tilskuddene vi får er blitt mer ‘’målrettet’’ 
Oppslutningen om våre 9 medlemsmøter 2. tirsdag i hver mnd har vært god. 

En spesiell takk til Liv Anne som har hatt ansvaret for at det kokes  kaffe og ordnes med noe å spise. Takk 
også til hennes gode hjelpere. 
 
09. januar  Årsmøte 2017 
13. februar Med en klype salt   Olav Lund 

13. mars Eg gjorde så godt eg kunne.  Mads Gilbert 
10. april Skardalen    Marit Chrutshnack 

08. mai  Ishavet     Harald Johannesen 
11. sep  20-årsjubileum   Båthavna 

09. 0kt  Bymarka    Henrik Romsås 
13. nov  Velferdsteknologi   Ingebjørg Riise 

12. des  Julebord    LHL 
 

Økonomi 
Rapportert for i 2018: Beløp Kommentar  
Aktiv i 100 - tildeling for oppdeling av to grupper, men forble en. kr 17 500,00 Kunne vært dobbelt 
Troms Fylkeskommune - Glade veteraner på tur kr 10 000,00   
ExtraStiftelsen - Barske Veteranglæder kr 30 000,00 tildelt i 2017 
Ishavskraft - Hjertevarme kr 5 000   

    
Saldo bankkonto, per 4.1.19 kr 39 773,00   
Øremerkede midler, ExtraStiftelsen -kr 30 000,00 Frist ut 19  
Buffer, muligens feil-/ubetalt faktura Karlsøy Buss -kr 5 505,50 e-post sendt for å sjekke 
Framtidig utbetaling, Troms Fylke 2018 kr 10 000,00 utbetalingsanmodning 

Honorar Avinor 2018 - utbetales i 2019 kr 10 000,00 kommer iløpet av 2019 

Tilgjengelige midler: kr 24 267,50   
 
Merking til Kjølen 

Harald med sine gode hjelpere var i april på Kvaløya for å sjekke merkingen av løypa opp til Kjølen.  Likeså en 
høsttur i september med samme formål.  Tusen takk.  

Dette er et ‘’betalt’’ oppdrag vi gjør for AVINOR. Det er ingen betingelser med beløpet på  
Kr 10.000,00 

Avinor gir uttrykk for at det kontroll- og vedlikeholdsarbeidet vi gjør er svært viktig for dem. De var avhengig 
av at de til enhver tid kan finne veie opp til linken.  Det er usikkert om Avinor skal fortsette å bruke denne 

linken på Kjølen.  

 
Veteranvandring. 

Oppslutningen om veteranvandring  hver tirsdag med start kl. 12.00 har vært meget god og det er 
beundringsverdig hvor spreke enkelte er. Vi har kommet oss til steder i byen som vi ellers ikke hadde 

kommet til.  Målet er ikke å gå fortest, men å være i uteaktivitet. Denne aktiviteten har bidratt til at gruppa 
fått mange 20 nye medlemmer i 2018. 

For oversikt over aktiviteten vår, se nettstedet: https://troms.dnt.no/veterangruppa/ 
 

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

Ble gjennomført 17. mars fra 12 til 15. 
Neste blir arrangert 23. mars 2019.   

 
Sandøya  

13. - 15. juni kapret vi ferga i Belvika og dro på tokt ut i vår vakre skjergård. Målet var Sandøya. Her hadde vi 
noen fine dager. Takk til Liv Anne for god mat. 

Skardalen. 
03. juli gikk vi ombord i ‘’bussen vår’’ og kjørte til Skardalen.  Her var det bestilt ‘’full pakke’’ med vafler ved 

ankomst, guidet tur m/vafler og middag. Dagen ble avsluttet med at vertskapet sang samiske salme/sanger.  
 

Rondane. 
Høstens veterantur gikk i år til Råndane nasjonalpark 27. – 30. aug..  Det mest minneverdige er nok 

dagsturen til ‘’Peer Gynt hytta’’, en tur på ca 20 km t/r i lett, men litt steinet terreng og store områder med 

reinlav. Etter ei god natt’s søvn for ‘’slitne’’ veteraner, dro vi onsdag morgen videre til Rondvasbu. Fra 
parkeringsplassen var det god grusvei som var lett å gå fren til hytta! Torsdag morgen måtte vi si farvell til 

dette vakre stedet og gis seg i ferd med tilbaketure hjem til Tromsø. 
 

Møte Aktiv i 100 
19. oktober var Bjørnar i Bærumsmarka på møte med Rødekors, Aktiv i 100 og DNT. Her hadde han innlegg 

om sikkerhet på tur. Tema gikk på hva vi har gjordt etter fallulykken vi hadde året før  i Abisko. Responsen 
var meget positiv.  

 
Hjertevarme 

Ishavskraft deler ut en påskjønnelse til den/de som gjør noe fint for andre. Mia på kontoret sendte inn ‘’pen’’ 
omtale av gruppelederen noe som resulterte i av vi fikk tildelt kr 5000,00. 

Pengene er brukt til betalig julebord.  Takk Mia. 
 

Julebord. 
God oppslutning om årets julebord som ble avholdt på LHL-huset 12 desember. Vil  rette en STOR takk til de 

som stelte i stand til en trivelig kveld, tusen takk. Flere av gjestene bidro med muntre og ‘’lette’’ bidrag. 

