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Organisasjonen Lofoten Turlag 

I 2019 har følgende personer vært med og hatt ulike oppgaver i Lofoten Turlag: 

 

Leder: 
Sigfús Kristmannsson  Leknes    tlf. 917 16 450          
 
Styremedlemmer: 
Svenn-Arne Gundersen  Leknes   tlf. 481 71 108           
Siri Nordbø     Svolvær   tlf. 918 08 224     
Stine Sørvang    Kabelvåg   tlf. 401 69 341    
Bjørn Harald Brenna   Gravdal   tlf. 905 77 955          
Jørn Amundsen   Napp     Flyttet sommer 2019 
Monika Kransvik  Svolvær   tlf. 412 21 321            
 
Varamedlemmer: 
Merete Skavikeng   Ballstad        tlf. 996 39 055  Erstattet Jørn Amundsen 
Stine Gundersen   Leknes   tlf. 975 35 151  
Sebastian Lindenstrøm Kabelvåg tlf. 407 22 574  
 
Valgkomité:    Per Ivar Brynjulfsen    
   Kirsten Evjen Bolle 

 

Regnskapsansvarlig: Adwice, Ramberg og  

 

Turkomité: Svenn-Arne Gundersen, Kirsten Evjen Bolle, Sigfús Kristmannsson og Per 

Ivar Brynjulfsen 

 

Kalenderkomité: Knut Stensen, Haakon Christiansen, Siri Nordbø, Svenn-Arne Gundersen, 

Finn-Åsmund Holst Sandnes og Kjell Ove Storvik  

 

Engelsk oversettelse: Gillian Hockly 

 

Hyttetilsyn  Selfjord:  Svenn-Arne Gundersen, Arne Klausen  

  Munkebu:  Svenn-Arne Gundersen, Arne Klausen og Sigfús Kristmannsson 

Nøkksætra:  Sebastian Lindenstrøm, Gertti Mändla, Per Ivar Brynjulfsen,  

(+Willy, Stig, Knut, Linn, Vilde, Ola, Aina-Marie, Tomas og Annie) 

            

Landsmøtekomite: Sigfús Kristmannsson, Siri Nordbø, Stine Sørvang, Monika Kransvik, Nina 

Frisak og Svenn-Arne Gundersen.    
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 Året som gikk i Lofoten Turlag: 

 

Statistikk: 2019 2018 2017 2016 

Antall medlemmer:  930 887 838 825 

Antall turer med turleder:   83 69 57 52 

Antall turdeltagere: 1550 1213 1270 890 

Registrerte dugnadstimer: 4040 3850 2545 2749 

Delvis merkede løyper: 60 km 60 km 60 km 60 km 

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

Overnattingsdøgn på hyttene: 910 882 1092 1502 

Antall styremøter: 7 8 7 8 

Solgte kalendere: ca. 1200 ca. 1500 ca. 1400 Ca. 1300 

Solgte turbøker: utsolgt utsolgt 50 280 

 

Styrearbeider, administrativt arbeid: 

Styret har hatt 7 styremøter i 2019 og har jobbet med den vanlige driften av turlaget som 

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

Nøkksætra. Det store prosjektet i 2019 var å arrangere DNT’s landsmøte i Svolvær i juni. 

 

I tillegg har medlemmer av styret deltatt på ulike møter, blant annet: 

• Styreleder har deltatt på 2 styreledersamlinger i løpet av året.  

• I september ble det arrangert Regionmøte i Hammerfest der Lofoten Turlag var 

representert med to av styrets medlemmer.   

• Flere møter med representanter fra DNT sentralt i forbindelse med Landsmøtet 

• Medlemmer fra styret har deltatt på møter i forbindelse med Nasjonal turiststi. 

• Medlemmer fra styret har deltatt på møter i forbindelse med Lofotodden Nasjonalpark.  

• LT sitter i styret for BUA Vestvågøy. 

 

Andre aktiviteter. 

DNT’s Landsmøte 2019. 

Kort oppsummert er vi i Lofoten Turlag svært godt fornøyd med gjennomføringen av DNT sitt 

Landsmøte 2019. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger under og etter arrangementet. De 

viktigste områdene for LT var at vi ønsket flere folk på tur, og at landsmøte skulle tones ned etter 

jubileumsåret i 2018 med større innsalg av aktivitet ute.  Dette mener vi at vi klarte på en 

utmerket måte. Det var rundt 350 deltakere på landsmøte, noe som er et av treffene med flest 

deltakere. 
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Torsdag stilte LT med folk på torgarrangementet.  Der grillet vi pølser til barna, det var musikk 

ved Svolvær Musikkforening, og en paneldebatt rundt tema bærekraftig turisme. 

Fredag var det største arrangementet i regi av LT, da hadde vi invitert deltakerne til middag og 

tur til Skrova.  Nesten alle påmeldt til landsmøte, 325 stykker, ble med til Skrova.  De aller fleste 

deltok på fjelltur og / eller strandrydding.  Maten ble servert av Skrova Brygge, litt kø for å 

forsyne seg, men da fikk vi pratet med noen vi ikke hadde pratet med før. Med oppholdsvær ble 

det sitteplass til de aller fleste samtidig, og det opplevdes ikke som at det var et problem at folk 

ikke fikk sitte og spise. Musikken spilte ute, men det var et fåtall som benyttet muligheten til å 

danse.  Båttransporten fungerte utmerket.  Det var litt over 100 stykker som valgte å reise med 

hurtigbåten kl. 21.  Dette tillegges været med skodde og litt kjølig temperatur.  Vi regner med at 

hadde det vært sol (som på lørdagen) hadde det vært mange som helst ville reise med siste båt 

kl. 23:30, nå ble det én avgang 23:30 og 2 avganger kl 22.00. 