Julebordet ble delvis finansiert av egenbetaling. 
Etter mange henvendelser fra gjestene om kvaliteten på maten fra Mydland sendte jeg inn en skriftlig klage 
som resulterte i avslag på 15% - beklagelig at slikt skjer. 
 

09. januar 2019 
Bjørnar Seljehaug 

 

  

                  Fra Skardalen                                                                                       Skardalen hadde mye  godt å by på 
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Årsrapport Fjellvåken 2018 

TTs medlemsblad Fjellvåken har som vanlig kommet ut med tre nummer á 32 sider i 2018. Det 

er en form og regularitet som har vært gjeldende siden 2007, hundreårsjubileumsåret. 

Fjellvåken som medlemsblad er inne i sin 41. årgang. 

Redaksjonen søker å formidle informasjon fra styrets og kontorets virksomhet som er 

interessant for medlemmene, gi oversikt og ganger i året over fellesturer og andre aktiviteter 

som blir tilbudt av de ulike gruppene, saker som opptar medlemmene, nyttige tips i forhold til 

det å gå/være på tur, samt å dele turopplevelser med andre og inspirere alle aldersgrupper til å 

bruke naturen vi har rundt oss. 

Et stort løft for Troms Turlag i 2018 var «Monsen minutt for minutt» i Indre Troms, noe vi også 

markerte i Fjellvåken. 

Lundblad Media har gjennom mange år stått for layout og trykking, og Fjellvåken blir distribuert 

til medlemmene, sammen med Fjell & Vidde. 

Etter tre år med en redaksjon på to personer, ble vi endelig tre igjen, da Nina Cheetham ble med 

sommeren 2018.  

 

Nina Cheetham, Jorunn Mørkved og Lisbeth B. Johannessen 

Fjellvåkenredaksjonen    7. februar 2019 
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Årsrapport Naturvernutvalget  2018       
 
Troms Turlag (TT) besluttet i sak 22/15 den 02.03.2015 at TT skal ha et utvalg for naturvernsaker 
og i tråd med årsmøtevedtak i 2014. På nasjonalt nivå er det i tillegg en naturforvaltning som 
involverer Troms Turlag i aktuelle naturforvaltningssaker. 
 
Historikk 

I vedtekter for Troms Turlag står det at TT skal arbeide for å organisere og fremme et enkelt, 
aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur – og kulturgrunnlag. 
TT skal særlig fremme turvandring, og bidra til å spre kjennskap til landsdelens natur og 
muligheter for friluftsliv. Gjennom informasjonsarbeid og tur- og aktivitetsprogram skal TT søke 
å fremme friluftsliv. Disse formål søker laget å fremme ved å arbeide med spørsmål av 
betydning for rammevilkårene for friluftsliv og naturvern på lokalt og regionalt nivå. 
 

Oppdraget 
TT er høringsinstans i en lang rekke saker: Reguleringsplaner, vernesaker, lovendringer, 

planprosesser knytta til tiltak som krever fysiske inngrep i natur- og friluftslivsområder som 
næring, energi, samferdsel, osv.  

 

Naturvernutvalgets oppdrag har vært å vurdere høringer som kommer og vurdere om det 

er saker som er spesielt viktige for TT. Utvalget har gjort en vurdering av hva TT 
skal/trenger å mene noe om i de enkelte sakene og om sakene er i TT interesse etter 
vedtekter og formål for TT. Det har ikke vært spesielle saker som TT har vurdert å 
saksfremme i 2018. Det har imidlertid vært saker som vi har  hatt sammenfallende 
interesser med Forum for natur og friluftsliv Troms (FNF) og vi har støttet oss til deres 

grundige saksforberedelser og uttalelser.  

Naturvernutvalget har i 2018 bestått av Margrethe Aanesen og Ivar Sæther. I tillegg kom Rachel 
Jakhelln inn fra 24.juni 2018. Hun sitter også i styret til Forum for natur og friluftsliv ( FNF) og 

det å sitte i Naturvernutvalget vurderes som en god kobling mellom TT og FNF. 
 Jan Thomas Schwenke gikk ut av naturvernutvalget etter årsmøtet i 2018 og Randi Børresen  

gikk ut i juni 2018. 
 

Vennlig hilsen  

Randi Børresen, Margrethe Aanesen, Ivar Sæther og Rachel Jakhelln 
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Årsmelding for Senja Turlag 2018 

Styre og utvalg 

Styret 

Leder:         Alf Brustad 
Nestleder:    Kirsti Lange 

Kasserer:     Bodil Kjær Brones 
Sekretær:    Svein Heitmann 

Medlem:  Elly Kristiansen 

1 vara:          Inger Johnsen 

2 vara:      Bente Johnsen 

Turutvalg 

Leder:          Bente Johnsen 
Medlem:      Kåre Norum 

Medlem:      Trine Rydeng 

Løype- og Merkeutvalg 

Leder:          Jon Erik Johannessen 
Medlem:      Thor Olsen 
Medlem:      Arne Seppola 
Medlem:      Thomas Stokke (2018) 

Revisorer 

Ina Aanesland  
Trine Rydeng 
Det er ikke valgt vararevisor for 2018, og styret har ikke funnet kandidat, jfr årsmøtevedtak.  
 