På de 5 turene som var satt opp under Landsmøteuka hadde vi 99 personer på tur.  I tillegg til 

disse var det ca. 300 personer som var på tur på Skrovafjellet under fredagsarrangementet.     

Vi hadde ikke klart å arrangere landsmøte uten hjelp fra frivillige som stilte opp før og under 

selve arrangementet.  TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRO! 

 

Skolering av turledere: De siste årene har LT hatt mange turledere på DNT’s kursstige.  I 2019 

arrangerte vi skredkurs der 4 aktive turledere tok 3 dagerskurs og godkjent grunnkurs etter NF 

(Norsk Fjellforum). I tillegg var det 2 aktive turledere på deler av kurset.   

 

Turledersamling i november: Det ble arrangert én turledersamling i 2019.  Denne var i slutten av 

oktober og ble holdt på Kræmmervika. 15 turledere var med på selve samlingskvelden.  Der 

hadde vi informasjon fra styret og hvordan den nye nasjonalparken kan påvirke turlaget.  Etterpå 

hadde vi en gjennomgang av risikoanalyse, info om Sherpa som system, og diskusjoner rundt 

situasjoner man kan komme opp i som turleder.  Som alltid ble det også jobbet med turprogram 

for neste år.  

På dagtid var det 6 turledere som var med på tur på Skottind. 

 

Daglig leder: Engasjementet som daglig leder i Lofoten Turlag gikk ut i august 2019.  Styret har 

besluttet at dette forlenges med ett halvt år fram til årsmøtet. 

 

Turer 

I 2019 ble det arrangert 85 turer fordelt på Fjellsport, Barnas Turlag, Seniorturer, 

Nærområdeturer og vanlige turer.  Hovedaktiviteten til turlaget er å få folk til å være ute i 

naturen, og vi har hatt med 1550 store og små på tur i 2019.  Vi har ikke klart å videreføre DNT 

Ung med aktiviteter i 2019.  Se ellers egen oppsummering fra noen av gruppene.   
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Turrapport 2019 - Seniorturer i Vågan  

I 2019 hadde vi 13 turer på programmet i mai, juni, august og september. 1 tur (Skrova) ble avlyst 

pga. dårlig vær, 1 tur ble lagt om, også pga. været. Alle turene har vært avviklet uten problemer 

av noe slag, heldigvis!  

2019 var vår sjette sesong og også den med flest antall deltakere. Vi hadde til sammen 400 

deltakere på turene våre, en økning på ca. 100 fra i fjor. På enkelt-turene har det vært fra 14 til 

51 deltakere.  

Som de andre årene går de fleste turene i Vågan, men turer på Vestvågøy er også veldig 

populære. Det gode samarbeidet med Vesterålen turlag fortsetter; de besøker oss på én tur, og 

vi legger én tur til Hadseløya.  

14 turledere har vært i aksjon, de fleste stiller i 2020 også. Det er viktig, for med så mange 

deltakere, må vi ha 2 turledere på alle turer. Vi legger som vanlig stor vekt på det sosiale 

aspektet med matpakke og termos, og vi prøver å ha med en lokalt kjent person på alle turer. 

For seniorgruppa, Tonje Østrem 

 

Fjellsportgruppa 

I 2019 ble det gjennomført 21 turer i fjellsportgruppa med i alt 194 deltagere fordelt på 20 

dagsturer og en basecamp over fire dager. Tre turer ble avlyst på grunn av dårlig vær.  

22.-25. februar ble det arrangert skredkurs i regi av fjellsportgruppa. 5 deltakere deltok på 

helgekurs og 5 deltakere gjennomførte NF-godkjent (Norsk fjellsportforums standard) grunnkurs 

over tre dager. Kurset ble gjennomført på tross av dårlig vær og det ble frafall på to personer. 

Kursholdere var Gaute Haagens Brenna og Kristoffer Olofsson.  

På vegne av fjellsportgruppa  

Merete Skavikeng   

 

Barnas Turlag Vestvågøy 

Det er ikke kommet egen rapport fra Barnas Turlag, men det har vært gjennomført 11 turer med 

totalt 346 deltakere, så det drives godt med stor aktivitet.  

 

Hyttedrift 

Lofoten Turlag har tre hytter som alle har vært i bruk i 2019.  Totalt har det vært 910 registrerte 

besøkende i løpet av året.  Munkebu og Nøkksætra har begge blitt malt i løpet av året, og det har 

vært dugnadshelger med rengjøring og klargjøring med gass og ved på alle tre hyttene. 

Dagsturdelen på Nøkksætra har vært stengt på grunn av mye misbruk av spesielt toalettet som 

måtte tømmes nesten ukentlig i en periode.   
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Lofoten Turlag i tiden framover 

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

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

Lofoten Turlag sine hjemmesider. Strategidokumentet skal nå revideres etter DNT’s nye 

strategiplan siden perioden for eksisterende dokument går ut.  Dette vil være en oppgave for det 

nye styret.  

 

Styret takker 

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

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

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

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

bidrar til at turlaget kan eksistere.  

 

 

 

Lofoten Turlag 

01.03.2020 

 

Sigfús Kristmannsson  Stine Sørvang   Svenn-Arne Gundersen      

 

Monika Kransvik  Siri Nordbø    Bjørn Harald Brenna   

 

Merete Skavikeng   Sebastian Lindenström Stine Gundersen  