Valgkomite` 
Leder:        Bodil Bråthen 
Medlem:    Siw Kristin Solbakken Løwaas 
Medlem:    Inger Johnsen 

Hyttetilsyn/ Senjabu 

Siw Kristin Solbakken Løvaas og Steinar Løvaas var tilsyn fram til våren/sommeren. 
Svein Heitmann overtok i november. 
 
Siw Kristin og Steinar la ned et stort arbeid med oppgradering og vedlikehold.      
Troms Turlag søkte i mange måneder etter nytt tilsyn via turlagenes hjemmesider og 
facebook, samt annonsering i Troms Folkeblad, uten respons.  
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Etter hvert bar hytta preg av manglende tilsyn. Besøkstallet viste at den ble flittig brukt. Det 
kunne også se ut til at noen brukte hytta uten å skrive seg inn, og dermed unnlate å betale 
for seg. Forbruk av gass og ved var et godt parameter. Troms Turlag vurderte derfor å stenge 

hytta og i neste omgang avhende den.  
 

For å unngå at turlaget gikk til et så drastisk skritt tok 4 medlemmer, Astrid Johannessen, Ina 
Aanesland, Svein Heitmann og Bodil Kjær Brones ansvar i slutten av november. Hytta ble 

vasket, ryddet og doen tømt.  Nødvendige småreparasjoner ble også gjort. 
 

Det gjenstår en del arbeid før hytta blir den perlen vi ønsker den skal være, og vi har gjort 
innspill til Troms Turlag om nødvendige utbedringer. 

Inntil videre er hytta stengt for publikum mens det vurderes å innføre bookingssystem for å 
få kontroll på bruk og betaling. 

 
Det gleder oss at Svein Heitmann har tatt over tilsynet med Senjabu. 

  
Besøkskalenderen viser følgende tall for 2018: 

Vinter:     263 overnattinger og 2 dagsbesøk. 
Sommer: 346 overnattinger og 7 dagsbesøk. 

Medlemmer 

Laget har en stabil medlemsmasse. Ved årsskiftet 2018/ 2019, hadde laget 314 medlemmer.  
En liten nedgang fra i fjor da vi hadde 319. 

I følge oversikt fra Troms Turlag er fordelingen slik:   

• Familie Hovedmedlem           15   (5 m, 10 k) 
• Hovedmedlem    139  (66, 73 k) 

• Student/ungd (19-26 år)       6  (3 m, 3 k) 

• Honnør   (67 år->)     46   (22m, 24 k) 
• Livsvarig           1       (1 k) 

• Barn    (0-12 år)     17       (4 m, 13 k) 
• Skole    (13-18 år)        2  ( 1m, 1 k) 

• Husstand          38   (15 m, 23 k) 

• Familie/husstand                   50       (33 m, 17 k) 

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

 

Barnas Turlag:  mailadr.barnasturlagsenja@gmail.com 
 

Styret:  Espen Holen, kasserer, Trine-Lise Fredriksen, utstyrsansvarlig, Jorunn Nygaard, Tor-
Erling Nygaard og Stine Henriksen-Schmid. Delt ansvarsområde mellom styremedlemmene. 

 
 

 
 

 
 

mailto:mailadr.barnasturlagsenja@gmail.com
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Turer og aktiviteter i 2018 til sammen 318 deltakere på følgende turer: 
  

• 21. jan Skøytedisco Sørreisa  45 deltakere inkl ledere 

• 4. feb   Skileik Trollvannet   30 " " 
• 13.15. apr Skitur Kilpis – Signaldalen11 " " 

• 7. jun Turbo sesongstart                      50 " "    
• 21. aug Furøytoppen   35 " " 

• 2. sept tur til Aglapen   12 " " 

• 13.-16.sept Reisadalen   17 " " 

• 29. okt  Premieutdeling, Turbo           67 " "  

• 2. des Refleksløypetur   6 " " 

• 30. des Romjulstur til lavvoen i Finnfj. 45 " "   
 
Styrets årsmelding 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter i perioden og behandlet 31 saker. I tillegg har styret hatt 
kommunikasjon gjennom e-post og telefon ved behov.  

Arbeidsplan 2018 

• Strandrydding. 

I henhold til vedtatt arbeidsplaner er det gjennomført strandrydding i forbindelse 

med turlagstur på Hofsøya 3. juni. Til tross for kraftig vind og regn i bøttevis klarte 10 

stykker å samle 20 store sekker med i hovedsaklig plastsøppel. Sekker og hansker fikk 
vi av Tranøy kommune, som også hentet søppelet i ettertid. 

• Aktiv i 100. 

Det ble søkt- og tildelt midler fra DNT for å starte gågruppe for eldre. Tilbudet gikk til 
både medlemmer og ikkemedlemmer og ble svært populært. 

Gågruppa gjennomførte 11 turer i tidsrommet 14. juni-  10. oktober. 6 turleder hadde 
ansvar for hver sine turer, men vi så fort at det er nødvendig med 2 ledere pr. tur. 
Turene gikk i nærområdet og varte ca 4 timer. 

          Aktiv i 100-gruppa planlegger nå 2019-sesongen. 

• Kurs 

 Det ble kjørt turlederkurs i slutten av november med 7 deltakere.       . 

Medlemsmøte 

Høstens medlemsmøte ble arrangert på Senjastua  7. nov. med 19 frammøtte medlemmer. 
Leder orienterte innledningsvis om virksomheten i organisasjonen. Vinterturprogrammet ble 

presentert av lagets sekretær. 
Tema på årets medlemsmøte var nasjonalparkene og verneområdene i Troms. Torbjørn 

Berglund fra SNO ( Statens Naturoppsyn) foredro og viste bilder fra parkene. Innlegget var 
informativt og ble godt mottatt av forsamlingen. 
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Andre møter/ representasjoner  

 
• Kasserer representerte Senja Turlag på årsmøtet i Troms Turlag siste mandag i 

februar 
• Leder deltok på landsmøte i DNT i Oslo i juni, som delegat for TT. 

• Leder deltok på Nord-Norsk  regionmøte på Saltfjellet 21.-23. sept. Bodø og Omegn 
Turlag var arrangør av møtet, og det deltok ca 40 fra medlemsforeningene/ lagene i 
Nord Norge. 

• Leder deltar på styremøter i Midt Troms Friluftsråd med tale og forslagsrett. 

• Leder sitter som 1 vara i arbeidsutvalget i FNF (Forum for natur og friluftsliv) Troms.   
• Leder er valgt inn i naturvernutvalget i DNT med virkning fra nov. 2012. 

• Som medlem i samarbeidsutvalget i Ånderdalen nasjonalpark har leder deltatt i 

diverse møter og informasjon vedr. aktivitet i parken, så som merkestrategi, 
 stier, ruter osv 

• Leder har deltatt på møter og informasjon vedr. friluftsliv, arr av fylket, Statskog, 
m.fl. 

• Leder  deltok på friluftslivskonferanse i Tromsø 22. nov,  arrangert av 
fylkeskommunen og FNF. Friluftskonferansen  var todelt, med seminar om 
besøksforvaltning i verneområder i regi av Fylkeskommunen og Universitetet 

• Leder og kasserer deltok på samarbeidsmøte mellom TT og lokallagene i 

Nordkjosbotn 8. des. 
 
Merkeutvalgets årsrapport 
 
Det gjenstår ennå litt arbeid på « Kjerkestien» Bjorelvnes – Finnsnes. 
Denne merkingen ble påbegynt høsten 2016 og er et samarbeidsprosjekt mellom Lenvik 
kommune, Midt Troms Friluftsråd og Gjensidigestiftelsen.  

Merkingen er i hovedsak fullført, noen små endringer gjenstår. Oppsetting av en del skilt/ 
infotavler skal utføres vår/ sommer 2019. Noen bruprosjekter skal gjennomføres i s amarbeid 

med kommunen. 
Deler av "Senja på langsløypa" bør kontrolleres og remerkes . Gjelder spesielt trasee` 

gjennom Ånderdalen Nasjonalpark. Noe av merkearbeidet i Ånderdalen er gjennomført  i 
2018. Det ble gjort befaring på strekningen Finnskaret – Store Bunkevann. Traseen ble lagt 
om. 

  
Turutvalgets årsrapport 2018 
 
Turutvalget har avholdt 3 møter  + en del telefonaktivitet. 

Av viktige saker/ gjøremål nevnes: 

• Utarbeide turprogram 
• Skaffe turledere og følge disse opp før annonsering av turene 

• Annonsere « på baksida» av TF noen dager før turen 

• Sørge for at turrapportene har kommet inn etter turene 

• Skaffe gavekort fra Troms Turlag til turlederne i hht, retningslinjer 

• Legge inn stoff på turlagets hjemmeside og Facebook 

• Evaluere turprogrammet etter sesongslutt 
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Vinter 
Det har vært avviklet 5 egne vinterturer med til sammen 33 deltakere og 7 turledere 

( 2 dagsturer og 3 overnattingsturer). I tillegg har vi vinteren 2018 hatt 1 samarbeidstur med 
Barnas Turlag og 1 senior 60+ tur med 10 deltakere og 2 turledere. 

Sommer 
Sommerturene har vi avviklet med 38 deltakere og 9 turledere på 5 turer. 

( 4 dagsturer og 1 overnattingstur) 
2 oppsatte turer ble avlyst, 1 på grunn av været og 1 på grunn av manglende turledelse.  

Seniorer 60 + har hatt 3 overnattingsturer med totalt 34 deltakere.  
De har i tillegg arrangert kortere dagsturer i konseptet Aktiv i 100. Her har de hatt 

tilsammen11 turer med totalt 120 personer. Fantastisk bra. 
 

Det vi i Turutvalget registrerer er at det er stadig færre deltakere på turene til hovedlaget, til 
tross att det oppholder seg flere og flere i fjellet/naturen. 

Det trengs en viktig debatt om fremtidige turer.  
Vi i turutvalget har satt opp turene for vinteren 2019 og lagt disse ut på Sherpa. Vi har kun 

klart å skaffe turleder til turen fra Rossfjord via Gammen og ned til Rundmoen, 
måneskinnsturen til Rosta i februar og Svandalen -Tverrveien i mars. Ellers har vi etter 
gjentatte forsøk ikke fått noen til å ta på seg turlederroller, og den årlige vinterlangturen må 
dessverre avlyses. 

  

Vi er glade for at Troms Turlag fortsetter ordningen med gavekort til turledere som har 
gjennomført turer i regi av turlaget. Dette er den eneste belønningen vi har til folk som 

bruker sin fritid og kunnskaper for at andre skal få gode turopplevelser, gjerne i ukjent 
terreng. 

Turutvalget takker de som stiller opp som turledere og gjør det mulig for Senja Turlag å ha et 
godt og variert turtilbud.  

Håper vi sees i 2019. 
 

Styret vil takke alle som har bidratt til at Senja Turlag kan drive sin aktivitet. De frivillige er 
helt avgjørende for lagets virksomhet. 

Takken går også til samarbeidspartnere, Den norske turistforening, Troms Turlag, Lenvik 

kommune, Troms fylkeskommune, Statskog, Midt Troms Friluftsråd, Ånderdalen 
Nasjonalpark for godt samarbeid og økonomisk støtte. 

 
__________________ __________________        _____________________ 

Alf Brustad ( styreleder)             Kirsti Lange (nestleder)           Svein Heitmann 
(sekretær) 

            (sign)             (sign)    (sign) 
 

_____________________                                                 _______________________ 
Bodil Kjær Brones (kasserer)                                                  Elly Kristiansen (styremedlem) 

 (sign)        (sign) 
 

Styrets innstilling til vedtak: Årsmelding for Senja Turlag, godkjennes. 
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Sak 5/2018 Regnskap for Senja Turlag 2018 

 
 
Regnskapet for 2018 er ført elektronisk i regnskapsprogrammet Alphareg, og 
avsluttet pr. 31.12.2018. 

Det er ikke ført avdelingsregnskap for Barnas Turlag og «hovedlaget» som tidligere, 
da det av programleverandør blir regnet som 2 regnskap, og fakturert dobbelt. 

 
Årsresultatet viser et overskudd på kr 17.149,38. Budsjettert underskudd kr. 10.000,-. 
 

Regnskapet leggs fram med årsresultat og balanse, samt liste over utstyr som laget 
eier. 

 
Finnfjordbotn,18. januar 2019 

 

 
Bodil Kjær Brones 

kasserer/regnskapsfører 
(sign) 

 

 
 
 

Styrets innstilling til vedtak: 
 

"Årsmøtet godkjenner styrets framlagte regnskap for 2018.  
Overskuddet, kr. 17.149,38 overføres konto 2050 Opptjent egenkapital.» 
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Sak 6/2018  Innkomne saker. 
(Ingen saker innkommet) 
 

Sak fra styret 
Vedtektsendring § 8, pkt 8 valg av: 

I vedtektene står hva som skal velges, og hvor mange av følgende: 
"Styret, revisorer, valgkomitee, turutvalg, Barnas Turlag og merkeutvalg" 
Videre står: 

"Ledere og medlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer for 1 år."  
 

Styret foreslår følgende endring: 
Styret: 
Styreleder og 2 medlemmer, derav sekretær, velges for 2 år i partallsår. 

Nestleder og 1 styremedlem (kasserer) velges for 2 år i oddetallsår. 
Varamedlemmer velges for 1 år om gangen.   

 
Utvalgene: 

Leder velges for 2 år i oddetallsår. Medlemmer for 2 år i partallsår. 
 
Revisorer: 

2 revisorer velges for 2 år i partallsår. Vararevisor velges hvert år. 
 
Barnas Turlag: 

Rekrutterer selv leder og medlemmer til styret og rapporterer til Senja turlags leder 
innen utgangen av januar. 

 
Begrunnelse for endringen: 
Ved å endre valgordningen sikrer vi kontinuitet slik at ikke leder, nestleder og alle 

styremedlemmene går ut samtidig. Det samme gjelder utvalgene.  
 

 
Styrets innstilling til vedtak: 
Vedtektens § 8,pkt 8 endres i tråd med styrets forslag. 
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Sak 7/2018  Budsjett og arbeidsplan for 2019 

 
Kontonr og navn Utgifter Inntekter  

    

3000 medlemskontingent ST  16000  

3001 deltakeravg.turer ST  400  

3400 off.støtte ST  29000  

3410 off.støtte BT  30000  

8140 renter  500  

    

5900 kurs ST 10000   

5902  kurs BT    

6100 møteutgifter egne møter 5000   

6800 kontorutgifter ST 7000   

6809 blomster/gaver ST 2000   

6901 porto/postboks ST 1200   

7100 reise/opph an møter ST 16000   

7300 reklame/annonser ST 1000   

7310 dugnadsutlegg    

7700 turutgifter BT 15000   

7702 årsmøte ST 2500   

7704 Aktiv i 100 17000   

7705 turutstyr BT 1000   

7706 turutstyr ST      

7707 ab. satelittelefon 4000    

8140 Renteutgifter og gebyrer 1000    

 82700 75900  

Underskudd  6800  

 

Arbeidsplan. 
 
* Strandrydding i samarbeid med Lenvik kommune  

* Førstehjelpskurs 
* Remerke løyper, samt omlegging der det kreves  
* Gjennomføre aktiviteter i konseptet Aktiv i 100 vinter og sommer 

* Dugnad på Senjabu 
* Medlemsverving 

 
 
 

Styrets innstilling til vedtak: 
Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for 2019 godkjennes. 
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Årsmelding for Barnas Turlag Senja:                       

Vi har hatt mange glade barn og familier med på tur, også i 2018. Både turer i nærmiljøet og 

lengre turer, samt variasjon i tilbudet slik at det er tilbud til både de eldste og de yngste. Fem 

turer med turbo er fint for å få med familier og mindre barn, overnattingsturene og de mer 

krevende turene er viktig for at de eldre barna skal trives.  

Vi håper å få flere inn i styre og stell i 2019, og har noen kandidater som nok blir med. Det er 

viktig å finne balansen og at turledere arrangerer turer de ønsker selv, for å bevare 

motivasjonen og det det krever for å drive Barnas Turlag hos de i arbeidsgruppen. Samtidig 

er det viktig å sette grenser, at vi ikke arrangerer for mye, siden vi ennå ikke er s å mange. 

Kontaktinformasjon: barnasturlagsenja@gmail.com 

Styret, som har delt ansvarsområde:      Februar 2019 

Stine-Marie Henriksen-Schmid  

Espen Holen  

Trine-Lise Fredriksen  

Øyvind Kringstad 

Jorunn Nygaard 

Tor-Erling Nygaard 

mailto:barnasturlagsenja@gmail.com
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Balsfjord og omegn Turlag 
 
Årsmøte for 2018, 10.02.19  kl 16.00 i Rådhuset, Storsteinnes 

Åpning leder 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder og sekretær 
Valg av to til å underskrive protokollen 
Årsmelding for 2018 

Regnskap for 2018 
Arbeidsplan for 2019 

Budsjett for 2019 
Innkommende saker 

Valg 
                                                                                   

Storsteinnes, 15.01.19 
 

 
Styre og utvalg: 

Styret har bestått av :   
                           Natalia Nemytova, leder 

                            Bent Svinnung, nestleder 
             Guri Anne Ryeng-Berglund, sekretær 

                                  Leen Berger, kasserer 
                                    Ole Bakkevold, styremedlem 
                                    

Vara til styret:        Dagfinn Landbakk 
Eivind Hemmingsen   

                            Irene Skoglund                                     
 

Revisorer:    Knut Haugstad 
                       May-Ally Sundby 

Vara:          Halvor Lunde 
 

Valgkomite:                 Leif-Petter Lieng 
             Renate Antonsen 

             Roald Wikran 

Årsmelding for Balsfjord og omegn turlag 2018 

I vinter ble det kjørt kloppemateriale  på Fugltind og løype over myra  ble  kloppet av lokale 
helter. I sommer fortsatte også arbeidet med klopping  på Haugafjellet, som trenger  
klopping over siste  våtområde.    
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Ut på tur i Balsfjord kommune 
 
Turhefte med 39 turbeskrivelser av ulik vanskelighetsgrad, alle med kart og bilder, ble utgitt i 

samarbeid mellom Balsfjord og omegn turlag og Ishavskysten friluftsråd. Det ble finansiert av 
Troms Fylkeskommune, Friluftsrådenes landsforbund og Ishavskysten friluftsråd. Turlagets 

arbeidsgruppe i dette prosjektet besto av Guri Anne Ryeng-Berglund, Bent Svinnung, Svein 
O. Pedersen, Gunn Grønås, Eivind A. Hemmingsen og Irene Skoglund. Gruppa gjorde et stort 

arbeid med å levere innholdet til heftet. Heftet ble distribuert med posten til husstandene i 
kommunen. Første opptrykk (4500 eks, herav 2500 direkte til husstandene) var dessverre så 

dårlig limt i ryggen at de gikk i stykker når man bladde. Det ble derfor trykket opp 4000 
eksemplarer til (denne gangen heftet, ikke limt), disse er lagret på Rådhuset og hos 

styremedlemmene. I tillegg ligger de til avhenting for alle som ønsker det på Trekantkiosken 
i Nordkjosbotn, Rema 1000 på Storsteinnes, Coop marked på Mestervik, samt i Tromsø hos 

Ishavskysten friluftsråd/servicetorget i Rådhuset og på Troms turlags kontor. Vi håper 
turheftet gir inspirasjon til flere turer og mye turglede! 

 
10 på topp: 

 
Denne sesongen hadde 10 på topp-folket i Balsfjord valget mellom 23 turmål:  
3 vinterruter, 4 vinter-/sommerruter og 15 sommerruter. 
 
10 på topp samlet god deltakelse. 94 barn og voksne klarte kravet, og fikk kruset med motiv 

fra Holmvassfjellet under sesongavslutningen på Rådhuset på Storsteinnes 25. november.  
 

10  fikk medalje for å ha deltatt i 10 år, og 6 for å ha deltatt i 5 år. 
Tilbudet var gratis til alle. Deltager kunne registrere turer på Telltur eller levere inn kort. De 

som klarte kravet til premie betalte egenandel får å få årets kopp.  
Registrering via TellTur har bydd på utfordringer.  

 
Vi har ikke oversikt over totalt antall registrerte turer i 2018, i og med at toppbøkene ikke ble 

samlet inn ved sesongslutt. Men stikkprøver tilsier at antall besøk ligger omtrent på fjorårets 
nivå. 

 
 
Aktiv i 100: 
 

Det er to aktive  gågrupper, en på Storsteinnes med 21 deltagere og en i Nordkjosbotn med 
14. Gruppene består av pensjonister som går en tur i uka. Turene varer fra en til to timer og 
har ingen spesielle krav til fysisk form eller erfaring. Deltagere bestemmer selv turvarighet 
og  hvor de skal gå. Begge gruppene bruker skogsveier og turstier i nærområdet. Gruppene 
har fått tilrettelagt enkelte turmål med bord og benker. Det legges ofte opp til sosialt 
samvær etter turene, som en kopp kaffe eller mat på kafe. Gruppene kommuniserer via 
telefon, sms og Facebook gruppe. Det er mye frivillig innsats fra begge gruppeledere, som 
gjør at aktivitet i gruppene har økt i 2018. 
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Barnas Turlag  
 
Barnas Turlag har egen årsmelding og egen økonomi. Gruppa har vært svært aktiv med 

diverse arrangement og turbo-turer for de minste. Se vedlegg. 
 

 
Styrets arbeid:      

 
Det har i år vært avholdt 9 styremøter  og behandlet 57  saker. 

 
Av saker som har vært til behandling kan nevnes: 

 
● Produksjon og utgivelse av turhefte    

● Gjennomføring av 10 på topp 
● Planlegging og gjennomføring av fellesturer 

● Aktiv i 100 
● Tilrettelegging med bord og benker på Balsokken 

● Hytte i Lakselvdal i samarbeid med Troms Turlag 
 
Vinter- og sommerturer: 
 
11.03.: Tur til ØILs lagshytte, 2 deltakere 

26.01:  Soltur til Fugltind, 4 deltkere 
22.06.: Midnattsoltur til Fugltind, avlyst pga værforhold 

23.06.: St.Hanstur til Andorvatn, avlyst pga værforhold 
15.07.: Tur til Henriktind, 5 deltagere 

12.08.: Tur til Markenestind, avlyst pga værforhold 
19.08.: Tur til Lille Russetind, avlyst pga værforhold 

 
Aktiviteter: 

 
31.08:  Natt i naturen, overnatting ved Juksavatn 8 deltakere 

01.09:  Kom deg ut dagen i samarbeid med Barnas turlag og Balsfjord musikkorps  
30.11.: Hodelykttur til Jagarberghaugen, 2 deltagere  
 
Deltakelse på møter:   

● 26.02.: Årsmøte i Troms turlag. Natalia 
● DNTs landsmøte 7.-10.juni i Oslo. Natalia 
● Møte med Troms turlag og Senja turlag på Vollan Gjestestue 08.12. 

 
Deltakelse/arrangering av kurs: 

● Merkekurs  på rådhuset, Storsteinnes, 11 deltakere 
● Sherpakurs for styremedlemmer, 5 deltakere 
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Balsfjord og omegn turlag takker  
 

● Balsfjord kommune for positiv respons på det arbeidet vi nedlegger for å aktivisere 

befolkningen i kommunen 
● Toppkontaktene for det viktige arbeidet med merking og tilrettelegging 

● En spesielt takk til Svein Pedersen og Gunn Grønås for arbeid med  turhefte og alle 
frivillige som bidratt. 

● Nye Troms for velviljen til å bringe budskapet vårt ut til befolkningen 
● Troms turlag 

● Ishavskystens friluftsråd 
● Barnas Turlag Balsfjord 

● Gunnar Nilsen, Stig Åsnes og Roger Nilsen for klopping av traseen til Fugltind 
● Alle som kjører vinterløyper 

 
 

 
Hilsen styret ved Natalia, Bent, Guri Anne, Leen, Ole, Eivind, Irene og Dagfinn. 

 
 

                       

 
 

 
 

 Arbeidsplan for 2019 
 

1. Planlegge årets turer 
2. Arrangere/delta på kurs, konferanser og årsmøter 
3. Arrangere og promotere 10 på topp 
4. Videreføre Aktiv i 100 

5. Fortsette arbeidet med klopping 
6. Fortsatt arbeide med vandreløyper i Balsfjord, inklusive remerking 
7. Arrangere fellesturer  

8. Markedsføre laget og verve nye medlemmer 
9. Arrangere årsmøtet for 2019             
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Årsrapport Barnas Turlag Balsfjord 2018 

Barnas Turlag Balsfjord har vært gjennom sitt fjerde år etter oppstart. I løpet av året har vi 

hatt 10 turer felles. De fleste har vært åpne for alle uten påmelding. Men vi har også 

gjennomført aktiviteter som er avhengig av betalt medlemskap for å være deltakende på tur. 

Til sammen har vi samlet 537 deltakere på våre turer. Vi er fornøyde med at antall deltakere 

som ønsker å være med er stabilt og det samme gjelder antall betalte medlemmer.  

Turer som er gjennomført i løpet av 2018 er: 

- Klatring i Istindportalen i 2 runder 

- Isfiske, skitur, Turbotur, kanopadling, sopptur, fjæratur, mørketidsorientering, 

julebord mm 

- En «Kom deg ut dag» i samarbeid med Balsfjord musikkorps og Balsfjord og omegn 

Turlag 

- 5 turer med Turbo. I år som i fjor har vi doblet antall deltakere med 64 stk. 

Mesteparten av disse var superturboer med 10 turer og de andre hadde gjennomført 

5 turer. Dette viser at lavterskelturer er veldig populært for de minste mellom 0-12 år 

og familiene. 

- Barnas Turlag Balsfjord har i løpet av året hatt samarbeid med Storsteinnes 

Idrettslag, Josefvatn Idrettslag, Balsfjord og omegn Turlag, Balsfjord musikkorps og 

Balsfjord fjordmuseum. Vi takker for godt samarbeid og håper på godt samarbeid 

videre. 
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Arbeidsgruppen har i 2018 bestått av: 

Leder: Tine Hafeld Stormo 

Nestleder: Siw Laila Nilsen 

Sekretær: Øyvind Karlsen 

Kasserer: Bente Anita Olsen 

Styremedlem: Cathrine Edvardsen, Kjell- Ove Sumstad og Jeanette Ovesen Strand. 

Vi har også jobbet med å rekruttere nye foreldre og turledere inn i gruppen for å beholde 

tilbudet med Barnas Turlag videre i Balsfjord. Både leder og kasserer har fått store barn slik 

at de trekker seg fra sine verv fra og med 2019.  

På slutten av året ble det bestemt av det opprettes et nytt tilbud fra og med 2019 i Balsfjord. 

Dette gjelder de største barna av Barnas Turlag og de minste barna av DNT ung. Nærmere 

bestemt målgruppe er 10-15 år. Navnet på gruppen er Ungdommens Turlag Balsfjord. Det er 

tre personer som skal organisere dette tilbudet i starten i alle fall. Det er Bente Anita Olsen 

og Tine og Dag Arne Stormo. Det blir spennende å se i løpet av 2019 om dette tilbudet blir 

populært blant ungdommen.  

 

Vi takker tilslutt vår inspirerende koordinator Mia Kanstad Kulseng for godt samarbeid.  

 

På vegne av Barnas Turlag Balsfjord 

Tine Hafeld Stormo/ 19.12.2018 
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Årsrapport Barnas Turlag Nordreisa 2018 

2018 var det andre hele turåret for Barnas Turlag Nordreisa, etter starten som var på 

tampen av 2016. Iløpet av våren flyttet initiativtaker og primus motor Ida Wigdel, så bortsett 

fra ei klatreøkt i mars, var det først på høsten at det ble turer med Barnas Turlag Nordreisa. 

Da med ei ny arbeidsgruppe, bestående av Ingunn Hansen, Maria Sandmo og Matilde 

Persen. Det viser at interessen for Barnas Turlag Nordreisa fortsatt er stor, og vi har god tru 

på fortsettelsen. Fra 2017 til 2018, har antall medlemmer i Barnas Turlag i Nord-Troms 

Turlag økt fra 28 til 36.  

Turer som har vært gjennomført i 2018 er: 

• Inneklatringer i klatreveggen på Nord-Troms videregående skole 

• Klatrekurs og brattkorttest for foreldre for å øke aktivitetsnivået 

• Elvebåttur på Reisaelva 

• Bruløp og stand på Landsbymarkedet 

• To turer med kvalsafari med båt fra Skjervøy 

Til sammen åtte aktiviteter med til sammen 110 deltakere. Et par klatreøkter har blitt avlyst 

på grunn av mangel på foreldre som kan sikre i klatreveggen, men etter å ha gjennomført 

både klatrekurs og lagt til rette for brattkorttesten, håper og tror vi på mer klatring med flere 

ressurspersoner framover. 

I 2019 vil vi forsøke å få til en lagringsplass for felles - og sikkerhetsutstyret som tilhører 

Barnas Turlag, slik at logistikken blir enklere for frivillige. Vi sikter mot et jevnt aktivitetsnivå 

hele året, og muligens også å få til 5 turer med Turbo lokalt. 

En stor takk til Ida som la til rette for en god start for Barnas Turlag Nordreisa. Vi gleder oss 

til fortsettelsen! 

 

Ingunn Hansen, Maria Sandmo og Matilde Persen 

Arbeidsgruppa for Barnas Turlag Nordreisa 

Mia Kanstad Kulseng 

koordinator for Barnas Turlag i Troms Turlag 

17. januar 2019 



VEDLEGG 14: ÅRSMELDING NORD-TROMS TURLAG 2018 

 

Årsrapport Barnas Turlag Kåfjord 2018 

På tampen av 2018 ble Barnas Turlag Kåfjord startet. Initiativtaker er Henriette Såstad 

Henriksen, som kom flyttende nordover fra Barnas Turlag Horten. Midler fra DNT sitt 

prosjekt «Barnas Turlag der du bor» ble brukt til å kjøpe inn nødvendig sikkerhets - og 

fellesutstyr, samt premier, så nå er Barnas Turlag Kåfjord klar til fortsettelsen! 

Det var stor interesse for oppstartsmøtet på Facebook, men siden det ble avholdt sist i 

november og tett på alle juleavslutninger og -aktiviteter var det bare fire som kunne møte. 

Den store interessen på Facebook gjør at vi har god trua på fortsettelsen. 

Turåret 2018 ble avsluttet med at Turbo ikke bare deltok, men også bidro med premier på 

nyttårsmarsjen, som er en årlig begivenhet i Manndalen. Turåret 2019 vil bli startet med 

Kom deg ut-dagen. 

I 2019 vil Barnas Turlag Kåfjord forsøke å få til hundekjøring, påskeeggjakt og tur opp 

Reisadalen. Enkelte aktiviteter åpne for alle interesserte, mens andre kun for medlemmer. 

Målet er også å få til 5 turer med Turbo fordelt i kommunen – med skilt på både samisk, 

norsk og kvensk.  

 

Henriette Såstad Henriksen  

Leder for arbeidsgruppa til Barnas Turlag Kåfjord 

Mia Kanstad Kulseng 

Koordinator for Barnas Turlag i Troms Turlag 

17. januar 2019 






